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1

INTRODUÇÃO

1.1 Considerações Gerais
1.1.1

Identificação e Fase do Projeto

O presente Estudo de Impacte Ambiental (EIA) refere-se ao gasoduto Celorico da
Beira – Vale de Frades, a implementar entre a atual estação de Celorico da Beira e a
fronteira, na zona de Vale de Frades, com uma extensão de entre cerca de 162,5 km
a 167,5 km (consoante o traçado que venha a ser selecionado para o seu
desenvolvimento) e 6 estações intermédias - Junction Station – JCT/BV e uma CTS
(Custody Transfer Station) - e ampliação da estação de Celorico da Beira.
No Desenho 1 do Volume 3 - Peças Desenhadas é apresentada a implantação do
projeto, na escala 1:25.000.

1.1.2

Identificação do Proponente e Entidade Licenciadora

O Proponente do projeto é a empresa REN – Gasodutos, S.A., concessionária do
transporte de gás natural em alta pressão, que inclui a gestão técnica global do
Sistema Nacional de Gás Natural através da qual assegura a coordenação do
funcionamento das infraestruturas de distribuição e transporte de gás natural que
garantem a continuidade e a segurança do abastecimento, sendo também
responsável pelas propostas de desenvolvimento do Sistema Nacional de Gás Natural.
A entidade licenciadora é a Direcção Geral de Energia e Geologia (DGEG).

1.1.3

Identificação dos Responsáveis pela Elaboração do Projeto e do EIA

No âmbito do contrato de fornecimento do Projeto de Base do gasoduto em estudo, a
REN – Gasodutos, S.A., adjudicou à ARQPAIS, Consultores de Arquitectura Paisagista e
Ambiente, Lda., a elaboração do respetivo Estudo de Impacte Ambiental (EIA).
O EIA apresentado acompanha o Projeto de Base do Gasoduto Celorico – Vale de
Frades, da autoria da Technoedif Engenharia, S.A..
A equipa do EIA, coordenada pela ARQPAIS, Lda. encontra-se descrita na Ficha
Técnica que integra este Relatório (Capítulo 2). O EIA foi elaborado entre agosto de
2015 e janeiro de 2016.
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1.2 Antecedentes
O gasoduto Celorico – Vale de Frades em estudo encontra-se previsto no PDIRNGN Plano de Desenvolvimento e Investimento da Rede Nacional de Gás Natural (2014 –
2023) integrando a 3ª interligação Portugal - Espanha.
Este Plano, elaborado pela REN Gasodutos, S.A. de acordo com o disposto no Artigo
12º do Decreto-Lei n.º 231/2012, de 26 de outubro, foi alvo de uma Avaliação
Ambiental Estratégica (AAE) entre 2013/2014, analisa informação sobre as
infraestruturas a construir ou modernizar (desenvolvimentos) no decénio 2014-2023,
referencia os investimentos já decididos para o período de três anos entre 2014 e
2016, e apresenta a calendarização da realização dos vários projetos de
investimento, entre eles a proposta de 3ª Interligação com a rede espanhola.
De acordo com o PDIRNGN a 3ª Interligação PT-ES por Vale de Frades (alternativa
selecionada como mais favorável) encontra-se dividida em três fases distintas de
construção. A 1ª fase ligará Celorico da Beira a Zamora através de um gasoduto com
162 km e DN700, em Portugal, e 80/85 km e DN700, em Espanha. Numa 2ª fase será
necessário uma nova estação de compressão no Lote 6, e na 3ª fase encontra-se
prevista a duplicação do Troço de gasoduto entre Cantanhede e Mangualde (Lote 6),
numa extensão de 68 km, assim como o reforço da EC de Zamora em Espanha.
Assim, o presente Estudo de Impacte Ambiental debruça-se sobre a componente
portuguesa da 1ª fase, o projeto do Gasoduto Celorico – Vale de Frades.
Neste pressuposto foi desenvolvido previamente uma 1ª fase do Estudo de Impacte
Ambiental – Estudo de Grandes Condicionantes Ambientais (Volume 5 do presente
Estudo) ambientais à implantação do gasoduto.
No âmbito da realização deste Estudo de Grandes Condicionantes Ambientais, foi
analisada uma área compreendida entre a JCT de Celorico da Beira e a zona de
desenvolvimento da ligação transfronteiriça (Vale de Frades), com o objetivo de
definir uma área de estudo com uma largura média de 5 km que acompanhou o
contacto com diversos organismos e entidades públicas e privadas, para obtenção de
informação específica em relação a situações sob a sua tutela ou concessão. As
respostas destas entidades podem ser consultadas no Anexo A do Volume 5 – Estudo
de Grandes Condicionantes Ambientais, apresentando-se uma síntese das mesmas
no Quadro 3 do mesmo volume. Algumas entidades responderam já em fase posterior
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à finalização deste primeiro estudo, sendo que estas respostas adicionais se
apresentam no Anexo A (Volume 4).
A definição desta área de estudo foi efetuada através de referências bibliográficas e
cartográficas, tendo por base as cartas militares e os pontos a interligar, a análise
preliminar desenvolvida na AAE, e atendendo desde logo a grandes condicionantes
territoriais já conhecidas, como se pode constatar pela análise da figura seguinte.

Figura 4.1 – Definição da área em estudo no âmbito da 1ª Fase do EIA
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Os trabalhos desta primeira fase incluíram ainda uma análise de cartografia,
nomeadamente dos Planos Diretores Municipais dos concelhos abrangidos pela área
em estudo, mais concretamente as peças fundamentais que o constituem – as Cartas
de Ordenamento, de Condicionantes, de Património, da RAN e da REN, bem como o
respetivo Regulamento, de fotografia aérea e reconhecimento preliminar de campo
que decorreu no mês de setembro de 2015.
Foi igualmente desenvolvida uma análise das principais sensibilidades do ponto de
vista dos valores ecológicos presentes na área de estudo.
Com base na informação obtida foi produzida cartografia temática, nomeadamente
uma carta “Síntese de Condicionantes” (Desenho 1 do Volume 5) onde foram
representadas graficamente as principais condicionantes à implantação do gasoduto,
optando-se por apresentar ainda, num desenho independente (Desenho 2 do
Anexo B do Volume 5) com “Outras Condicionantes” que, embora não consideradas
determinantes para definição das zonas mais favoráveis ao desenvolvimento dos
corredores alternativos (genericamente com 400 m de largura), deveriam ser
evitadas sempre que possível, ou que constituem ocorrências pontuais no território,
que podem ser evitadas na fase subsequente, dentro do corredor selecionado, ou que
não são condicionantes incompatíveis com a infraestrutura linear em causa.
Assim, na sequência da análise das grandes condicionantes territoriais identificadas
no decurso dos vários contactos com entidades, bem como da realização de estudos
específicos, foi verificada a sua viabilidade técnica e ambiental, inclusive através de
trabalho de campo, em especial no que diz respeito à ocupação do solo, e aspetos
ambientais correlacionados, foram definidos os dois corredores onde nesta fase se
desenvolvem os traçados alternativos.
Constatou-se desde logo que estamos na presença de um território muito
condicionado,

com

diversos

valores

em

presença

(ecológicos,

geológicos,

patrimoniais,…) e com poucos espaços disponíveis para a instalação de uma
infraestrutura linear como é o caso do gasoduto.
Situação que se reporta de especial sensibilidade é o atravessamento do rio Douro,
tanto pelas condicionantes existentes na envolvente como pelas características
técnicas especiais necessárias a esta travessia. Face a esta sensibilidade, já
anteriormente referida na Avaliação Ambiental Estratégica do PDIRNGN, foi
considerado desde logo um corredor único, sem alternativas de corredor, ainda que
Página 4 de 647

G-14000-000001
Data: 26.01.2016
Rev.1

este seja mais alargado (superior a 400 metros) de modo a permitir uma maior
viabilidade ao projeto. Desde logo o atravessamento do próprio rio Douro exige
procedimentos específicos de projeto, nomeadamente a escavação é feita pelo
método de furação dirigida (HDD), efetuada em profundidade, situação que exige
características especiais geológicas e orográficas para a execução da perfuração. Esta
situação exclui a possibilidade de existência de outros corredores viáveis para além
do apresentado pois as vertentes do Douro apresentam-se, para jusante, muito
encaixadas.

Para

montante

da

zona

considerada

mais

favorável

para

o

atravessamento do gasoduto, para além da orografia do terreno, são também as
condicionantes ambientais e territoriais que limitam o delinear de corredores
alternativos, nomeadamente: o alto Douro Vinhateiro e que integra nesta zona a
Quinta de Vale Meão, a subestação elétrica do Pocinho e diversas linhas de alta e
muito alta tensão que dela derivam, ferrovia (linha do Sabor) e o IP2. Mesmo dentro
do corredor selecionado para este atravessamento, em especial na margem norte do
rio

Douro

estão

também

presentes

diversas

condicionantes

a

considerar/compatibilizar aquando da definição do(s) traçado(s), nomeadamente:
Área Urbana de Foz do Sabor e Cabanas de Baixo, UOPG Parque de Campismo da Foz,
Praia Fluvial da foz do rio Sabor - Cais do Sabor e o Aproveitamento Hidroagrícola do
Vale da Vilariça.
Como conclusão do Estudo de Grandes Condicionantes desenvolvido consideram-se
dois corredores que, embora não inócuos, permitem evitar a grande maioria das
grandes condicionantes identificadas, considerando-se na presente 2ª Fase do EIA a
possível minimização das restantes.
Entretanto, com o decorrer do EIA e com o aprofundar do conhecimento do território
foram ainda desenvolvidos alguns ajustes aos próprios corredores, como se explicita
no Capítulo 4.1.1, e que garantem um melhor desenvolvimento dos traçados
alternativos a estudar.

1.3 Enquadramento Geral do EIA
O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) agora apresentado tem por objetivo a análise
ambiental dos traçados alternativos do Gasoduto Celorico – Vale de Frades,
apresentando-se nos pontos seguintes o enquadramento legal que serve de base ao
referido estudo e ainda a metodologia geral seguida no seu desenvolvimento.
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1.3.1

Enquadramento Legal

O presente EIA analisa um projeto em fase de Projeto Base e foi efetuado com vista
ao cumprimento da legislação em vigor sobre Avaliação de Impacte Ambiental, bem
como a aplicável ao caso de estudo, nomeadamente:


Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, com alterações pelos DecretosLei n.º 47/2014 de 24 de março e 179/2015, de 27 de agosto. Especificamente o
projeto do gasoduto em estudo enquadra-se no Anexo II – 10 i) Gasodutos com
diâmetro ≥ 500 mm (considerando que são atravessadas áreas sensíveis);



Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro;



Regime Jurídico da Reserva Ecológica Nacional, estabelecido pelo Decreto-Lei n.º
166/2008 de 22 de agosto, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 239/2012,
de 2 de novembro, e regulamentado pela Portaria n.º 419/2012, de 20 de
dezembro, cujo anexo I estabelece as condições e requisitos para a admissão dos
usos e ações, compatíveis com os objetivos de proteção ecológica e ambiental e de
prevenção e redução de riscos naturais de áreas integradas na REN;



Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de maio, contemplando as disposições legais
relativas à Reserva Agrícola Nacional (RAN);



Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de julho que estabelece o regime jurídico da
conservação da natureza e da biodiversidade, com primeira alteração pelo
Decreto-Lei n.º 242/2015, de 15 de outubro;



Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, alterado pelo Decreto-lei n.º 49/2005
de 24 de fevereiro e pelo Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro, que
define os Sítios da Rede Natura 2000, as Zonas Especiais de Conservação e as
Zonas de Proteção Especial;



Decreto-Lei n.º 164/2014 de 4 de novembro de 2014 que aprova o Regulamento
de Trabalhos Arqueológicos;



Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, que define as áreas de proteção de
monumentos nacionais e dos imóveis de interesse público e a obrigação de
efetuar a prospeção arqueológica prévia das grandes obras públicas e de
construção civil;



Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro que aprova o Regulamento Geral do
Ruído e revoga o regime legal da poluição sonora, aprovado pelo Decreto-Lei
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n.º 292/2000, de 14 de novembro (com as alterações introduzidas pelo Decretolei nº 259/2002, de 23 de novembro), retificado pelo Decreto-Lei n.º 278/2007,
de 1 de agosto.


Decreto-Lei n.º 232/90, de 16 de julho – Estabelece os princípios a que deve
obedecer o projeto, a construção, a exploração e a manutenção do Sistema de
Abastecimento de Gás Combustível Canalizado com alterações pelo Decreto-Lei
n.º 183/94, de 1 de julho; Decreto-Lei n.º 7/2000, de 3 de fevereiro, DecretoLei n.º 8/2000, de 8 de fevereiro e Decreto-Lei n.º 30/2006, de 15 de fevereiro.



Decreto-Lei n.º 274-A/93, de 4 de agosto - Altera o DL 374/89, de 25/10.
Aprova o regime do serviço público de importação de gás natural liquefeito e
gás natural, da receção, armazenagem e tratamento do gás natural liquefeito,
da produção de gás natural e dos seus gases de substituição e do seu transporte
e distribuição, no que respeita ao âmbito de aplicação, definição e forma de
exercício, regime da concessão e regulamentação.



Decreto-Lei n.º 11/94, de 13 de janeiro - Define o regime aplicável às servidões
necessárias à implantação das infraestruturas das concessões de gás natural,
com alteração pelo Decreto-Lei n.º 23/2003, de 4 de janeiro.



Decreto-Lei n.º 183/94, de 1 de julho - Revê o regime legal dos contratos de
concessão das redes de distribuição regional e da importação de gás natural e
do seu transporte e fornecimento através da rede de alta pressão. Altera as
bases do anexo I do DL 33/91, de 16/01, que aprovou as bases de concessão de
exploração, em regime de serviço público, das redes de distribuição regional de
gás natural e as bases anexas. Altera Decreto de Lei 232/90 de 16 de julho.



Decreto-Lei n.º 8/2000, de 8 de fevereiro - regime aplicável às servidões
necessárias à implantação e exploração das infraestruturas de transporte de gás.



Decreto-Lei n.º 30/2006, de 15 de fevereiro - bases da organização e
funcionamento do Sistema Nacional de Gás Natural (SNGN).



Decreto-Lei n.º 140/2006, de 26 de julho, com alteração - define as regras
relativas à gestão técnica global do Sistema Nacional de Gás Natural (SNGN), ao
planeamento da rede nacional de transporte, infraestruturas de armazenamento
(subterrâneo) e terminais de GNL (RNTIAT), à segurança do abastecimento e à
constituição e manutenção de reservas de segurança de gás natural, e procede à
transposição das Diretivas nº 2003/55/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho,
de 26 de junho, que estabelece regras comuns para o mercado interno de gás
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natural, e 2004/67/CE, de 26 de abril, do Conselho, relativa a medidas destinadas
a garantir a segurança do aprovisionamento de GN.


Decreto-Lei n.º 77/2011, de 20 de junho - Estabelece regras comuns para o
mercado interno do gás natural, transpõe a Directiva n.º 2009/73/CE (EURLex), do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de julho, que revoga a
Directiva n.º 2003/55/CE (EUR-Lex) e altera e republica (segunda alteração) o
Decreto-Lei n.º 30/2006, de 15 de fevereiro, bem como altera (primeira
alteração) o Decreto-Lei n.º 66/2010, de 11 de junho. Foi alterado na
Retificação n.º 27-A/2011, 19 de agosto.



Decreto-Lei n.º 230/2012, de 26 de outubro - Altera (quinta alteração) o
Decreto-Lei n.º 30/2006, de 15 de fevereiro, que estabelece os princípios gerais
relativos à organização e ao funcionamento do Sistema Nacional de Gás Natural
(SNGN), bem como ao exercício das atividades de receção, armazenamento,
transporte, distribuição e comercialização de gás natural, e à organização dos
mercados de gás natural e procede à sua republicação.



Lei n.º 56/2008, de 4 de setembro - Procede à quarta alteração ao Código das
Expropriações, aprovado pela Lei n.º 168/99, de 18 de setembro



Lei n.º 15/2015, de 16 de fevereiro - Estabelece os requisitos de acesso e
exercício da atividade das entidades e profissionais que atuam na área dos
gases combustíveis, dos combustíveis e de outros produtos petrolíferos,
conformando-o com a disciplina da Lei n.º 9/2009, de 4 de março, e do
Decreto-Lei n.º 92/2010, de 26 de julho, que transpuseram as Diretivas n.os
2005/36/CE, de 7 de setembro, relativa ao reconhecimento das qualificações
profissionais, e 2006/123/CE, de 12 de dezembro, relativa aos serviços no
mercado interno, e procede à quinta alteração ao Decreto -Lei n.º 267/2002,
de 26 de novembro.



Portaria n.º 867/89 de 07 de outubro - Define os parâmetros caracterizadores
dos gases combustíveis.



Portaria n.º 376/94 de 14 de junho - Regulamento técnico de instalações e
exploração e ensaio de postos de redução de pressão a instalar nos gasodutos
de transporte e nas redes de distribuição de gases combustíveis. Foi alterada na
Portaria n.º 934/95, de 24 de julho.



Portaria n.º 362/2000, 20 de junho - Inspeção de instalações e aprovação das
entidades inspetoras das instalações das redes e ramais de gás. Aprovação do
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estatuto das entidades inspetoras, com alterações pela Portaria n.º 1358/2003,
de 13 de dezembro e pela Lei n.º 15/2015, de 16 de fevereiro.


Portaria n.º 658/2000, de 29 de agosto - Fixa as características do gás natural a
transportar através da rede de alta pressão e a distribuir.



Portaria n.º 1358/2003 de 13 de dezembro - Altera o Estatuto de Entidades
Inspetoras das Redes e Ramais de Distribuição e Instalações de Gás, aprovado
como anexo II da Portaria n.º 362/2000, de 20 de junho.



Portaria n.º 142/2011, de 6 de abril - Aprova o Regulamento da Rede Nacional
de Transporte de Gás Natural.

1.3.2

Metodologia Geral do EIA

O objetivo deste estudo é analisar as implicações ambientais do projeto em geral,
analisando qual a alternativa mais favorável e indicando as medidas de minimização
dos impactes gerados, passíveis de implementação, durante as Fases de Construção,
de Exploração e Desativação (mesmo não se prevendo a desativação da mesma num
horizonte temporal próximo).
A programação da elaboração do EIA incluiu duas fases:


A 1ª fase correspondeu à Identificação e Avaliação de Grandes Condicionantes
Ambientais já referida no capítulo 1.2, e que visou a seleção de dois
corredores genericamente com 400 m de largura numa área com maior
viabilidade ambiental para implantação dos traçados alternativos do gasoduto.



A 2ª Fase, Estudo de Impacte Ambiental, debruça-se sobre os traçados
alternativos do gasoduto, inseridos no corredor de 400 m previamente
selecionados para a sua implantação. O seu principal objetivo é selecionar o
traçado que represente menores impactes ambientais decorrentes da sua
construção, exploração e desativação do projeto e propor as medidas de
minimização tidas por adequadas.
Esta fase corresponde assim à elaboração do EIA propriamente dito, incide
sobre os traçados alternativos do Gasoduto ainda que contextualizado nos
corredores selecionados, genericamente com cerca de 400 m, podendo ser mais
largos em algumas situações excecionais de modo a garantia a viabilidade do(s)
traçado(s).
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Nesta fase foram realizadas as seguintes atividades:
-

Descrição e análise dos traçados alternativos do gasoduto implantado nos
corredores selecionados na 1ª Fase do estudo;

-

Recolha de dados e informação: in situ, através de trabalho de campo,
sistematização da informação recolhida aquando da realização dos contactos
com entidades, realizada na primeira fase do EIA (Volume 5 – Estudo de
Grandes Condicionantes Ambientais), entre outra consulta bibliográfica;

-

Análise de ortofotomapas, complementando e atualizando os dados
existentes, nomeadamente os relativos à cartografia da ocupação atual.

-

Caracterização do ambiente afetado pelo projeto a partir dos dados e
informações obtidos. Foram considerados relevantes nestas análises os
seguintes parâmetros ambientais:
- Clima;
- Qualidade do Ar;
- Ambiente Sonoro;
- Meio Geológico;
- Solos e Uso do Solo;
- Ordenamento e Condicionantes;
- Recursos Hídricos;
- Sistemas Ecológicos;
- Paisagem;
- Enquadramento Sócio-económico;
- Património Cultural e Arquitetónico;
- Gestão de Resíduos.

-

Previsão da evolução da área na ausência de projeto;

-

Identificação, caraterização e avaliação dos impactes, para a fase de
construção, exploração e desativação do gasoduto sobre o meio ambiente
em função dos parâmetros anteriormente considerados. São avaliados
igualmente os impactes cumulativos com outros projetos;

-

Análise de Risco;

Página 10 de 647

G-14000-000001
Data: 26.01.2016
Rev.1

-

Identificação de medidas de minimização que permitirão evitar/minorar
impactes decorrentes sobre os vários descritores analisados, nas várias fases
do projeto (construção, exploração e desativação);

-

Comparação de Alternativas que integra a avaliação comparativa de
impactes incluindo a seleção do traçado alternativo ambientalmente mais
favorável.

-

Finalmente é apresentada uma análise conclusiva do EIA.

A figura seguinte esquematiza a metodologia geral de desenvolvimento do
presente EIA:

Figura 4.2 – Metodologia Geral do EIA
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A avaliação da significância dos impactes é realizada de forma qualitativa, sendo
que, foi elaborada sempre que possível, tendo por base os critérios que se apresentam
de seguida:


Sentido – Classificam-se em impactes negativos e positivos consoante produza
benefícios ou danos no ambiente;



Complexidade/ Efeito – direto, quando o impacte é induzido por atividades
ligadas à construção e exploração do projeto; indireto, quando a afetação
decorre de um processo em cadeia;



Natureza transfronteiriça do impacte – indicar se os impactes expectáveis
apresentam caráter transfronteiriço ou não transfronteiriço;



Probabilidade de ocorrência – Refere-se à possibilidade de ocorrência de
determinado impacte. São classificados em Improvável/Pouco provável,
Provável e Certo;



Duração – Reflete o intervalo de tempo em que se manifesta o impacte. São
considerados impactes temporários e permanentes;



Frequência – Reflete o número de vezes em que se manifesta o impacte. São
considerados Raros, Ocasionais/Sazonais e Usuais;



Reversibilidade – Tem a ver com a capacidade de repor a situação inicial.
Consideram-se

impactes,

reversíveis,

parcialmente

reversíveis

e

irreversíveis.


Magnitude – Reflete a intensidade do impacte – são classificados em impactes
reduzidos, moderados e elevados;



Valor do recurso afetado e/ou sensibilidade ambiental da área do impacte –
reflete o valor ambiental do recurso e a sua sensibilidade. São classificados em
impactes reduzidos, moderados e elevados;



Escala (geográfica) – Reflete a extensão do impacte em termos de área
geográfica. Serão classificados em impactes confinados à instalação, não
confinados mas localizados e não confinados;



Capacidade de minimização ou compensação – Disponibilidade de meios para
intervir de modo a mitigar o impactes ou a adotar medidas compensatórias –
Considera-se minimizável, minimizável e compensável, não minimizável nem
compensável.
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Significância - A significância corresponde à importância atribuída à alteração
no ambiente em termos de bem-estar humano, os impactes são classificados
não significativos, moderadamente significativos e significativos.

As medidas de minimização preconizadas são preferencialmente as definidas no Guia
para Estudo de Enquadramento ou Impacte Ambiental (P-00000-SPC-AMB-0001) e nas
Fichas de Requisitos Ambientais que integram a ET-0070. Nas situações em que os
referidos documentos não propõem as medidas consideradas necessárias, adotaramse primeiramente as medidas propostas no documento Medidas de Minimização
Gerais da Fase de Construção da APA.
No que respeita ao esquema metodológico geral aqui descrito, cada descritor
ambiental segue a metodologia específica de cada assunto abordado, sendo indicado
em cada capítulo, e sempre que se justifique, qual a metodologia adotada e
respetiva fundamentação técnico-científica.
Com o objetivo de expor toda a informação recolhida e trabalhada ao longo da
elaboração do estudo, o presente EIA é composto pelos seguintes volumes:


Volume 1 – Resumo Não Técnico, contendo a identificação do dono da obra e a
entidade responsável pelo EIA, o objetivo do projeto e descrição sumária do
mesmo, a descrição dos elementos significativamente afetados, integrada com
a descrição e avaliação dos principais impactes, comparação de alternativas e
identificação das medidas de minimização e/ou compensação, em linguagem
não técnica por forma a facilitar a sua consulta pelo público;



Volume 2 – Relatório Síntese, do qual faz parte o presente capítulo,
compilando toda a informação relevante para a decisão;



Volume 3 – Peças Desenhadas, contendo todos os desenhos que ilustram o
referido no Relatório Síntese;



Volume 4 – Anexos Técnicos, contendo todos os elementos considerados
complementares da informação;



Volume 5 – Estudo de Grandes Condicionantes Ambientais, composto pelos
elementos da 1ª fase do EIA e que deram origem à escolha de corredores
alternativos para desenvolvimento dos traçados do gasoduto.

Face à tipologia do projeto em causa é importante desenvolver uma hierarquização
de descritores por ordem de importância e de necessidade de pormenorização, nos
termos no Decreto-Lei n.º 151-B, de 31 de outubro, com alterações pelos Decretos-Lei
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n.º 47/2014 de 24 de março e 179/2015, de 27 de agosto. Esta hierarquização é
especialmente importante na comparação das alternativas em estudo pois existem
claramente descritores cujo valor ambiental passível de ser afetado é elevado,
enquanto noutros casos, a sua importância e probabilidade de afetação é muito
reduzida.
Assim, consideram-se quatro grupos de classificação:


Fatores Muito Importantes - Solos e Usos dos Solo, Ordenamento do Território
e Condicionantes, Sistemas Ecológicos, Património Cultural e Arquitetónico;



Fatores

Importantes

-

Paisagem,

Recursos

Hídricos,

Meio

Geológico,

Enquadramento Socioeconómico;


Fatores Pouco Importantes - Qualidade do Ar, Ambiente Sonoro, Gestão de
Resíduos.



Fatores Muito Pouco Importantes – Clima.
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2

FICHA TÉCNICA

O presente Relatório de Grandes Condicionantes foi elaborado pela equipa que a
seguir se discrimina, com a coordenação da Arqpais, Consultores de Arquitectura
Paisagista e Ambiente, Lda., na qualidade de consultor:
Coordenação Geral - ARQPAIS, Lda.
Técnico Responsável - ARQPAIS, Lda.
Clima; Meio Geológico; Solos e Uso do Solo Colaboradora
Qualidade do Ar, Recursos Hídricos; Análise de Risco ARQPAIS, Lda.
Ambiente Sonoro - ACUSTICONTROL, LDA.
Sistemas Ecológicos – BIOINSIGHT, Lda.
Património Cultural e Arquitetónico – TERRALEVIS, Lda.
Ordenamento do Território e Condicionantes;
Enquadramento Sócio-económico - Colaboradora
Paisagem - ARQPAIS, Lda.
Desenho – ARQPAIS, LDA.
Edição e Processamento de texto – ARQPAIS, LDA.
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JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO

Este projeto ligará Celorico da Beira a Zamora (Espanha), tendo como zona
transfronteiriça junto a Vale de Frades (concelho de Vimioso), através de um
gasoduto com diâmetro DN700, possibilitando o aumento da segurança de
abastecimento na Península Ibérica através da criação de um eixo logístico de ligação
entre os armazenamentos subterrâneos do Carriço em Portugal e de Yela em
Espanha.
Como é de facto explicito no PDIRNGN “O desenvolvimento da 3ª interligação
Portugal-Espanha está associado ao potencial estratégico do armazenamento
subterrâneo do Carriço para a constituição e mobilização das reservas de segurança
em situações de emergência, designadamente no caso de défice de abastecimento de
GN nos dois países, bem como à promoção de um mercado concorrencial no SNGN e à
criação do mercado Ibérico do gás (MIBGAS)”.
Deste modo, o desenvolvimento do gasoduto Celorico – Vale de Frades, enquadrado
no desenvolvimento da Rede Nacional de Transporte de Gás Natural (RNTGN) em Alta
Pressão, contribuirá assim para o reforço da segurança de abastecimento regional, ao
mesmo tempo que “potencia a diversificação das origens de aprovisionamento, o que
reduz a vulnerabilidade do abastecimento nacional face a eventuais falhas de
importação, alinhando-se com a estratégia europeia de garantia do acesso aos
mercados para aprovisionamentos de todos os tipos (Roteiro para a Energia 2050,
2011) e de criação de infraestruturas de gás que promovam a interligação das redes
nacionais de gás, diversificando as importações tanto de gás por gasoduto como de
terminais de GNL (Energia 2020, 2010; Roteiro para a Energia 2050, 2011)” (AAE, RA
do PDIRGN, 2014).
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4

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO

4.1 Enquadramento do Projeto
4.1.1

Descrição dos Corredores e Combinações de Alternativas em
Análise

Como referido anteriormente no Capítulo 1 o projeto do Gasoduto desenvolve-se,
como o seu próprio nome indica, entre Celorico da Beira (com estação já existente a
ampliar) e a fronteira, junto a Vale de Frades (concelho de Vimioso) integrando três
linhas (14000, 14001 e 15000) e 8 estações.
Após a definição da área de estudo e do contacto efetuado com as entidades, foram
surgindo elementos que se revelaram cruciais na definição dos Corredores
Alternativos para a passagem do Gasoduto, como se concluiu no Estudo de Grandes
Condicionantes Ambientais (Volume 5). Estes corredores inicialmente definidos
foram ainda sujeitos a alguns ajustes atendendo aos elementos que entretanto foram
sendo recolhidos e que se revelaram importantes para a viabilidade do projeto.
Face à significativa extensão do projeto, de modo a possibilitar uma comparação de
alternativas, com traçado o mais otimizado possível face às condicionantes presentes
no território, optou-se por dividir os traçados em 9 Troços.
Assim, para facilitar a análise comparativa do presente EIA, desenvolvida no
Capítulo 10, os corredores e traçados foram divididos nas alternativas A e B, por
troço, como apresentado no quadro e figura seguintes:
Quadro 4.1 – Principais características do gasoduto e divisão em troços para análise do EIA
Troços
Troço 1
Troço 2
Troço 3
Troço 4
Troço 5
(Troço comum)

Alternativas
A1
B1
A2
B2
A3
B3
A4
B4
A5
B5
A6

Troço 6
B6
Troço 7
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A7
B7

Linhas *

14000

14000
14001
14000
14001
14001

PK inicial
0+000
0+000
24+515
24+837
32+733
33+150
49+216
50+391
59+330
61+069
68+587
0+000
70+326
0+000
23+623
28+505

PK final
24+515
24+837
32+733
33+150
49+216
50+391
59+330
61+069
68+587
70+326
79+711
23+623
76+989
28+505
46+955
53+610

Extensão (m)
24515
24837
8218
8313
16483
17241
10114
10678
9257
34747
35184
23332
25105
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Quadro 4.1 – Principais características do gasoduto e divisão em troços para análise do EIA
Troços
Troço 8
Troço 9

Alternativas
A8
B8
A9
B9
A=B

Linhas *

15000

PK inicial
46+955
53+610
71+943
77+751
0+000

PK final
71+943
77+751
83+200
88+811
0+609

Extensão (m)
24988
24141
11257
11060
609

* A subdivisão das linhas deve-se à necessidade de dotar o gasoduto de troços inspecionáveis por “Pig’s”,
com extensões próximas dos 80 km.

A figura seguinte esquematiza esta divisão em Troços referida anteriormente.

Figura 4.3 – Divisão do traçado em Troços

Expõem-se de seguida, por Troço, as principais opções que foram tidas em
consideração desde logo, na génese da definição dos corredores, que integram os
traçados alternativos em análise no presente EIA, de modo a clarificar o modo como
desde logo foram consideradas as condicionantes presentes no território.
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No Desenho 1 do Volume 3 – Peças Desenhadas é possível verificar a implantação
dos corredores e traçados, e respetiva divisão em Troços, à escala 1:25.000 sobre a
Cartografia Militar.
Genericamente os corredores apresentam uma largura de 400 metros, contudo, em
determinadas situações optou-se por alargar o corredor de modo a aumentar a
viabilidade do projeto.
O desenvolvimento dos traçados exige algumas especificidades do terreno pelo que
para além das condicionantes de caráter ambiental, ao longo dos trabalhos
desenvolvidos foram ajustados os corredores em consonância com o Projeto Base de
modo a que as soluções apresentadas fossem, para além de ambientalmente
favoráveis, tecnicamente viáveis. Uma situação que desde logo constitui uma
condicionante técnica que condicionou o desenvolvimento dos corredores tem a ver
com a orografia do terreno, situação especialmente importante na região em causa,
sendo que se evita o desenvolvimento dos traçados (e corredores) com alinhamentos
a meia encosta, por constituírem zonas mais suscetíveis em termos de estabilidade
da infraestrutura e necessidade de intervenções mais expressivas pela necessidade
de construção de aterros e escavações para a implantação do gasoduto.
Assim, segue-se uma análise Troço a Troço de quais as principais condicionantes que
foram consideradas e que levaram à tomada de decisão dos corredores como se
apresentam no presente EIA e onde foram delineados os traçados alternativos avaliados.

4.1.1.1 Troço 1
Neste primeiro Troço, com uma extensão de cerca de 25km, as alternativas
desenvolvem-se com orientação predominante sul-norte, afastando-se do aglomerado
de Celorico da Beira (a sul) e do rio Mondego.

Fotografia 4.1 – Estação de Celorico da Beira Existente
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Após um primeiro Troço comum na saída da estação JCT 14000, a Alternativa A segue
mais a poente do que a Alternativa B. Ambos os traçados alternativos desenvolvem-se
em componente marcadamente agrícola e com alguma componente florestal.

Fotografia 4.2 – Aspeto da ocupação do solo no Troço 1

A ocupação urbana é muito pouco expressiva e constituída por pequenos aglomerados
relativamente aos quais houve desde logo, na definição dos corredores alternativos, a
preocupação de evitar a sua aproximação.
O corredor B segue, logo desde a estação de Celorico, mais para nascente
aproveitando o alinhamento do IP2 nos primeiros dois quilómetros. O corredor A
segue mais diretamente para norte, passando a poente de Minhocal.
Neste primeiro Troço, relativamente a grandes áreas condicionantes, para além da
RAN e da REN que, inevitavelmente não é possível evitar, e dos aglomerados urbanos
que genericamente foi possível contornar, não existem outras grandes condicionantes
relevantes que tenham condicionado o desenvolvimento dos corredores.
Salienta-se apenas, algumas condicionantes de ordem geológica na envolvente,
nomeadamente pedreiras, áreas de concessão mineira e áreas de recuperação
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ambiental que foram igualmente consideradas e contornadas. Ainda que possam
pontualmente interferir com os corredores de 400 metros selecionados, a sua
interferência é marginal e nesse sentido mantendo a viabilidade dos corredores, sem
interferir com estas condicionantes e acrescentar impactes a este nível.
É intercetado o IP2 e a Linha da Beira e algumas linhas elétricas. Face a estas
infraestruturas o projeto será desenvolvido de modo compatível.
O término deste Troço ocorre na proximidade das povoações de Cogula e Cótimos,
concelho de Trancoso, a nascente do IP2. Neste local a aproximação das duas
alternativas

foi

determinada

pela

presença

destas

localidades

e

outras

condicionantes de ordem geológica, assim como pela identificação do próprio IP2
como um local preferencial para aproximar o alinhamento do gasoduto, num sentido
de aproveitar um espaço canal já desenvolvido no território sem ser necessário
enveredar por zonas ambientalmente mais sensíveis.

4.1.1.2 Troço 2
O Troço 2 inicia-se ainda no concelho de Trancoso, passando imediatamente para o
concelho de Mêda, desenvolvendo-se ambas as alternativas a nascente de Rabaçal.
Neste Troço 2 as alternativas mantêm-se com orientação sul – norte, no alinhamento
do IP2. De facto, o corredor da Alternativa A foi delineado de modo a aproveitar o
espaço intermédio entre as duas infraestruturas (IP2 e EN102) como havia já sido
sugerido por várias entidades contactadas, tanto no âmbito deste EIA como
anteriormente na Avaliação Ambiental Estratégica.

Fotografia 4.3 – Desenvolvimento da EN102 no alinhamento do corredor Alternativo A
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Fotografia 4.4 – Desenvolvimento do IP2 no alinhamento do corredor Alternativo A

A Alternativa B desenvolve-se com a mesma orientação mas desenvolvendo-se mais a
nascente numa zona sem grandes condicionantes ambientais identificadas pelo que
se considerou constituir também um corredor com viabilidade para a infraestrutura
em causa.
Este Troço, com pouco mais de 8 km termina a nascente de Marialva, concelho de
Mêda, onde se dá um maior afastamento das alternativas.

4.1.1.3 Troço 3
As alternativas de corredor consideradas no Troço 3 têm aproximadamente 17 km.
Neste Troço as duas alternativas de corredores foram mais afastadas de modo a
evitar o aglomerado de Longroiva e a afetação dos perímetros de proteção das
Termas de Longroiva, passando o corredor A a nascente e o corredor B a poente.
A alternativa A desenvolve-se mais a poente, em zona marcadamente rural,
composta por matos e vegetação arbustiva, áreas agrícolas, nomeadamente vinhas. A
primeira metade do Troço desenvolve-se em zonas mais onduladas, sendo que para
norte de Longroiva e Mêda, começamos a estar na presença de uma orografia mais
acentuada.
Neste Troço existe um trecho do corredor em que se optou por alargar ligeiramente o
corredor A (aproximadamente entre o PK 39 e 43) pelo facto de, nesta zona,
estarmos na presença de condicionantes importantes ao nível da ocupação do solo,
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nomeadamente, numa primeira zona com áreas ocupadas por sobreiros e após o
atravessamento da EN 102-1, de extensas áreas de vinha, algumas armadas em
socalcos, e assim possibilitando um estudo de traçado mais ajustado ao território e o
menos impactante possível.

Fotografia 4.5 – Aspeto da ocupação do solo na zona de desenvolvimento do Corredor A – Troço 3

A Alternativa B aproxima-se, tanto quanto possível, do alinhamento do IP2. Na
primeira metade deste Troço, a Alternativa B desenvolve-se em terrenos de matos e
vegetação arbustiva, pontuado por alguma atividade agrícola. O corredor afasta-se
do IP2 numa zona em que a orografia do terreno e a presença de áreas de ocupação
agrícola intensa, nomeadamente, de vinha e olival, determinaram que um
alinhamento mais a nascente constitui uma solução ambiental e tecnicamente mais
favorável.
Após a Alternativa B passar a nascente do aglomerado de Relva, o corredor inflete
vindo novamente a desenvolver-se no alinhamento do IP2. Nesta zona o corredor
segue numa zona mais de vale onde está presente uma agricultura mais marcada e
composta essencialmente por áreas de olival e vinha. Parte do corredor, a metade
mais a nascente, interfere ainda com a zona limítrofe da Zona Especial de Proteção
(ZEP) dos sítios pré-históricos rupestres do Vale do Côa. Apesar desta condicionante
optou-se por desenvolver o corredor nesta zona de vale, aproveitando o espaço canal
do IP2 e uma vez que outro tipo de solução, mais a poente, apresenta pouca
viabilidade pela acentuada orografia do terreno.
No limite entre o concelho de Mêda com o concelho de Vila Nova de Foz Côa, a
Alternativa B inflete para uma orientação nascente-poente, vindo a unir-se à
Alternativa A. Nesta zona a orografia apresenta-se mais acentuada sendo a ocupação
principal matos e vegetação arbustiva.
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4.1.1.4 Troço 4
O Troço 4 desenvolve-se no concelho de Vila Nova de Foz Coa numa extensão de
pouco mais de 10 km. Neste Troço as duas alternativas estão relativamente
próximas, vindo mesmo a cruzar-se num ponto intermédio. Na primeira metade a
Alternativa A segue mais a nascente, passando depois a ser a Alternativa B a que
apresenta o seu desenvolvimento mais a nascente. Nesta zona, desde logo, na área
de estudo inicialmente considerada no Estudo de Grandes Condicionantes, verificouse a presença de zonas bastante declivosas (a nascente), assim como a presença de
condicionantes patrimoniais e geológicas que levaram a uma aproximação dos
corredores e traçados.

Fotografia 4.6 – Ondulado do terreno e ocupação do solo a nascente dos corredores (Troço 4)
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Assim os dois corredores desenvolvem-se entre a localidade de Freixo de Numão e o
Castelo Velho de Freixo de Numão (ocorrência patrimonial), evitando a zona mais a
nascente de orografia bastante acentuada.
Estas condicionantes tornam inevitável a interferência dos corredores com uma área
potencial de recursos geológicos, em grande parte coincidente com área de
recuperação ambiental.
O corredor B segue a norte de Freixo de Numão, tanto quanto possível, o
alinhamento de um eixo viário, sendo que, ainda que integre uma mina polimetálica
(desativada) no corredor, é possível delinear um traçado sem interferir com esta
condicionante.
O corredor B passa junto à povoação de Santo Amaro, circundando-a por nascente e
passando na zona onde existe o miradouro de Santo Amaro.

Fotografia 4.7 – Vista do Miradouro de Santo Amaro para a povoação de Santo Amaro (Alternativa A – Troço 4)

O corredor A apresenta um desenvolvimento mais a poente, interferindo
parcialmente com a zona limítrofe do Alto Douro Vinhateiro.

4.1.1.5 Troço 5
O Troço 5, com cerca de 10 km encontra-se bastante condicionado pela necessidade
de atravessamento do rio Douro e da complexidade técnica que esse atravessamento
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representa. Acrescem ainda nesta zona diversas outras condicionantes ambientais e
territoriais que limitam a viabilidade de traçados alternativos.
Nesta zona os fatores condicionantes que se destacam são: a meandrização do rio
Douro, a presença de espaços de importância agrícola, a presença de espaços
urbanos e turísticos, ocorrências patrimoniais, áreas de pendente acentuada, áreas
de sensibilidade para as aves, presença de linhas elétricas.

Fotografia 4.8 – Desenvolvimento do douro a nascente da zona de desenvolvimento dos corredores (Troço 5)

Para o atravessamento do rio Douro será necessário desenvolver uma perfuração
dirigida. Esta ação está envolta de grande complexidade técnica, sendo que é
necessário ter disponível um espaço mais aplanado, pelo menos numa das margens,
para estender a tubagem pelo que houve a necessidade de planear cuidadosamente
um local de travessia que apresentasse características que permitissem a execução
do referido atravessamento por este método.
Na Área de Estudo do gasoduto Celorico – Vale de Frades, foi identificada esta zona,
como a única que poderia à partida oferecer, as condições mínimas para a execução
de uma travessia por perfuração dirigida. Apesar dos terrenos a sul da travessia
apresentarem um relevo acidentado, a orografia a norte do rio Douro, constituída por
terrenos planos ou suavemente ondulados, torna propícia a localização da travessia
neste sítio.
O processo de seleção e definição das condições em que será executado um
atravessamento por HDD (método de perfuração dirigida), é um longo processo e só
terá seu fim durante a fase de construção. Isto deve-se ao facto de serem necessários
realizar uma série de estudos e sondagens nos locais previstos para a travessia. Sendo
que, nesta fase se procurou apenas identificar um local que à partida apresente
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condições minimamente adequadas, em face do que se pode avaliar “in-loco” e com
base na documentação especializada disponível.
Assim, neste Troço, o percurso dos corredores é coincidente seguindo a zona de
cumeada entre o meandro do rio Douro.
Pelas razões acima referidas e de acordo com as boas práticas de engenharia, é
normal e recomendável, que se defina numa fase inicial do projeto, uma área maior
do que a correspondente ao corredor de 400 metros de licenciamento do gasoduto,
devidamente caraterizada, apoiando um eventual ajuste de traçado que se venha a
relevar necessário. Esta prática permitirá, que em engenharia de detalhe primeiro, e
durante a elaboração do projeto de execução do atravessamento depois, a ser
emitido pela empresa executante do HDD, se disponha de eventuais percursos
alternativos, caso se venha a verificar algum impedimento técnico ou de outra
natureza, na instalação do gasoduto no local à data previsto.
Este Troço termina após o atravessamento do Douro, na envolvente da povoação da
Foz do Sabor.
Nesta zona, para além das condicionantes já identificadas salienta-se ainda a área
urbana da Foz do Sabor e o seu contínuo ao longo da estrada, unindo ao Aglomerado
de Cabanas de Baixo. Junto à margem do rio Douro está ainda uma área destinada a
um eventual parque de campismo.

4.1.1.6 Troço 6
O Troço 6 com uma extensão de mais de 33 km, abrange os concelhos de Torre de
Moncorvo, Vila Flor, Alfândega da Fé e Macedo de Cavaleiros.
Neste Troço as alternativas, com orientação predominante sul-norte, voltam a
separar-se, sendo que a Alternativa A se desenvolve mais a nascente da
Alternativa B. Nesta zona salienta-se a importância agrícola da zona de Vale do rio
Sabor e ribeira da Vilariça (Aproveitamento Hidroagrícola do Vale da Vilariça).
Relativamente ao Aproveitamento Hidroagrícola do Vale da Vilariça (AHVV) importa
fazer referência ao modo como a sua localização condicionou o desenvolvimento do
projeto. Desde logo e sendo clara a sensibilidade desta zona pela sua expressiva
componente agrícola na primeira fase de grandes condicionantes concluiu-se pela
seleção de um corredor com desenvolvimento na zona do vale (mais fácil
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tecnicamente e considerando tanto quanto possível a menor segmentação/afetação
de parcelas) e um outro que evite essa área mais ocupada, ainda que com
desvantagens do ponto de vista técnico.
Face à presença desta condicionante e durante o desenvolvimento do presente
estudo, já após a primeira fase do EIA foram recebidos alguns contactos de
entidades,

nomeadamente

da

DGADR

(Direção

Geral

de

Agricultura

e

Desenvolvimento Rural) (vide Anexo A – Volume 4 – Anexos Técnicos). Com a
informação

da

DGADR

constatou-se

que

os

Aproveitamentos

Hidroagrícolas

constituem condicionantes territoriais bastante restritivas a intervenções que não se
relacionem com a atividade agrícola, sendo que os limites do AHVV apresentados em
peças desenhadas por esta entidade apresentavam uma área, distinta da inicialmente
considerada, e com a qual não era possível desenvolver um projeto sem interferência
com esta condicionante. Assim houve a necessidade de proceder ao ajuste dos
corredores inicialmente selecionados no Estudo de Grandes Condicionantes (Volume
5) de modo possibilitar o desenvolvimento de um traçado sem interferências com
esta condicionante.
Assim, a Alternativa B segue por uma zona mais difícil para a realização do projeto,
pelo seu desenvolvimento em zonas com um relevo mais marcado e necessidade de
recurso a martelo pneumático ou explosivos para a abertura das valas, contudo, com
o benefício de evitar a zona do Vale da Vilariça, de maior ocupação agrícola
integrada no Aproveitamento Hidroagrícola. O corredor B passa imediatamente a
jusante das albufeiras de Feiticeiro e do Ribeiro Grande do Arco, passando ainda,
entre estas, a nascente do aglomerado da Horta da Vilariça.
A jusante da Albufeira do Grande do Arco optou-se por um alargamento do corredor
para além dos 400 metros de modo a aumentar a viabilidade e otimização de um
traçado face à presença no corredor de pequenas parcelas integradas no AHVV.
A Alternativa B segue o seu desenvolvimento para norte passando a integrar o
concelho de Vila Flor e seguindo a nascente da localidade de Sampaio, após o qual é
atravessado o IC5.
A Alternativa A desenvolve-se assim nesta zona mais aplanada, de componente mais
agrícola, em grande parte integrada no Aproveitamento Hidroagrícola do Vale da
Vilariça, ocupado essencialmente por áreas de vinha e olival mas também por outras
culturas temporárias.
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Tratando-se esta de uma zona de vale, associado ao rio Sabor e à ribeira da Vilariça
refere-se a sobreposição do traçado a uma área inundável com período de retorno de
100 anos.

Fotografia 4.9 – Ocupação agrícola do Vale da Vilariça

Fotografia 4.10 – Ocupação agrícola do Vale da Vilariça junto a Santa Comba da Vilariça

Destaca-se ainda neste Troço a concessão das águas de Bem Saúde, sendo que as
duas alternativas circundam a área desta concessão evitando a interferência com os
seus perímetros próximo e intermédio, passando a Alternativa A a nascente e a
Alternativa B a poente, interferindo ambas com o perímetro de proteção alargado.
As duas alternativas voltam a unir-se a nascente de Vale de Asnes, no concelho de
Mirandela, próximo do limite com o concelho de Macedo de Cavaleiros.

4.1.1.7 Troço 7
O Troço 7, com uma extensão de cerca de 24 km, insere-se maioritariamente no
concelho de Macedo de Cavaleiros, tocando ainda no início o concelho de Mirandela e
no final o concelho de Bragança.
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Neste Troço, do ponto de vista ambiental destaca-se a presença de áreas de elevada
importância agrícola, nomeadamente as inseridas no Aproveitamento Hidroagrícola
de Macedo de Cavaleiros (AHMC).
De facto, esta situação levou a que, à semelhança do referido no Troço 6, tenham
ocorrido ajustes aos corredores durante o desenvolvimento do EIA, de modo a
minimizar/evitar a interferência com terrenos inseridos no AHMC.
A nascente dos traçados desenvolve-se a povoação de Macedo de Cavaleiros e, mais a
norte, a albufeira do Azibo e respetivo SIC Morais (PTCON0023) e Paisagem Protegida. A
poente dos dois corredores alternativos localiza-se o SIC Romeu (PTCON0043).
Tendo presente todas estas grandes condicionantes, entre outras, numa primeira fase
os dois corredores seguem bastante próximos e até mesmo parcialmente sobrepostos
fazendo um maior afastamento contornando a Zona Industrial de Macedo de
Cavaleiros, a Alternativa A por nascente e a Alternativa B por poente.

Fotografia 4.11 – Vista da zona de desenvolvimento da Alternativa A para Macedo de Cavaleiros (a nascente)

Fotografia 4.12 – Ocupação de sobreiros e amendoeiras (Alternativa A – Troço 7)

Ambos os traçados intercetam a A4, e a Alternativa A interceta novamente o IP2.
Após a travessia do IP2 o corredor alternativo A abrange parte da área urbana do
Aglomerado de Amendoeira mas inclui um segmento de descontínuo da área urbana
onde se poderá desenvolver o projeto do traçado. Uma situação de passagem do
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corredor mais a sul verificou-se inviável tecnicamente pela dificuldade que a
travessia do IP2, numa zona de nó representa.
O corredor B circunda por nascente a povoação de Sezulfe, passando entre esta e a
área de expansão da Zona Industrial de Macedo de Cavaleiros.
A proximidade dos corredores à Zona Industrial de Macedo de Cavaleiros, inclusive
passando a área de expansão nos dois extremos opostos teve como objetivo a
possibilidade de vir a constituir uma situação que poderá ser benéfica no sentido de
permitir uma ligação/abastecimento de gás a esta zona.
O corredor B interfere ainda com o Perímetro Florestal da Serra da Nogueira. Como
já referido anteriormente, as especificidades técnicas do projeto em causa e a
necessidade de evitar o desenvolvimento em situações de meia encosta resultaram
na inevitabilidade de desenvolvimento deste corredor interferindo com esta
condicionante florestal.
Após esta zona os traçados contornam as localidades de Corujas e Lamas de Podence
e adotam uma orientação principal poente-nascente até ao final do traçado neste
Troço.
Ambos os traçados voltam a intercetar a A4, após entrarem no concelho de Bragança.

Fotografia 4.13 – Zona de travessia do IP4 na zona de final do Troço 7 e início do Troço 8
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4.1.1.8 Troço 8
Este Troço, tem um desenvolvimento no sentido oeste-este, com cerca de 24,5 km e
abrange o concelho de Bragança e, no final uma parte do concelho de Vimioso.
Após a passagem de ambos os corredores a sul da localidade de Quintela de
Lampaças, o Corredor A segue o seu desenvolvimento mais a norte que o Corredor B,
contudo ambas se desenvolvem em áreas essencialmente agrícolas e alguns matos.
Ficam entre os dois corredores alternativos os aglomerados de Vila Franca,
Fermentãos, Serapicos e Quinta do Montezinho.
O Corredor B interfere parcialmente com o SIC Morais, após a passagem a sul de
Quintela de Lampaças, contudo, esta situação resulta da projeção do corredor numa
situação intermedia entre duas condicionantes, nomeadamente: o SIC Morais, a sul, e
a povoação de Vila Franca, a Norte. No entanto, esta situação permite projetar uma
solução

de

traçado

viável

que

não

interfira

com

nenhuma

destas

duas

condicionantes.
No atravessamento do rio Sabor as duas alternativas unem-se aproveitando um
espaço onde a área do SIC, IBA e ZPE associado a esta linha de água se apresenta
mais estreita, no sentido de minimizar desde logo ao máximo impactes sobre esta
área.

4.1.1.9 Troço 9
O Troço 9 desenvolve-se no concelho de Vimioso, aqui estão inseridos os traçados
alternativos até à estação CTS 15000, com uma extensão de cerca de 11km, e o
Troço comum desde esta estação até ao limite de Portugal, com uma extensão de
cerca de 600 metros.
À semelhança do pressuposto considerado no Troço anterior, também aqui foi desde
logo considerada a presença das áreas sensíveis associadas ao rio Maças e minimizado
ao máximo a extensão do seu atravessamento.
A Alternativa A desenvolve-se mais a norte aproveitando, no segmento inicial, o
alinhamento de um eixo viário e infletindo para nascente vindo a atravessar a área
do rio Maças numa zona em que o SIC é mais estreito. Na Alternativa B, com
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desenvolvimento mais a sul teve-se igualmente em atenção o atravessamento na
zona em que o SIC, IBA e ZPE são atravessados em menor extensão.

Fotografia 4.14 – Alternativa A na zona de desenvolvimento do rio Maças (Troço 9)

Neste Troço as alternativas desenvolvem-se essencialmente em espaços agrícolas e
espaços naturais e florestais. As zonas próximas do rio Maças apresentam uma
pendente muito acentuada, integrando esta linha de água um vale bastante marcado.

Fotografia 4.15 – Zona de Componente Florestal integrada no perímetro florestal de Avelanoso na fronteira
com Espanha

4.1.2

Localização Administrativa

As alternativas em estudo para desenvolvimento do gasoduto Celorico – Vale de
Frades atravessam, de sul para norte, no distrito da Guarda, os concelhos de Celorico
da Beira, Trancoso, Mêda, Vila Nova de Foz Côa, e no distrito de Bragança, os
municípios de Torre de Moncorvo, Vila Flor, Alfândega da Fé, Mirandela, Macedo de
Cavaleiros, Bragança e Vimioso, abrangendo as regiões Centro e Norte de Portugal.
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Em termos de divisão administrativa (distritos e concelhos) e territorial (NUTS), o
quadro e figura seguinte expõem o modo como o projeto em estudo se desenvolve
nas unidades espaciais.
Quadro 4.2 – Localização nacional, regional e concelhia da área de estudo
NUTS II

NUTS III (*)

CENTRO

BEIRAS E SERRA DA ESTRELA

DISTRITO
Guarda

DOURO

NORTE
TERRAS DE TRÁS-OS-MONTES

Bragança

CONCELHO
Celorico da Beira
Mêda
Trancoso
Vila Nova de Foz Côa
Torre de Moncorvo
Alfândega da Fé
Bragança
Macedo de Cavaleiros
Mirandela
Vila Flor
Vimioso

(*) De acordo com a nova organização das regiões portuguesas para fins estatísticos, instituída pelo
Regulamento (UE) nº 868/2014 da Comissão, de 8 de agosto. Esta nova divisão regional (NUTS 2013)
começou a ser aplicada pelo Sistema Estatístico Nacional e Europeu a 1 de janeiro de 2015.
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Figura 4.4 – Localização do projeto nas NUT II – Norte e Centro e NUT III – Beiras e Serra da Estrela,
Douro e Terras de Trás-os-Montes e Concelhos

O gasoduto em estudo, com extensão que poderá variar entre 162,5 km a 167,5 km
consoante a alternativa de traçado que vier a ser selecionada (e 8 estações),
desenvolve-se assim, nos seguintes concelhos e respetivas freguesias, como se pode
observar na figura e quadro seguinte.
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Quadro 4.3 – Localização ao nível dos concelhos e freguesias do projeto em estudo
CONCELHO

TROÇO

Celorico da
Beira

Troço 1

Traçado
A
B

A

Trancoso
B

Troço 2
Mêda

A
Troço 3

Vila Nova de
Foz Côa

AeB
A
B

Troço 4
Troço 5

Torre de
Moncorvo

B
AeB
AeB
AeB
AeB
A
B
A

Vila Flor

Troço 6
B

Alfândega da
Fé
Mirandela

Macedo de
Cavaleiros

A
Troço 7
Troço 6

AeB
A
A

Troço 7
B
AeB
A

Bragança
Troço 8

Vimioso

B
AeB
A

Troço 9
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B

FREGUESIAS
Forno Telheiro; Minhocal
Baraçal; Forno Telheiro; Maçal do Chão; Minhocal
Cótimos; Cogula; Tamanhos; União das freguesias de Freches e Torres;
União das freguesias de Trancoso (São Pedro e Santa Maria) e Souto
maior; União das freguesias de Vale do Seixo e Vila Garcia; União das
freguesias de Vila Franca das Naves e Feital; União das freguesias de
Vilares e Carnicães; Valdujo
Cótimos; Cogula; Póvoa do Concelho; União das freguesias de Trancoso
(São Pedro e Santa Maria) e Souto maior; União das freguesias de Vale
do Seixo e Vila Garcia; União das freguesias de Vila Franca das Naves e
Feital; União das freguesias de Vilares e Carnicães; Valdujo
Cótimos
Coriscada; Marialva; Rabaçal
Barreira; Coriscada; Marialva; Rabaçal
Marialva; Longroiva; União de Freguesias de Mêda, Outeiro de Gatos e
Fonte Longa
Barreira; Marialva; Longroiva
Chãs; Muxagata; Touça
Freixo de Numão; Muxagata; Touça
Vila Nova de Foz Côa
Cabeça Boa; Torre de Moncorvo
Cabeça Boa; Horta da Vilariça; Torre de Moncorvo; União das freguesias
de Adeganha e Cardanha
Cabeça Boa; Horta da Vilariça; Torre de Moncorvo
Benlhevai; Sampaio; Santa Comba de Vilariça; Trindade; União das
freguesias de Assares e Lodões; União das freguesias de Vila Flor e Nabo
Benlhevai; Roios; Sampaio; Trindade; União das freguesias de Assares e
Lodões; União das freguesias de Vila Flor e Nabo; Vale Frechoso
União das freguesias de Eucisia, Gouveia e Valverde; Vilarelhos
Caravelas; União das freguesias de Freixeda e Vila Verde; Vale de Asnes
Vale de Asnes
União das freguesias de Bornes e Burga;
Amendoeira; Carrapatas; Cortiços; Corujas; Ferreira; Lamas; Sezulfe;
União das freguesias de Bornes e Burga; União das freguesias de
Espadanedo, Edroso, Murçós e Soutelo Mourisco; União das freguesias
de Podence e Santa Combinha; Vale Benfeito
Amendoeira; Carrapatas; Cortiços; Corujas; Ferreira; Sezulfe; União das
freguesias de Bornes e Burga; União das freguesias de Espadanedo,
Edroso, Murçós e Soutelo Mourisco; União das freguesias de Podence e
Santa Combinha
Quintela de Lampaças
Coelhoso; Salsas; Sendas; Serapicos; União das freguesias de Izeda,
Calvelhe e Paradinha Nova; União das freguesias de Parada e Faílde
Sendas; Serapicos; União das freguesias de Izeda, Calvelhe e Paradinha
Nova
Argozelo
Argozelo; Pinelo; União das freguesias de Vale de Frades e Avelanoso
Argozelo; Carção; Pinelo; União das freguesias de Vale de Frades e
Avelanoso
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No quadro seguinte apresenta-se o enquadramento administrativo das estações.
Quadro 4.4 – Localização das estações ao nível dos concelhos e freguesias do projeto em estudo
Estações
Ampliação da estação de
Celorico (JCT14000)

TROÇO

Traçado

Concelho

FREGUESIAS

Troço 1

AeB

Celorico da Beira

Forno Telheiro

Meda

Rabaçal

BV 14100 – Rabaçal

Troço 2

JCT 14200 - Freixo de
Numão

Troço 4

JCT14300 - Vilariça
Troço 6
BV 14400 – Caravelas
JCT14500 – Macedo de
Cavaleiros

Troço 7

JCT14600 – Serapicos

Troço 8

CTS15000 – Vale de
Frades

Troço 9
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A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
AeB

Torre de Moncorvo
Vila Flor

Freixo de Numão
Touça
Horta da Vilariça
Sampaio

Mirandela

Caravelas

Macedo de Cavaleiros

Amendoeira

Bragança

Serapicos

Vimioso

União das freguesias de Vale
de Frades e Avelanoso

Vila Nova de Foz Côa
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Figura 4.5 – Localização do projeto – concelhos e freguesias
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4.1.3

Áreas Sensíveis

De acordo com o Artigo 2º do Decreto-Lei n.º 151-B, de 31 de outubro, com alterações
pelos Decretos-Leis n.º 47/2014 de 24 de março e 179/2015, de 27 de agosto, são
consideradas como “Áreas sensíveis”:


Áreas Protegidas, classificadas ao abrigo do Decreto-Lei n.º 19/93, de 23 de
janeiro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 227/98, de 17 de
julho;



Sítios da Rede Natura 2000, Zonas Especiais de Conservação e Zonas de Proteção
Especial, classificadas nos termos de Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril;



Áreas de Proteção de Monumentos Nacionais e dos Imóveis de Interesse Público
definidos nos termos da Lei n.º 13/85, de 6 de julho.

As soluções alternativas do projeto atravessam inevitavelmente, no Troço 8 e Troço
9, os rios Sabor e Maçãs, área que dada a sua importância se encontra classificada
como SIC (PTCON0021), ZPE (PTZPE0037) e IBA (PT004).
Nas proximidades refere-se ainda:


O SIC Romeu (PTCON0043), localizam-se a poente do projeto, a pouco mais de
700 metros do Traçado B, ao PK 35 e do Traçado A, ao PK 30 (Troço 7);



As Serras de Montesinho e Nogueira, e respetivo SIC (PTCON0002) e IBA (PT003)
localizam-se a norte do projeto, a cerca de 950 metros do Traçado A
(PK 51+000) e a cerca de 1500 do Traçado B (PK 57+000), no Troço 8;



O Sítio de Interesse Comunitário (SIC) de Morais (PTCON0023) sobrepõe-se
parcialmente à Paisagem Protegida Regional da Albufeira do Azibo, e localizase a sul da zona de desenvolvimento das duas Alternativas, a cerca de 120 m do
Traçado B (PK 56+400) e a 300 m do Traçado A (PK 49+600) (Troço 8). A
Paisagem Protegida localiza-se a cerca de 1500 metros a sul dos dois traçados
alternativos (entre o Troço 7 e Troço 8).

Os corredores e traçados em estudo abrangem ainda o Alto Douro Vinhateiro (ADV),
no Troço 5 (Troço comum), e a respetiva Zona Especial de Proteção (ZEP), assim
como a ZEP dos Sítios Pré-históricos rupestres do Vale do Côa (Troço 3 – Corredor B).
A figura seguinte representa os corredores/traçados relativamente às áreas sensíveis da
envolvente. Note-se, como já foi referido no Capítulo 1.2 – Antecedentes, aquando da
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1ª Fase do EIA – Estudo de Grandes Condicionantes Ambientais (Volume 5), teve-se
desde logo em consideração evitar a interferência com as áreas sensíveis, evitando
desde logo todas as situações possíveis, sendo que as interferências agora identificadas
correspondem a situações em que se verifica ser inevitável a sua afetação.
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Figura 4.6 – Localização do projeto face às áreas sensíveis (Fonte: Instituto de Conservação da Natureza
e da Biodiversidade)
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4.1.4

Planos de Ordenamento do Território

Ao nível nacional, o território em estudo encontra-se abrangido pelos planos
identificados no quadro seguinte:
Quadro 4.5 – Instrumentos de Gestão Territorial (IGT), de âmbito Nacional, com incidência nos
corredores em estudo
IGT

Concelhos abrangidos

Diploma Legal

Situação Atual

Programa Nacional da
Política de Ordenamento
do Território (PNPOT)

Todos

Lei n. º 58/2007, de 04 de
setembro, retificado pelas
declarações n.º 80-A, de 07
de setembro de 2007, e n.º
103-A/2007, de 02 de
novembro

Em vigor

Plano Sectorial da Rede
Natura 2000 (PSRN2000)

Vila Nova de Foz Côa,
Torre de Moncorvo,
Alfândega da Fé,
Mirandela, Macedo de
Cavaleiros, Bragança e
Vimioso

Resolução do Conselho de
Ministros n.º 115-A/2008,
de 21 de julho

Em vigor

Plano de Gestão das
Bacias Hidrográficas que
integram a Região
Hidrográfica 4 (RH4) –
PGBH do Vouga, Mondego
e Lis e das Ribeiras do
Oeste

Celorico da Beira

Resolução do Conselho de
Ministros n.º 16/B/2013, de
22 de março

Em vigor

Plano de Gestão das
Bacias Hidrográficas que
integram a Região
Hidrográfica 3 (RH3) –
PGBH do Douro

Trancoso, Mêda, Vila
Nova de Foz Côa, Torre
de Moncorvo, Vila Flor,
Alfândega da Fé,
Mirandela, Macedo de
Cavaleiros, Bragança e
Vimioso

Resolução do Conselho de
Ministros n.º 16/C/2013, de
22 de março

Em vigor

Plano Regional de
Ordenamento Florestal
da Beira Interior Norte
(PROF-BIN)

Celorico da Beira,
Trancoso e Mêda

Plano Regional de
Ordenamento Florestal
do Douro (PROF-D)

Vila Nova de Foz Côa,
Torre de Moncorvo,
Vila Flor

Plano Regional de
Ordenamento Florestal
do Nordeste
Transmontano

Alfândega da Fé,
Mirandela, Macedo de
Cavaleiros, Bragança e
Vimioso

Plano Rodoviário
Nacional (PRN2000)

Todos

Plano Nacional da Água
(PNA)
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Todos

Portaria n.º 141/2015, de
21 de maio - procede à
alteração da Portaria n.º
78/2013, de 19 de
fevereiro, que determina a
ocorrência de factos
relevantes para efeitos de
revisão dos planos regionais
de ordenamento florestal
(PROF) em vigor em
Portugal continental, bem
como a suspensão parcial
desses planos e revoga a
Portaria n.º 62/2011, de 2
de fevereiro
Decreto-Lei n.º 222/98, de
17 de julho, alterado pela
Lei n.º 98/99, de 26 de
julho e Decreto-Lei n.º
182/2003, de 16 de agosto
Decreto-Lei n.º 112/2002,
de 17 de abril

Suspensão Parcial

Em vigor

Em vigor. (fase de
revisão. Término
da consulta pública
a 21-08-2015)
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Ao nível regional importa salientar os Planos Regionais de Ordenamento do
Território do Norte e Centro (PROT Norte e PROT Centro), cujos processos
cumpriram já as diversas fases de elaboração, incluindo a consulta pública, se
encontram, atualmente, em fase de aprovação por parte do Governo Português.
No quadro seguinte expõem-se os PROT entre outros planos de âmbito regional que
ocorrem na zona de desenvolvimento dos corredores.
Quadro 4.6 – Instrumentos de Gestão Territorial (IGT), de âmbito Regional, com incidência nos
corredores em estudo
Situação
IGT
Concelhos abrangidos
Diploma Legal
Atual
Plano Regional de
Celorico da Beira, Trancoso
Aguarda
Ordenamento do
--e Mêda
Aprovação
Território do Centro
(PROT-C)
Vila Nova de Foz Côa, e no
distrito de Bragança, os
Plano Regional de
municípios de Torre de
Ordenamento do
Aguarda
Moncorvo, Vila Flor,
--Aprovação
Território do Norte
Alfândega da Fé, Mirandela,
(PROT-N)
Macedo de Cavaleiros,
Bragança e Vimioso
Plano Intermunicipal
Resolução do Conselho de
Vila Nova de Foz Côa, Torre
de Ordenamento do
Ministros n.º 150/2003, de 22 de
Em vigor
de Moncorvo
Território (PIOT) do
setembro, publicado no Diário
Alto Douro Vinhateiro
da República n.º 219, I Série-B

É ao nível local (municipal) que os planos de ordenamento se assumem, geralmente
como os mais condicionantes à implantação do Gasoduto. Os planos municipais de
ordenamento do território (PMOT) compreendem os planos diretores municipais
(PDM), os planos de urbanização (PU) e os planos de pormenor (PP), incidindo
sobre os corredores em estudo os seguintes:
Quadro 4.7 – Instrumentos de Gestão Territorial (IGT), de âmbito municipal, com incidência nos
corredores em estudo
Plano Diretor
Situação
Diploma Legal
Municipal
Atual
Em vigor
PDM de Celorico
Resolução do Conselho de Ministros n.º 86/95, publicado em
(fase de
da Beira
Diário da República n.º 209, Iª Série-B, de 9 de setembro
Revisão)
Resolução do Conselho de Ministros n.º 76/94, de 6 de
setembro, publicado no Diário da República n.º 206, I Série-B;
Em vigor
1.ª Alteração - Aviso n.º 131/2000 (2.ª série), de 5 de janeiro –
PDM de Trancoso
Apêndice n.º 3, II Série; 2.ª Alteração – Edital n.º 1007/2007, de
(fase de
Revisão)
20 de novembro, publicado no Diário da República n.º 223, 2.ª
série; 3.ª Alteração - Aviso n.º 16853/2010, de 24 de agosto,
publicado no Diário da República n.º 164, 2.ª Série
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Quadro 4.7 – Instrumentos de Gestão Territorial (IGT), de âmbito municipal, com incidência nos
corredores em estudo
Plano Diretor
Situação
Diploma Legal
Municipal
Atual
Resolução do Conselho de Ministros n.º 137/95, de 14 de
Em vigor
novembro, publicado no Diário da República n.º 263, I série B;
PDM de Mêda
(fase de
1.ª Alteração – Aviso n.º 8136/2012, de 14 de junho, Diário da
Revisão)
República n.º 114, II Série
PDM de Vila Nova
Aviso n.º 12579/2015, de28 de outubro, publicado no Diário da
Revisão
de Foz Côa
República n.º 211, II Série
aprovada
PDM de Torre de
Aviso n.º 10665/2012, de 8 de agosto, publicado no Diário da
Revisão
Moncorvo
República n.º 153, II Série
aprovada
Resolução do Conselho de Ministros n.º 115/94, de 22 de
Em vigor
setembro, publicado no Diário da República n.º 260, de 10 de
PDM de Vila Flor
novembro; 1.ª Alteração – Resolução do Conselho de Ministros
(fase de
Revisão)
n.º 206/97, de 9 de dezembro, publicado no Diário da República
n.º 283, I Série-B
PDM de Alfândega
Aviso n.º 2147/2015, de 26 de fevereiro, publicado no Diário da
Revisão
da Fé
República n.º 40, II Série
aprovada
Aviso n.º 93447/2015, de 21 de agosto, publicado no Diário da
Revisão
PDM de Mirandela
República n.º 163, II Série
aprovada
PDM de Macedo de
Aviso n.º 11026/2015, de 29 de setembro, publicado no Diário
Revisão
Cavaleiros
da República n.º 190, 2ª série
aprovada
Aviso n.º 12248-A/2010, de 16 de junho, publicado no Diário da
Revisão
PDM de Bragança
República n.º 117, II Série
aprovada
Aviso n.º 10083/2015, de 3 de setembro, publicado no Diário da
Revisão
PDM do Vimioso
República n.º 172, II Série
aprovada

Não existem outros planos de ordenamento de nível local - Planos de Pormenor (PP) e
Planos de Urbanização (PU) – com incidência nos concelhos envolvidos no projeto que
intercetem os corredores em estudo.
As eventuais repercussões do definido nos planos supracitados sobre o projeto em
estudo são analisadas nos Capítulos 5.7 e 7.7 relativos ao Ordenamento e
Condicionantes.

4.1.5

Condicionantes, Servidões e Restrições de Utilidade Pública

A zona de implantação do projeto apresenta diversos tipos de condicionantes,
servidões e restrições de utilidade pública, ao nível da proteção de infraestruturas,
equipamentos e recursos naturais das quais se salientam as mais relevantes já
abordadas na primeira fase do EIA (Estudo de Grandes Condicionantes – Volume 5).
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Quadro 4.8 – Condicionantes, Servidões Administrativas e Restrições de Utilidade Pública com incidência
nos corredores em estudo
Categoria

Subcategoria
Recursos Hídricos

Recursos Geológicos
Recursos Naturais

Recursos Agrícolas e Florestais

Infraestruturas

Recursos Ecológicos
Abastecimento de Água e
Drenagem das águas residuais
Gasodutos
Rede Elétrica
Rede viária (Rodo e Ferroviária)
Marcos Geodésicos

Condicionante/Servidão/Restrição
Domínio Público Hídrico; Albufeiras de
Águas Públicas; Captações de Águas
Subterrâneas para Abastecimento Público
Recursos Minerais e Hidrominerais:
Concessões Mineiras; Pedidos de
Concessão Mineira; Pedidos de Prospeção
e Pesquisa; Pedreiras; Áreas em
Recuperação ou a Recuperar; Jazigos de
Urânio; Águas Minerais Naturais
Reserva Agrícola Nacional (RAN); Obras de
Aproveitamento Hidroagrícola; Sobreiro e
Azinheira; Regime Florestal; Povoamentos
Florestais percorridos por incêndios,
Reserva Ecológica Nacional (REN)
Condutas de abastecimento e de
saneamento
--Linhas de Muito Alta Tensão da REN, S.A.
--Vértices geodésicos

As condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública serão abordadas em
detalhe no Capítulo 5.7 e 7.7 – Ordenamento e Condicionantes.

4.2 Descrição Técnica do Projeto
A definição da solução retida para o projeto, teve como base os parâmetros
seguintes:


Evitar soluções com impacte ambiental significativo;



Melhor solução técnica que satisfizesse plenamente os requisitos do projeto;



Menores custos globais de investimento e de exploração;



Flexibilidade da rede relativamente à sua expansão ou à introdução de
alterações.



O Gasoduto Celorico – Vale de Frades será pois constituído por:
-

Três linhas: Linha 14000, Linha 14001 e Linha 15000, com um diâmetro
nominal DN 700;

-

Uma estação de junção (JCT 14000) que constitui uma ampliação da estação
JCT13300, já construída no concelho de Celorico da Beira;

Página 45 de 647

G-14000-000001
Data: 26.01.2016
Rev.1

-

Três novas estações de Junção (JCT 14200, JCT 14300 e JCT 14500);

-

Três novas estações de seccionamento do gasoduto (BV’s - “Block Valves”),
preparadas para conversão em JCT’s, em caso de necessidade de expansão
futura da rede (BV 14100, BV 14400 e BV 14600);

-

Uma nova estação de transferência CTS 15000, no término do gasoduto,
junto à fonteira com Espanha e próximo do ponto de entrega fronteiriço que
delimita, em território nacional a 3ª ligação da RNTGN.

Os seus componentes e subcomponentes, as fases de engenharia, de construção e
operação, são a seguir descritos.

4.2.1

Enquadramento Geral

O gasoduto de alta pressão em estudo terá início na zona de Celorico, local onde se
encontra instalada a JCT 13300 que interliga os gasodutos dos lotes 5 e 6, entre
Mangualde e Guarda. Na zona de Vale de Frades foi considerada a instalação de uma
estação de Transferência (CTS 15000 – Custody Transfer Station) que fará a
interligação entre as redes de alta pressão de Portugal e de Espanha.
A pressão de projeto considerada para os componentes do Gasoduto Celorico – Vale
de Frades é de 84 barg. A Pressão Máxima de Operação é de 84 barg.
O gasoduto (Celorico-Vale de Frades) é dimensionado para um caudal máximo de
500 000 m3(n)/h, aplicável para os dois sentidos do fluxo do gás natural.
Foram consideradas as temperaturas limites máxima de + 50ºC e mínima de - 10ºC.
Para efeitos de cálculo hidráulico considerou-se uma temperatura média de +15 ºC.
O diâmetro nominal da tubagem do Gasoduto foi fixado em DN 700 (28”). O cálculo
hidráulico efetuado confirmou esta seleção para as condições de dimensionamento
consideradas para o gasoduto, nomeadamente ao que se refere a pressões mínimas a
garantir nos pontos de entrega, velocidade máxima de escoamento e caudal máximo
a considerar.
Para efeitos de cálculo hidráulico, considerou-se o valor da rugosidade mínima de
tubagem em aço, com revestimento epoxy, de 0,005 mm.
Considerando o comprimento do gasoduto em questão (entre Celorico da Beira e Vale
de Frades), foi considerada a sua divisão em duas linhas (Linha 14000 e 14001), para
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que os processos de limpeza e inspeção por ferramenta inteligente possam decorrer
adequadamente e sem riscos. Acresce ainda a linha de ligação a Espanha a partir da
estação de Vale de Frades (CTS 15000).
Para o Projeto Base do Gasoduto Celorico – Vale de Frades foram definidos
genericamente dois traçados, identificados como traçado A e traçado B.

4.2.2

Características Técnicas do Traçado e Faixa de Servidão
Administrativa

De acordo com o Guia para estudo de enquadramento ou impacte ambiental da RENGasodutos, S.A. e a legislação em vigor na matéria, o traçado de um Gasoduto de
1º escalão (operação acima de 20 barg de pressão), como o em estudo obedece aos
seguintes condicionamentos:


Ser um traçado tanto quanto possível retilíneo ou com curvas suaves, sempre
com o mesmo diâmetro, para permitir a inspeção pelo interior com ferramentas
de inspeção inteligentes (normalmente de fluxo magnético);



Seguir critérios de análise de risco para as populações, tais como definidos na
legislação portuguesa e normas internacionais de referência. Tais critérios
privilegiam o traçado por zonas desertas, rurais ou florestais, de povoamento
disperso, até zonas suburbanas (entendendo-se esta ordem como a de
acréscimo de risco), e proíbem a operação em 1º escalão nas zonas urbanas.

De um modo geral, na fase de construção, o Gasoduto afetará, no geral, uma faixa
com uma largura total de 20 m, descentrada do eixo do gasoduto (14+6 m). Nas zonas
sensíveis, designadamente nas zonas de sobreiro ou outras espécies protegidas, essa
largura poderá ser reduzida para os 10 m.
Após a construção, o terreno é reposto nas suas condições originais, com exceção da
faixa de servidão permanente. De facto, a implementação de um gasoduto leva à
constituição de uma faixa de servidão, que tem como função primordial a
salvaguardada de uma zona de segurança em redor do gasoduto. O Decreto-Lei
n.º 8/2000, de 8 de fevereiro, que altera e republica o Decreto-Lei n.º 374/89, de 25
de outubro, estabelece o regime aplicável às servidões necessárias à implantação e
exploração das infraestruturas de transporte de GN (artigo 10.º). De acordo com a
referida legislação entende-se que as servidões relativas à passagem do gás
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combustível compreendem a ocupação do solo e do subsolo, devendo também ter em
conta os planos de ocupação de solo já aprovados aquando do estabelecimento do
traçado.
As servidões compreendem também o direito de passagem e ocupação temporária de
terrenos ou outros bens, devido às necessidades de construção, vigilância,
conservação e reparação de todo o equipamento necessário ao transporte do gás.
De acordo com o n.º 4 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 8/2000, de 8 de fevereiro, a
servidão de passagem de gás relativamente a gasodutos e redes de distribuição
implica as seguintes restrições para a área sobre que é aplicada, no caso de
gasodutos do 1º escalão ou de alta pressão:


O terreno não será arado, nem cavado, a uma profundidade superior a 50 cm,
numa faixa de 2 m para cada lado do eixo longitudinal da tubagem;



É proibida a plantação de árvores ou arbustos numa faixa de 5 m para cada lado
do eixo longitudinal da tubagem;



É proibida a construção de qualquer tipo, mesmo provisória, numa faixa de
10 m para cada lado do eixo longitudinal da tubagem;



É permitido o livre acesso do pessoal e equipamento necessário à instalação,
vigilância, manutenção, reparação e renovação do equipamento instalado e
respetiva vigilância;



O eixo da tubagem dos gasodutos deve ser assinalado no terreno pelas formas
estabelecidas no regulamento de segurança.

Os efeitos desta servidão afetam negativamente sobretudo os usos urbanos,
incluindo-se aqui as ocupações industriais e turísticas e em menor grau, as ocupações
florestais e algumas atividades agrícolas (por exemplo, pomares).
Na figura seguinte estão representadas, de forma esquemática, as distâncias e
condicionantes referidas.
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Fonte: Projeto Base

Figura 4.7 – Faixa de Servidão de um Gasoduto

4.2.3

Descrição dos Traçados em Estudo

Ambos os traçados em estudo nesta fase (Traçado A e Traçado B) são constituídos por
três Linhas referenciadas como:


Linha 14000 – com início na estação JCT 14000 e fim na estação JCT 14300



Linha 14001 - com início na estação JCT 14300 e fim na estação CTS 15000



Linha 15000 – com início na estação CTS 15000 e fim na fronteira entre Portugal e
Espanha.

4.2.3.1 Principais características dos traçados
O Gasoduto Celorico - Vale de Frades terá uma extensão estimada, referida aos dois
traçados em análise, de:


Traçado A – com uma extensão total das Linhas 14000, 14001 e 15000, de
163,520 km, e respetivos comprimentos parcelares:
-

Linha 14000 - 79,711 km

-

Linha 14001 – 83,200 km

-

Linha 15000 – 0,609 km
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Traçado B – com uma extensão total das Linhas 14000, 14001 e 15000, de
166,526 km, e respetivos comprimentos parcelares:
-

Linha 14000 - 77,000 km

-

Linha 14001 – 88,840 km

-

Linha 15000 – 0,609 km

O Traçado A, com uma extensão total de 163520 m a partir da JCT 14000 – Celorico
(ampliação da JCT13300), corresponde, em grande parte com o traçado preliminar da
REN–Gasodutos, S.A., incorporando alguns ajustes motivados por questões técnicas e
por recomendações resultantes do decorrer do Estudo de Impacte Ambiental.
Relativamente ao Traçado B, com uma extensão total de 166425 m, e partindo
igualmente da JCT 14000 – Celorico (ampliação da JCT13300), procurou-se identificar um
traçado tecnicamente viável e que tivesse em consideração as condicionantes
identificadas.
O quadro seguinte faz uma sumula das principais características dos traçados
alternativos, nomeadamente no que se refere à extensão das linhas e na localização
das estações.
Quadro 4.9 – Principais características dos traçados alternativos
Linha

Linha 14000

Extensão (m)
Traçado A
Traçado B

79711

76989

Estação
JCT 14000 (expansão
da estação JCT 13300)
BV 14100
JCT 14200
JCT 14300

Linha 14001

83200

88811

Linha 15000
TOTAL

609
163520

609
166425

BV 14400
JCT 14500
BV 14600
CTS 15000

Localização das Estações (PK)
Traçado A
Traçado B
0.0

0.0

28.620
52.220
79.700
0.0
18.390
37.100
60.200
83.200
0.0

25.730
51.120
77.000
0.0
23.920
43.870
63.240
88.840
0.0

4.2.3.2 Categorias de Localização
Durante a fase inicial da seleção dos traçados do Gasoduto, um dos critérios
considerados, foi o de afastar, sempre que possível, a sua localização de aglomerados
populacionais. A razão resulta de ser este o principal critério para a classificação da
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Categoria de Localização de gasodutos. Este critério permite obter ganhos de
economia e segurança, uma vez que diminui os fatores de risco associados a este tipo
de infraestruturas por ações de terceiros, resultando igualmente na aplicação de
fatores menos exigentes para o dimensionamento do gasoduto e seus componentes.
Com a estabilização da localização dos seus respetivos eixos, tornou-se possível
proceder a uma classificação sistemática das Categorias de Localização de acordo
com os critérios legais.
A classificação dos Troços dos gasodutos, referidos a comprimentos lineares de 1 km,
obedece a 4 categorias, sendo que no caso do Gasoduto Celorico – Vale de Frades, só
lhe é permitido a localização em 3 (categorias 1, 2 e 3), ao abrigo do n.º 10 do artigo
6.º da Portaria n.º 142/2011, de 6 de abril.
Os critérios de classificação são os definidos pelo artigo 6.º da Portaria n.º 142/2011,
de 6 de abril, tendo em conta: a densidade populacional; a natureza, importância e
fim a que se destinam as edificações, construções e obras de arte aí existentes; a
intensidade do tráfego ferroviário e rodoviário; as afetações futuras, previstas nos
planos diretores municipais e outros instrumentos de planeamento.
De acordo com o n.º 7 do artigo 6º, as categorias 1 e 2 correspondem a regiões
desérticas ou montanhosas, pastagens, terras de cultivo, zonas rurais, e em geral, a
todas as localizações não consideráveis nas categorias 3 e 4, assim tem-se que:


A categoria 1 integra os locais em que o índice da densidade de edifícios por
10 km seja inferior a 8 e o índice da densidade de edifícios por quilómetro seja
inferior a 13;



Na categoria 2 incluem-se os locais em que a densidade de edifícios por 10 km
seja igual ou superior a 8 e a densidade de edifícios por quilómetro seja igual
ou superior a 13 e inferior a 28.



A categoria 3 corresponde a zonas residenciais ou comerciais, em que a
densidade de edifícios por quilómetro com ocupação humana seja igual ou
superior a 28, desde que a altura dos referidos edifícios não exceda três pisos
acima do nível do solo.



A categoria 4 integra as zonas nas quais se verifiquem cumulativamente as
seguintes condições: a) Predominância de edifícios de quatro ou mais pisos
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acima do nível do solo; b) Tráfego intenso; c) Existência, no subsolo, de
numerosas instalações, nomeadamente canalizações e cabos elétricos.
Os resultados da classificação obtidos são apresentados para os traçados A e B.
Quadro 4.10 – Categorias de Localização dos Traçados

Linha

Linha 14000

Linha 14001

Linha 15000

TRAÇADO A

PK0 a PK68 - Categoria de Localização 1
PK68 a PK69 – Categoria de Localização 3
PK69 a PK80 – Categoria de Localização 1

PK0 a PK36 – Categoria de Localização 1
PK36 a PK37 – Categoria de Localização 3
PK37 a PK48 – Categoria de Localização 1
PK48 e 50 – Categoria de Localização 3
PK50 a PK83 – Categoria de Localização 1
PK0 a PK1 – Categoria de Localização 1

TRAÇADO B
PK0 a PK40 - Categoria de Localização 1
PK40 a PK41 – Categoria de Localização 3
PK41 e PK43 – Categoria de Localização 2
PK43 a PK69 – Categoria de Localização 1
PK69 a PK70 – Categoria de Localização 3
PK70 a PK71 – Categoria de Localização 2
PK71 a PK77 – Categoria de Localização 1
PK0 a PK56 – Categoria de Localização 1
PK56 a PK57 – Categoria de Localização 3
PK57 a PK64 – Categoria de Localização 1
PK64 a PK65 – Categoria de Localização 3
PK65 a PK88 – Categoria de Localização 1
PK0 a PK1 – Categoria de Localização 1

4.2.3.3 Pontos Especiais de Cruzamento
Ao longo de todo o traçado, o Gasoduto tem situações de cruzamento ou
entroncamento que devem ser equacionados de modo particular.
Nos casos de cruzamentos com estradas, e sempre que o volume de tráfego
desaconselhe a interrupção do trânsito, a implantação do cruzamento far-se-á por
perfuração, sendo a conduta protegida por tubo adequado. A definição das diversas
situações no que respeita a método de atravessamento, profundidade da conduta e
detalhes do cruzamento será efetuada em estreita ligação com os serviços
competentes da Infraestruturas de Portugal ou com as Autarquias no caso das vias
municipais.
Nos cruzamentos com cursos de água a tubagem terá a espessura correspondente à
categoria imediatamente superior e será dotada de lastro por forma a prevenir a sua
possível flutuação. Serão também tomadas medidas contra a erosão nomeadamente
aumentando a profundidade de implantação, bem como contra a erosão das margens
por adoção de defesas apropriadas.
Situação particular ocorre no atravessamento do rio Douro em que, pelas suas
características será necessário desenvolver o atravessamento por perfuração dirigida
sob o leito. O processo de seleção e definição das condições em que será executado
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um atravessamento por HDD, é um longo processo e só terá seu fim durante a fase de
construção. Isto deve-se ao facto de serem necessários realizar uma série de estudos
e sondagens nos locais previstos para a travessia, que estarão a cargo de uma
empresa especializada na execução deste tipo de atravessamentos. Sendo que, nesta
fase se procurou apenas identificar um local que à partida apresente condições
minimamente adequadas, em face do que se pode avaliar “in-loco” e com base na
documentação especializada disponível.

Fonte:http://www.ordemengenheiros.pt/fotos/dossier_artigo/20111011_a_rede_naci
ona_de_transporte_de_gasnatural_8411362924e9c055f44cb9.pdf

Figura 4.8 – Esquema exemplo do método de perfuração dirigida (HDD)

O traçado cruza as linhas de caminho-de-ferro da Beira Alta (Troço 1), do Douro
(Troço 5) - com desenvolvimento em túnel a profundidade significativa, e linha do
Tua – desativada (Troço 8).
O recobrimento mínimo do gasoduto será de 80 cm conforme o estipulado no
Regulamento Técnico aprovado pela Portaria n.º 142/2011, de 6 de abril. O
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recobrimento consiste na distância entre a superfície do terreno, após a abertura da
faixa de trabalho e a geratriz superior da tubagem instalada na vala.
Nos cruzamentos especiais as profundidades mínimas previstas serão:


Cruzamentos com vias férreas: 2,0 m (mínimo) da geratriz superior do tubo de
proteção até à parte inferior das travessas;



Cruzamentos com autoestradas: 3,0 m (mínimo) da geratriz superior do tubo de
proteção até à superfície de rodagem.



Cruzamentos com estradas nacionais: 1,5 m (mínimo) da geratriz superior do
tubo até à superfície de rodagem;



Cruzamentos com estradas camarárias e locais: 1 m (mínimo) da geratriz
superior do tubo até à superfície de rodagem;



Cruzamentos com rios: 1 m (mínimo) da geratriz superior do tubo até ao ponto
mais baixo do leito do rio.

Descreve-se a seguir o essencial dos sistemas construtivos propostos para os
atravessamentos de zonas especiais.
Todos os atravessamentos de estradas nacionais, autoestradas, IPs e ICs são
executados mediante a utilização de manga de proteção da tubagem de resistência
adequada aos esforços a que vai ser submetida. A tubagem deve ser instalada sem
curvas no interior da manga e esta deve permitir o escape para o exterior de
eventuais fugas de gás.
Os atravessamentos de caminhos e estradas municipais são em geral, executados sem
manga de proteção e por vala a descoberto. O método, anteriormente referido
utiliza-se quando seja intensa a circulação na via ou esta se encontre a nível superior
ao do terreno em que assenta a tubagem.
No cruzamento das vias férreas, o tubo é protegido por uma manga de aço, isolada
eletricamente e protegida contra a corrosão. Em cada lado da manga e prolongandose até à sua superfície, serão instalados tubos de ventilação, de modo a permitir a
descarga para atmosfera de eventuais fugas de gás.
Em relação a atravessamentos de cursos e linhas de água, as técnicas utilizadas
variam com as condições do caudal, a largura do rio, a qualidade do substrato, desde
assentamento direto até à perfuração orientada.
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No quadro seguinte enumeram-se as diversas travessias e pontos especiais
considerados no traçado do gasoduto.
De notar que são reportadas apenas as situações mais significativas não se
referenciando aqui os atravessamentos com estradas municipais ou cruzamentos com
tubagens de água de abastecimento que serão consideradas no projeto de detalhe
(Projeto de Execução).
•

TRAÇADO A:
Quadro 4.11 – Lista de Atravessamentos do Traçado A, Linha 14000

Troço

1

PK
0.15
0.34
1.10
1.46
1.89
1.98
2.47
3.87
4.22
4.44
4.96
5.14
5.42
5.49
5.78
6.50
7.44
8.39
8.75
8.97
9.25
9.81
11.35
12.45

Infraestrutura
Caminho Rural
Caminho Rural
E.M. 580
Linha da Beira Alta
Ribº dos Tamanhos
Estrada Municipal
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
E.M. 581-3
Caminho Rural
Caminho Rural
Ribº do Frechão
Caminho Rural
Caminho Rural
Estrada Municipal
Caminho Rural
IP-2
E.M.581
Caminho Rural
E.M. 581-2
Caminho Rural
Caminhos Rural
Caminho Rural

Entidade
CM Celorico da Beira
CM Celorico da Beira
CM Celorico da Beira
Infraestruturas de Portugal
APA / ARH
CM Celorico da Beira
CM Celorico da Beira
CM Celorico da Beira
CM Celorico da Beira
CM Celorico da Beira
CM Celorico da Beira
CM Celorico da Beira
APA / ARH
CM Celorico da Beira
CM Celorico da Beira
CM Trancoso
CM Trancoso
Infraestruturas de Portugal
CM Trancoso
CM Trancoso
CM Trancoso
CM Trancoso
CM Trancoso
CM Trancoso

Extensão (m)
3-5
3-5
8-10
12
2-5
8-10
3-5
3-5
3-5
8-10
3-5
3-5
2-5
3-5
3-5
8-10
3-5
50
8-10
3-5
8-10
3-5
3-5
3-5

Método Atrav.
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Perfuração Horizontal
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Perfuração Horizontal
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta

14.01

EN 226

Infraestruturas de Portugal

10-15

Perfuração Horizontal

14.30

E.M. 1050
Ribº do Corgo das
Devesas
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
Estrada Municipal
Caminho Rural
E.M. 595-1
Ribº do Freixo
Caminho Rural
Caminho Rural

CM Trancoso

8-10

Vala Aberta

APA / ARH

2-5

Vala Aberta

CM Trancoso
CM Trancoso
CM Trancoso
CM Trancoso
CM Trancoso
CM Trancoso
CM Trancoso
APA / ARH
CM Trancoso
CM Trancoso

3-5
3-5
3-5
3-5
3-5
3-5
8-10
2-5
3-5
3-5

Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta

14.97

1

15.04
15.35
16.03
16.50
16.75
17.69
18.40
18.65
18.90
19.39
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Quadro 4.11 – Lista de Atravessamentos do Traçado A, Linha 14000
Troço

2

3

PK
20.88
21.76
21.82
22.15
22.62
23.62
24.38
25.38
25.51

Infraestrutura
Caminho Rural
Ribª das Moitas
Caminho Rural
E.M. 591
Caminho Rural
E.M. 595
Caminho Rural
EN 102
Caminho Rural

Entidade
CM Trancoso
APA / ARH
CM Trancoso
CM Trancoso
CM Trancoso
CM Trancoso
CM Trancoso
Infraestruturas de Portugal
CM Mêda

Extensão (m)
3-5
2-5
3-5
8-10
3-5
8-10
3-5
10-15
3-5

Método Atrav.
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Perfuração Horizontal
Vala Aberta

25.77

Caminho Rural

CM Mêda

3-5

Vala Aberta

26.32
26.73
26.88
27.35
28.14
28.50
29.13
30.61
30.89
31.27
32.21
33.16

Caminho Rural
Caminho Rural
Ribª do Prado
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
EN 102
Caminho Rural
Caminho Rural

CM Mêda
CM Mêda
APA / ARH
CM Mêda
CM Mêda
CM Mêda
CM Mêda
CM Mêda
CM Mêda
Infraestruturas de Portugal
CM Mêda
CM Mêda

3-5
3-5
2-5
3-5
3-5
3-5
3-5
3-5
3-5
10-15
3-5
3-5

Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Perfuração Horizontal
Vala Aberta
Vala Aberta

33.23

Ribª de Marialva

APA / ARH

2-5

Vala Aberta

33.46

Caminho Rural

CM Mêda

3-5

Vala Aberta

33.73

IP-2

Infraestruturas de Portugal

50

Perfuração Horizontal

33.86

EN 102

Infraestruturas de Portugal

10-15

Perfuração Horizontal

34.06

Caminho Rural

CM Mêda

3-5

Vala Aberta

34.44
34.57
35.40
35.59
36.08
37.06
37.22
37.28
38.48
39.07
40.00
40.41
40.56

Caminho Rural
Caminho Rural
EN 324
Estrada Municipal
Caminho Rural
Caminho Rural
Ribª Centieira
EN 324
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
Ribª da Concelha
EN 331

CM Mêda
CM Mêda
Infraestruturas de Portugal
CM Mêda
CM Mêda
CM Mêda
APA / ARH
Infraestruturas de Portugal
CM Mêda
CM Mêda
CM Mêda
APA / ARH
Infraestruturas de Portugal

3-5
3-5
10-15
8-10
3-5
3-5
2-5
10-15
3-5
3-5
3-5
2-5
10-15

Vala Aberta
Vala Aberta
Perfuração Horizontal
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Perfuração Horizontal
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Perfuração Horizontal
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Quadro 4.11 – Lista de Atravessamentos do Traçado A, Linha 14000
Troço

3

PK
40.90
41.43
42.21
42.26
42.27
42.97
43.09
44.38
44.47
44.52

4

5

44.99
45.16
45.64
46.31
47.21
48.48
49.26
50.47
51.36
51.77
51.89
52.32
52.91
53.37
53.58
54.35
54.98
55.58
56.87
57.03
58.09
58.60
59.08
59.41
60.85
61.44
61.60
61.77
63.88
64.34
64.49
64.92
65.93
66.66
67.27
67.41
67.78
67.90
68.42

Infraestrutura
Caminho Rural
Caminho Rural
Ribº do Monte
Caminho Rural
Ribª da Fraga Rubra
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
Ribº do Vale das
Portas
Caminho Rural
Caminho Rural
Estrada Municipal
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
EN 222
E.M. 611
Caminho Rural
Estrada Municipal
Ribª da Carvalha
Caminho Rural
Caminho Rural
Ribº do Salgueiro
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
Ribª das Mós
E.M. 614
Ribª da Fraguinha
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
Linha do Douro
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
Rio Douro
Estrada Municipal
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Entidade
CM Mêda
CM Mêda
APA / ARH
CM Mêda
APA / ARH
CM Mêda
CM Mêda
CM Mêda
CM Mêda

Extensão (m)
3-5
3-5
2-5
3-5
2-5
3-5
3-5
3-5
3-5

Método Atrav.
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta

APA / ARH

2-5

Vala Aberta

CM Mêda
CM Mêda
CM Mêda
CM Mêda
CM Mêda
CM Mêda
CM Vila Nova de Foz Côa
Infraestruturas de Portugal
CM Vila Nova de Foz Côa
CM
CM Vila Nova de Foz Côa
APA / ARH
CM Vila Nova de Foz Côa
CM Vila Nova de Foz Côa
APA / ARH
CM Vila Nova de Foz Côa
CM Vila Nova de Foz Côa
CM Vila Nova de Foz Côa
APA / ARH
CM Vila Nova de Foz Côa
APA / ARH
CM Vila Nova de Foz Côa
CM Vila Nova de Foz Côa
CM Vila Nova de Foz Côa
CM Vila Nova de Foz Côa
CM Vila Nova de Foz Côa
Infraestruturas de Portugal
CM Vila Nova de Foz Côa
CM Vila Nova de Foz Côa
CM Vila Nova de Foz Côa
CM Vila Nova de Foz Côa
CM Vila Nova de Foz Côa
CM Vila Nova de Foz Côa
CM Vila Nova de Foz Côa
CM Vila Nova de Foz Côa
CM Vila Nova de Foz Côa
CM Vila Nova de Foz Côa
APA -ARH
CM Torre de Moncorvo

3-5
3-5
8-10
3-5
3-5
3-5
3-5
10-15
8-10
3-5
8-10
2-5
3-5
3-5
2-5
3-5
3-5
3-5
2-5
8-10
2-5
3-5
3-5
3-5
3-5
3-5
8
3-5
3-5
3-5
3-5
3-5
3-5
3-5
3-5
3-5
3-5
1200 aprox.
8-10

Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Perfuração Horizontal
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Perfuração Dirigida
Vala Aberta
G-14000-000001
Data: 26.01.2016
Rev.1

Quadro 4.11 – Lista de Atravessamentos do Traçado A, Linha 14000
Troço

6

PK
69.08
69.79
70.34
72.46
73.96
74.23
74.72
75.01
75.84
77.34
77.85
78.32
78.46
78.72
78.91
79.06

Infraestrutura
Estrada Municipal
Ribª dos Cavalos
Caminho Rural
E.M. 611
Caminho Rural
Ribª da Vilariça
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
Ribª da Vilariça
Caminho Rural
Ribª da Macieira
EN 215
Ribª da Vilariça
Caminho Rural
Ribª da Vilariça

Entidade
CM Torre de Moncorvo
APA / ARH
CM Torre de Moncorvo
CM Torre de Moncorvo
CM Torre de Moncorvo
APA / ARH
CM Torre de Moncorvo
CM Torre de Moncorvo
CM Torre de Moncorvo
APA / ARH
CM Torre de Moncorvo
APA / ARH
Infraestruturas de Portugal
APA / ARH
CM Torre de Moncorvo
APA / ARH

Extensão (m)
8-10
2-5
3-5
8-10
3-5
2-5
3-5
3-5
3-5
2-5
3-5
2-5
10-15
2-5
3-5
2-5

Método Atrav.
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Perfuração Horizontal
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta

Quadro 4.12 – Lista de Atravessamentos do Traçado A, Linha 14001
Troço

6

PK
0.64
1.21
1.76
1.9
1.97
2.17
2.68
2.82
3.31
3.57
3.66
3.78
4.08
5.48
6.52
6.83
6.96
7.49
7.91
8.63
8.64
8.73
8.91
9.42
9.52
10.20
10.57
10.68
10.91
11.36
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Infraestrutura
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
Ribº do Caniço
Caminho Rural
Caminho Rural
Ribª de Roios
Caminho Rural
IP-2
Caminho Rural
Ribª de Laça
Caminho Rural
Ribª dos Lameiros
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
Ribª da Freixeda
Caminho Rural
E.M. 587
Caminho Rural
Caminho Rural
Ribª da Freixeda
Caminho Rural
Caminho Rural
EN 102
Caminho Rural
Caminho Rural

Entidade
CM de Vila Flor
CM de Vila Flor
CM de Vila Flor
APA / ARH
CM de Vila Flor
CM de Vila Flor
APA / ARH
CM de Vila Flor
Infraestruturas de Portugal
CM de Vila Flor
APA / ARH
CM de Vila Flor
APA / ARH
CM de Vila Flor
CM de Vila Flor
CM de Vila Flor
CM de Vila Flor
CM de Vila Flor
CM de Vila Flor
APA / ARH
CM de Vila Flor
CM de Vila Flor
CM de Vila Flor
CM de Vila Flor
APA / ARH
CM de Vila Flor
CM de Vila Flor
Infraestruturas de Portugal
CM de Vila Flor
CM de Vila Flor

Extensão (m)
3-5
3-5
3-5
2-5
3-5
3-5
2-5
3-5
50
3-5
2-5
3-5
2-5
3-5
3-5
3-5
3-5
3-5
3-5
2-5
3-5
8-10
3-5
3-5
2-5
3-5
3-5
10-15
3-5
3-5

Método Atrav.
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Perfuração Dirigida
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Perfuração Horizontal
Vala Aberta
Vala Aberta

G-14000-000001
Data: 26.01.2016
Rev.1

Quadro 4.12 – Lista de Atravessamentos do Traçado A, Linha 14001
Troço

6

7

PK
11.75
12.99
13.13
13.26
13.95
14.24
14.44
14.69
15.12
15.57
15.99
16.02
16.32
16.46
16.53
16.83
17.04
17.22
18.06
18.46
19.19
19.35
19.48
20.07
20.26
20.42
20.46
21.09
21.81
22.15
22.41
23.52
24.15
24.24
24.56
24.92
24.99
25.50
26.07
26.72
27.81
28.13
28.27
28.34
28.57
28.83
28.86
29.13
29.56
29.74

Infraestrutura
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
EN 214
IP-2
Caminho Rural
E.M. 578
Caminho Rural
Ribº do Vale de Bornes
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
Ribº do Vale do Covo
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
Ribª da Abelheira
Caminho Rural
Caminho Rural
Ribº do Mouco
Ribª de Taveira
EN 315
Caminho Rural
Caminho Rural
Ribº de Agrebom
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
Ribº de Vale Pereiro
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
Ribº do Calveiro
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
Ribª de Carvalhais
Linha do Tua
EN 102-1
Caminho Rural
Caminho Rural
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Entidade
CM de Vila Flor
CM de Vila Flor
CM de Vila Flor
CM de Vila Flor
CM de Vila Flor
CM de Vila Flor
Infraestruturas de Portugal
Infraestruturas de Portugal
CM de Vila Flor
CM de Vila Flor
CM de Vila Flor
APA / ARH
CM Mirandela
CM Mirandela
CM Mirandela
CM Mirandela
CM Mirandela
CM Mirandela
APA / ARH
CM Mirandela
CM Mirandela
CM Mirandela
CM Mirandela
CM Mirandela
APA / ARH
CM Mirandela
CM Mirandela
APA / ARH
APA / ARH
Infraestruturas de Portugal
CM Mirandela
CM Mirandela
APA / ARH
CM Macedo de Cavaleiros
CM Macedo de Cavaleiros
CM Macedo de Cavaleiros
APA / ARH
CM Macedo de Cavaleiros
CM Macedo de Cavaleiros
CM Macedo de Cavaleiros
APA / ARH
CM Macedo de Cavaleiros
CM Macedo de Cavaleiros
CM Macedo de Cavaleiros
CM Macedo de Cavaleiros
APA / ARH
Infraestruturas de Portugal
Infraestruturas de Portugal
CM Macedo de Cavaleiros
CM Macedo de Cavaleiros

Extensão (m)
3-5
3-5
3-5
3-5
3-5
3-5
10-15
50
3-5
8-10
3-5
2.5
3-5
3-5
3-5
3-5
3-5
3-5
2-5
3-5
3-5
3-5
3-5
3-5
2-5
3-5
3-5
2-5
2-5
10-15
3-5
3-5
2-5
3-5
3-5
3-5
2-5
3-5
3-5
3-5
2-5
3-5
3-5
3-5
3-5
2-5
12
10-15
3-5
3-5

Método Atrav.
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Perfuração Horizontal
Perfuração Horizontal
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Perfuração Horizontal
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Perfuração Horizontal
Vala Aberta
Vala Aberta
G-14000-000001
Data: 26.01.2016
Rev.1

Quadro 4.12 – Lista de Atravessamentos do Traçado A, Linha 14001
Troço

7

8

PK
30.12
30.25
30.97
31.23
31.58
32.72
32.94
33.95
35.10
35.80
36.09
36.16
36.51
36.57
36.88
37.26
37.76
38.31
38.49
38.71
39.55
39.65
40.75
41.29
41.53
41.72
42.47
43.03
43.29
43.69
43.97
44.03
44.16
44.90
44.97
45.49
46.19
46.23
46.79
46.82
46.87
46.92
47.66
48.06
48.60
48.91
49.42
49.69
49.82
50.37
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Infraestrutura
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
EN 216
IP-2
Ribª da Amendoeira
E.M. 552
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
EN 15
Caminho Rural
A4
Caminho Rural
Ribº de Mosqueiros
Caminho Municipal
Caminho Rural
Caminho Rural
E.M. 1106
Estrada Municipal
Caminho Rural
E.M. 535
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
EN 316
Caminho Municipal
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
Ribª de Azibeiro
EM 1056
Ribª do Faval
A4
EN 15
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
Estrada Municipal
Rio Azibo
Caminho Rural

Entidade
CM Macedo de Cavaleiros
CM Macedo de Cavaleiros
CM Macedo de Cavaleiros
CM Macedo de Cavaleiros
CM Macedo de Cavaleiros
CM Macedo de Cavaleiros
CM Macedo de Cavaleiros
CM Macedo de Cavaleiros
Infraestruturas de Portugal
Infraestruturas de Portugal
APA / ARH
CM Macedo de Cavaleiros
CM Macedo de Cavaleiros
CM Macedo de Cavaleiros
CM Macedo de Cavaleiros
Infraestruturas de Portugal
CM Macedo de Cavaleiros
Infraestruturas de Portugal
CM Macedo de Cavaleiros
APA / ARH
CM Macedo de Cavaleiros
CM Macedo de Cavaleiros
CM Macedo de Cavaleiros
CM Macedo de Cavaleiros
CM Macedo de Cavaleiros
CM Macedo de Cavaleiros
CM Macedo de Cavaleiros
CM Macedo de Cavaleiros
CM Macedo de Cavaleiros
CM Macedo de Cavaleiros
Infraestruturas de Portugal
CM Macedo de Cavaleiros
CM Macedo de Cavaleiros
CM Macedo de Cavaleiros
CM Macedo de Cavaleiros
CM Macedo de Cavaleiros
CM Macedo de Cavaleiros
APA / ARH
CM Bragança
APA / ARH
Infraestruturas de Portugal
Infraestruturas de Portugal
CM Bragança
CM Bragança
CM Bragança
CM Bragança
CM Bragança
CM Bragança
APA / ARH
CM Bragança

Extensão (m)
3-5
3-5
3-5
3-5
3-5
3-5
3-5
3-5
10-15
50
2-5
8-10
3-5
3-5
3-5
10-15
3-5
50
3-5
2-5
8-10
3-5
3-5
8-10
8-10
3-5
8-10
3-5
3-5
3-5
10-15
8-10
3-5
3-5
3-5
3-5
3-5
2-5
8-10
2-5
50
10-15
3-5
3-5
3-5
3-5
3-5
8-10
2-5
3-5

Método Atrav.
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Perfuração Horizontal
Perfuração Horizontal
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Perfuração Horizontal
Vala Aberta
Perfuração Horizontal
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Perfuração Horizontal
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Perfuração Horizontal
Perfuração Horizontal
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
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Quadro 4.12 – Lista de Atravessamentos do Traçado A, Linha 14001
Troço

8

9

PK
51.07
51.44
51.86
53.08
53.38
53.96
54.19
54.81
55.05
55.39
55.72
57.07
58.75
58.84
59.21
59.43
60.12
61.18
61.64
62.32
62.78
63.77
63.89
64.18
64.73
64.98
65.24
65.62
65.64
66.44
66.64
66.86
67.25
68.03
68.72
69.54
70.47
71.37
72.42
72.44
73.35
74.42
74.76
74.79
75.16
75.35
76.32
76.34
76.72
76.77

Infraestrutura
Caminho Rural
EN 15
E.M. 1058
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
Linha do Tua
Ribª da Piame
Caminho Rural
Caminho Rural
E.M. 539
Caminho Rural
Ribª da Aguieiras
Caminho Rural
Caminho Municipal
Ribº do Muro
Caminho Rural
Ribº de Avinhó
Caminho Rural
Ribº de Vilalva
EN 217
Caminho Rural
Ribª de Veados
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
Ribº do Conqueiro
Ribª das Texugueiras
Caminho Rural
E.M. 1055
Caminho Rural
Ribª do Medo
E.M. 540
Ribº do Vinhal
Ribª do Ferreira
Rio Sabor
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
EN 218
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
E.M. 1055
Caminho Rural
Ribª dos Inverniços
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
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Entidade
CM Bragança
Infraestruturas de Portugal
CM Bragança
CM Bragança
CM Bragança
CM Bragança
Infraestruturas de Portugal
APA / ARH
CM Bragança
CM Bragança
CM Bragança
CM Bragança
APA / ARH
CM Bragança
CM Bragança
APA / ARH
CM Bragança
APA / ARH
CM Bragança
APA / ARH
Infraestruturas de Portugal
CM Bragança
CM Bragança
CM Bragança
CM Bragança
CM Bragança
APA / ARH
APA / ARH
CM Bragança
CM Bragança
CM Bragança
APA / ARH
CM Bragança
APA / ARH
APA / ARH
APA / ARH
CM Vimioso
CM Vimioso
CM Vimioso
Infraestruturas de Portugal
CM Vimioso
CM Vimioso
CM Vimioso
CM Vimioso
CM Vimioso
CM
APA / ARH
CM Vimioso
CM Vimioso
CM Vimioso

Extensão (m)
3-5
10-15
8-10
3-5
3-5
3-5
12
2-5
3-5
3-5
8-10
3-5
2-5
3-5
8-10
2-5
3-5
2-5
3-5
2-5
10-15
3-5
2-5
3-5
3-5
3-5
2-5
2-5
3-5
8-10
3-5
2-5
8-10
2-5
2-5
15
3-5
3-5
3-5
10-15
3-5
3-5
3-5
3-5
8-10
3-5
2-5
3-5
3-5
3-5

Método Atrav.
Vala Aberta
Perfuração Horizontal
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Perfuração Horizontal
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Perfuração Horizontal
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
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Quadro 4.12 – Lista de Atravessamentos do Traçado A, Linha 14001
Troço

9

PK
76.82
76.86
76.91
77.62
77.98
78.36
78.97
79.12
79.65
79.74
80.09
80.50
81.01
81.21
81.77
81.99
82.80
83.11

Infraestrutura
Rio Maçãs
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
EN 218-2
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural

Entidade
APA / ARH
CM Vimioso
CM Vimioso
CM Vimioso
CM Vimioso
CM Vimioso
CM Vimioso
CM Vimioso
CM Vimioso
Infraestruturas de Portugal
CM Vimioso
CM Vimioso
CM Vimioso
CM Vimioso
CM Vimioso
CM Vimioso
CM Vimioso
CM Vimioso

Extensão (m)
15
3-5
3-5
3-5
3-5
3-5
3-5
3-5
3-5
10-15
3-5
3-5
3-5
3-5
3-5
3-5
3-5
3-5

Método Atrav.
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Perfuração Horizontal
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta

Quadro 4.13 – Lista de Atravessamentos do Traçado A, Linha 15000
Troço

PK
0.8
1.5

9

•

Infraestrutura
Caminho Rural
Caminho Rural

Entidade
CM Vimioso
CM Vimioso

Extensão (m)
3-5
3-5

Método Atrav.
Vala Aberta
Vala Aberta

TRAÇADO B:
Quadro 4.14 – Lista de Atravessamentos do Traçado B, Linha 14000

Troço

1

PK
0.15
1.20
1.29
2.06
2.18
2.50
3.41
3.68
3.85
4.04
4.25
4.94
5.24
5.52
6.73
6.47
6.52
6.85
6.90
7.15

Infraestrutura
Caminho Rural
E.M. 580
Caminho Rural
Linha da Beira Alta
Estrada Municipal
Caminho Rural
Caminho Rural
Estrada Municipal
Ribª da Quinta de S. Bento
Caminho Rural
E.M. 581-3
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
Ribª dos Tamanhos
Estrada Municipal
E.M. 581
Caminho Rural
Caminho Rural
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Entidade
CM Celorico da Beira
CM Celorico da Beira
CM Celorico da Beira
Infraestruturas de Portugal
CM Celorico da Beira
CM Celorico da Beira
CM Celorico da Beira
CM Celorico da Beira
APA - ARH
CM Celorico da Beira
CM Celorico da Beira
CM Celorico da Beira
CM Celorico da Beira
CM Celorico da Beira
CM Celorico da Beira
APA - ARH
CM Trancoso
CM Trancoso
CM Trancoso
CM Trancoso

Extensão (m)
3-5
8-10
3-5
15
8-10
3-5
3-5
8-10
2-5
3-5
8-10
3-5
3-5
3-5
3-5
2-5
8-10
8-10
3-5
3-5

Método Atrav.
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Perfuração Horizontal
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta

G-14000-000001
Data: 26.01.2016
Rev.1

Quadro 4.14 – Lista de Atravessamentos do Traçado B, Linha 14000
Troço

1

2

3

PK
7.82
8.12
8.59
9.78
11.13
11.94
13.06
13.72
13.88
14.09
16.01
16.08
16.71
16.93
17.10
17.44
18.12
18.33
19.72
20.15
20.36
20.80
21.52
21.91
22.50
22.96
23.94
24.71
25.57
25.72
26.08
26.51
26.85
26.93
27.34
27.45
28.18
28.76
29.54
30.19
30.80
30.89
31.23
32.24
32.65
33.73
33.83
34.48
35.08
35.29

Infraestrutura
Caminho Rural
IP-2
Caminho Rural
E.M. 581-2
Caminho Rural
EN 226
Estrada Municipal
Caminho Rural
E.M. 591-1
Caminho Rural
Caminho Rural
Ribª do Vale de Mouro
Caminho Rural
E.M. 591
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
E.M. 595
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
Ribª das Moitas
Caminho Rural
Caminho Rural
E.M. 595
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
E.M. 602
Caminho Rural
Ribª do Prado
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
Estrada Municipal
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
Ribª de Marialva
Caminho Rural
Caminho Rural
E.M. 620
Caminho Rural
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Entidade
CM Trancoso
Infraestruturas de Portugal
CM Trancoso
CM Trancoso
CM Trancoso
Infraestruturas de Portugal
CM Trancoso
CM Trancoso
CM Trancoso
CM Trancoso
CM Trancoso
APA - ARH
CM Trancoso
CM Trancoso
CM Trancoso
CM Trancoso
CM Trancoso
CM Trancoso
CM Trancoso
CM Trancoso
CM Trancoso
CM Trancoso
CM Trancoso
APA - ARH
CM Trancoso
CM Trancoso
CM Trancoso
CM Trancoso
CM Mêda
CM Mêda
CM Mêda
CM Mêda
CM Mêda
CM Mêda
CM Mêda
APA - ARH
CM Mêda
CM Mêda
CM Mêda
CM Mêda
CM Mêda
CM Mêda
CM Mêda
CM Mêda
CM Mêda
APA - ARH
CM Mêda
CM Mêda
CM Mêda
CM Mêda

Extensão (m)
3-5
10-15
3-5
8-10
3-5
10-15
8-10
3-5
8-10
3-5
3-5
2-5
3-5
8-10
3-5
3-5
3-5
8-10
3-5
3-5
3-5
3-5
3-5
2-5
3-5
3-5
8-10
3-5
3-5
3-5
3-5
3-5
3-5
8-10
3-5
2-5
3-5
3-5
3-5
8-10
3-5
3-5
3-5
3-5
3-5
2-5
3-5
3-5
8-10
3-5

Método Atrav.
Vala Aberta
Perfuração Horizontal
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Perfuração Horizontal
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
G-14000-000001
Data: 26.01.2016
Rev.1

Quadro 4.14 – Lista de Atravessamentos do Traçado B, Linha 14000
Troço

3

4

PK
35.61
37.01
37.08
37.37
38.01
38.70
39.16
39.62
39.98
41.06
41.80
42.24
43.03
43.58
43.88
43.89
44.65
45.12
45.86
45.98
46.56
47.26
47.92
48.12
48.16
50.45
51.54
51.84
51.96
52.50
52.58
53.26
53.31
53.36
53.42
53.72
54.86
55.03
55.36
55.60
56.32
56.36
56.78
57.73
57.95
59.25
59.44
60.82
60.96
61.15
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Infraestrutura
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
Ribº Entrevinhas
Ribº Entrevinhas
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
Ribª Centieira
Ribª Centieira
Ribª Centieira
E.M. 607
Ribª Centieira
Ribª Centieira
Ribª dos Piscos
Caminho Rural
Caminho Rural
Estrada Municipal
Caminho Rural
IP-2
EN 102
Caminho Rural
EN 222
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
Ribª da Carvalha
Caminho Rural
E.M. 611
Caminho Rural
Caminho Rural
Ribª da Carvalha
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
Estrada Municipal
Estrada Municipal
Estrada Municipal
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
E.M. 614
Caminho Rural
Caminho Rural

Entidade
CM Mêda
CM Mêda
CM Mêda
APA - ARH
APA - ARH
CM Mêda
CM Mêda
CM Mêda
CM Mêda
CM Mêda
CM Mêda
CM Mêda
APA - ARH
APA - ARH
APA - ARH
CM Mêda
APA - ARH
APA - ARH
APA - ARH
CM Mêda
CM Mêda
CM Mêda
CM Mêda
Infraestruturas de Portugal
Infraestruturas de Portugal
CM de Vila Nova de Foz Côa
Infraestruturas de Portugal
CM de Vila Nova de Foz Côa
CM de Vila Nova de Foz Côa
CM de Vila Nova de Foz Côa
CM de Vila Nova de Foz Côa
APA - ARH
CM de Vila Nova de Foz Côa
CM de Vila Nova de Foz Côa
CM de Vila Nova de Foz Côa
CM de Vila Nova de Foz Côa
APA - ARH
CM de Vila Nova de Foz Côa
CM de Vila Nova de Foz Côa
CM de Vila Nova de Foz Côa
CM de Vila Nova de Foz Côa
CM de Vila Nova de Foz Côa
CM de Vila Nova de Foz Côa
CM de Vila Nova de Foz Côa
CM de Vila Nova de Foz Côa
CM de Vila Nova de Foz Côa
CM de Vila Nova de Foz Côa
CM de Vila Nova de Foz Côa
CM de Vila Nova de Foz Côa
CM de Vila Nova de Foz Côa

Extensão (m)
3-5
3-5
3-5
2-5
2-5
3-5
3-5
3-5
3-5
3-5
3-5
3-5
2-5
2-5
2-5
8-10
2-5
2-5
2-5
3-5
3-5
8-10
3-5
10-15
10-15
3-5
10-15
3-5
3-5
3-5
3-5
2-5
3-5
8-10
3-5
3-5
2-5
3-5
3-5
3-5
8-10
8-10
8-10
3-5
3-5
3-5
3-5
8-10
3-5
3-5

Método Atrav.
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Perfuração Horizontal
Perfuração Horizontal
Vala Aberta
Perfuração Horizontal
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
G-14000-000001
Data: 26.01.2016
Rev.1

Quadro 4.14 – Lista de Atravessamentos do Traçado B, Linha 14000
Troço

5

6

PK
61.95
62.17
62.58
63.18
63.36
63.50
65.62
66.08
66.22
66.67
67.65
69.02
69.13
69.52
69.66
70.15
70.49
70.92
71.33
71.59
72.62
73.16
73.84
74.30
74.42
75.10
75.43
75.70
75.92
76.53
76.67

Infraestrutura
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
Linha do Douro
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
Rio Douro
Estrada Municipal
Caminho Rural
Estrada Municipal
Ribª dos Cavalos
Caminho Rural
Estrada Municipal
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
E.M. 623
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural

Entidade
CM de Vila Nova de Foz Côa
CM de Vila Nova de Foz Côa
CM de Vila Nova de Foz Côa
CM de Vila Nova de Foz Côa
Infraestruturas de Portugal
CM de Vila Nova de Foz Côa
CM de Vila Nova de Foz Côa
CM de Vila Nova de Foz Côa
CM de Vila Nova de Foz Côa
CM de Vila Nova de Foz Côa
CM de Vila Nova de Foz Côa
CM de Vila Nova de Foz Côa
CM de Vila Nova de Foz Côa
CM de Vila Nova de Foz Côa
APA - ARH
CM de Torre de Moncorvo
CM de Torre de Moncorvo
CM de Torre de Moncorvo
APA - ARH
CM de Torre de Moncorvo
CM de Torre de Moncorvo
CM de Torre de Moncorvo
CM de Torre de Moncorvo
CM de Torre de Moncorvo
CM de Torre de Moncorvo
CM de Torre de Moncorvo
CM de Torre de Moncorvo
CM de Torre de Moncorvo
CM de Torre de Moncorvo
CM de Torre de Moncorvo
CM de Torre de Moncorvo

Extensão (m)
3-5
3-5
3-5
3-5
12
3-5
3-5
3-5
3-5
3-5
3-5
3-5
3-5
3-5
1200 aprox.
8-10
3-5
8-10
2-5
3-5
8-10
3-5
3-5
3-5
3-5
3-5
3-5
8-10
3-5
3-5
3-5

Método Atrav.
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Perfuração Dirigida
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta

Quadro 4.15 – Lista de Atravessamentos do Traçado B, Linha 14001
Troço

6

PK
0.23
0.29
0.66
1.43
2.02
2.13
2.66
3.08
3.31
3.60
4.51
5.51
6.52
6.60
7.15
7.38

Infraestrutura
Caminho Rural
Ribº Grande
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
EN 215
Ribª da Macieira
Caminho Rural
Caminho Rural
E.M. 608
Ribª do Caniço
Caminho Rural
Caminho Rural
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Entidade
CM de Torre de Moncorvo
APA - ARH
CM de Vila Flor
CM de Vila Flor
CM de Vila Flor
CM de Vila Flor
CM de Vila Flor
CM de Vila Flor
Infraestruturas de Portugal
APA - ARH
CM de Vila Flor
CM de Vila Flor
CM de Vila Flor
APA - ARH
CM de Vila Flor
CM de Vila Flor

Extensão (m)
3-5
2-5
3-5
3-5
3-5
3-5
3-5
3-5
10-15
2-5
3-5
3-5
8-10
2-5
3-5
3-5

Método Atrav.
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Perfuração Horizontal
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
G-14000-000001
Data: 26.01.2016
Rev.1

Quadro 4.15 – Lista de Atravessamentos do Traçado B, Linha 14001
Troço

6

PK
7.67
8.16
8.45
8.48
8.87
9.41
9.48
10.07
10.25
10.45
10.90
11.24
11.28
12.15
13.01
13.77
14.08
14.79
15.01
15.23
15.40
15.56
15.89
16.46
16.61
16.82
16.88
17.08
17.38
17.79
18.21
18.24
19.52
19.63
19.78
20.17
20.68
21.59
22.10
22.11
24.17
24.86
25.13
25.30
26.03
26.33
26.36
26.55
26.76
26.89

Infraestrutura
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
Ribª de Roios
Caminho Rural
Ribª da Laça
Caminho Municipal
IC-5
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
Ribª das Duas Quintas
Caminho Rural
Caminho Rural
E.M. 603
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
EN 214
Ribª de Navalhais
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
Ribª de Navalhais
Caminho Rural
Caminho Rural
Ribª do Vale de Bornes
Caminho Rural
E.M. 578
Caminho Rural
Caminho Rural
Ribª do Vale do Covo
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
Ribª de Cedainhas
Caminho Rural
Ribº do Mouco
Caminho Rural
Caminho Rural
Ribª de Taveira
Caminho Rural
Caminho Rural
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Entidade
CM de Vila Flor
CM de Vila Flor
CM de Vila Flor
APA - ARH
CM de Vila Flor
APA - ARH
CM de Vila Flor
Infraestruturas de Portugal
CM de Vila Flor
CM de Vila Flor
CM de Vila Flor
CM de Vila Flor
APA - ARH
CM de Vila Flor
CM de Vila Flor
CM de Vila Flor
CM de Vila Flor
CM de Vila Flor
CM de Vila Flor
CM de Vila Flor
CM de Vila Flor
CM de Vila Flor
CM de Vila Flor
CM de Vila Flor
CM de Vila Flor
Infraestruturas de Portugal
APA - ARH
CM de Vila Flor
CM de Vila Flor
CM de Vila Flor
APA - ARH
CM de Vila Flor
CM de Vila Flor
APA - ARH
CM de Vila Flor
CM de Mirandela
CM de Mirandela
CM de Mirandela
APA - ARH
CM de Mirandela
CM de Mirandela
CM de Mirandela
APA - ARH
CM de Mirandela
APA - ARH
CM de Mirandela
CM de Mirandela
APA - ARH
CM de Mirandela
CM de Mirandela

Extensão (m)
3-5
3-5
3-5
2-5
3-5
2-5
8-10
10-15
3-5
3-5
3-5
3-5
2-5
3-5
3-5
8-10
3-5
3-5
3-5
3-5
3-5
3-5
3-5
3-5
3-5
10-15
2-5
3-5
3-5
3-5
2-5
3-5
3-5
2-5
3-5
8-10
3-5
3-5
2-5
3-5
3-5
3-5
2-5
3-5
2-5
3-5
3-5
2-5
3-5
3-5

Método Atrav.
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Perfuração Horizontal
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Perfuração Horizontal
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
G-14000-000001
Data: 26.01.2016
Rev.1

Quadro 4.15 – Lista de Atravessamentos do Traçado B, Linha 14001
Troço
6

7

PK
27.02
28.40
28.99
29.34
29.44
29.61
29.91
30.18
30.35
30.40
30.50
31.30
32.56
33.14
33.33
33.44
33.74
34.19
34.39
35.00
35.74
35.97
36.12
36.45
37.04
37.55
37.77
38.69
39.12
39.42
39.62
39.82
40.36
40.50
40.70
41.45
41.99
42.01
42.08
42.27
42.46
42.60
43.13
43.39
43.82
43.88
44.51
45.23
46.22
46.26

Infraestrutura
EN 315
Caminho Rural
Ribº de Agrebom
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
Ribº de Vale Pereiro
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
Ribª de Carvalhais
Linha do Tua
EN 102-1
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
Ribª de Vale Mourão
Caminho Rural
Ribª do Monte Velho
Caminho Rural
Ribª das Carvas
Caminho Rural
A4
EN 15
Caminho Rural
E.M. 553
Caminho Rural
Caminho Rural
Ribº de Sezulfe
Caminho Rural
Caminho Rural
Ribº de Sezulfe
Caminho Rural
Caminho Rural
Estrada Municipal
Caminho Rural
Caminho Municipal
Caminho Rural
Caminho Municipal
Ribº de Vale de Macedo
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Entidade
Infraestruturas de Portugal
CM de Mirandela
APA - ARH
CM de Mirandela
CM de Mirandela
CM de Mirandela
CM de Macedo de Cavaleiros
CM de Macedo de Cavaleiros
CM de Macedo de Cavaleiros
APA - ARH
CM de Macedo de Cavaleiros
CM de Macedo de Cavaleiros
CM de Macedo de Cavaleiros
CM de Macedo de Cavaleiros
APA - ARH
Infraestruturas de Portugal
Infraestruturas de Portugal
CM de Macedo de Cavaleiros
CM de Macedo de Cavaleiros
CM de Macedo de Cavaleiros
CM de Macedo de Cavaleiros
CM de Macedo de Cavaleiros
CM de Macedo de Cavaleiros
CM de Macedo de Cavaleiros
CM de Macedo de Cavaleiros
CM de Macedo de Cavaleiros
APA - ARH
CM de Macedo de Cavaleiros
APA - ARH
CM de Macedo de Cavaleiros
APA - ARH
CM de Macedo de Cavaleiros
Infraestruturas de Portugal
Infraestruturas de Portugal
CM de Macedo de Cavaleiros
CM de Macedo de Cavaleiros
CM de Macedo de Cavaleiros
CM de Macedo de Cavaleiros
APA - ARH
CM de Macedo de Cavaleiros
CM de Macedo de Cavaleiros
APA - ARH
CM de Macedo de Cavaleiros
CM de Macedo de Cavaleiros
CM de Macedo de Cavaleiros
CM de Macedo de Cavaleiros
CM de Macedo de Cavaleiros
CM de Macedo de Cavaleiros
CM de Macedo de Cavaleiros
APA - ARH

Extensão (m)
10-15
3-5
2-5
3-5
3-5
3-5
3-5
3-5
3-5
2-5
3-5
3-5
3-5
3-5
2-5
12
10-15
3-5
3-5
3-5
3-5
3-5
3-5
3-5
3-5
3-5
2-5
3-5
2-5
3-5
2-5
3-5
10-15
10-15
3-5
8-10
3-5
3-5
2-5
3-5
3-5
2-5
3-5
3-5
8-10
3-5
8-10
3-5
8-10
2-5

Método Atrav.
Perfuração Horizontal
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Perfuração Horizontal
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Perfuração Horizontal
Perfuração Horizontal
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
G-14000-000001
Data: 26.01.2016
Rev.1

Quadro 4.15 – Lista de Atravessamentos do Traçado B, Linha 14001
Troço

7

8

PK
46.51
46.90
47.22
47.37
47.65
47.82
48.21
48.73
48.86
49.12
49.67
50.50
50.63
51.42
52.31
52.84
52.90
53.47
53.49
53.54
53.59
54.19
54.62
54.63
55.24
56.00
56.10
56.46
56.82
57.33
57.34
57.40
57.58
57.86
58.58
58.84
58.89
59.49
59.59
59.96
60.53
61.14
61.69
62.75
63.18
63.80
64.20
64.36
64.38
64.54

Infraestrutura
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
Ribª de Corujas
Caminho Rural
Caminho Rural
E.M. 535
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
EN 316
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
Ribª de Azibeiro
E.M. 1056
Ribª do Faval
A4
EN 15
Caminho Rural
Caminho Rural
Ribª do Muro
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
Rio Azibo
Caminho Rural
Caminho Rural
Ribª da Olga
EN 15
Linha do Tua
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
Estrada Municipal
Caminho Rural
Ribª de Piame
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Municipal
Ribº do Sapão
Caminho Rural
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Entidade
Macedo de Cavaleiros
Macedo de Cavaleiros
Macedo de Cavaleiros
Macedo de Cavaleiros
Macedo de Cavaleiros
APA - ARH
CM de Macedo de Cavaleiros
CM de Macedo de Cavaleiros
CM de Macedo de Cavaleiros
CM de Macedo de Cavaleiros
CM de Macedo de Cavaleiros
CM de Macedo de Cavaleiros
Infraestruturas de Portugal
CM de Macedo de Cavaleiros
CM de Macedo de Cavaleiros
CM de Macedo de Cavaleiros
APA - ARH
CM de Bragança
APA - ARH
Infraestruturas de Portugal
Infraestruturas de Portugal
CM de Bragança
CM de Bragança
APA - ARH
CM de Bragança
CM de Bragança
CM de Bragança
APA - ARH
CM de Bragança
CM de Bragança
APA - ARH
Infraestruturas de Portugal
Infraestruturas de Portugal
CM de Bragança
CM de Bragança
CM de Bragança
CM de Bragança
CM de Bragança
APA - ARH
CM de Bragança
CM de Bragança
CM de Bragança
CM de Bragança
CM de Bragança
CM de Bragança
CM de Bragança
CM de Bragança
CM de Bragança
APA - ARH
CM de Bragança

CM de
CM de
CM de
CM de
CM de

Extensão (m)
3-5
3-5
3-5
3-5
3-5
2-5
3-5
3-5
8-10
3-5
3-5
3-5
10-15
3-5
3-5
3-5
2-5
8-10
2-5
10-15
10-15
3-5
3-5
2-5
3-5
3-5
3-5
2-5
3-5
3-5
2-5
10-15
12
3-5
3-5
3-5
8-10
3-5
2-5
3-5
3-5
3-5
3-5
3-5
3-5
3-5
3-5
8-10
2-5
3-5

Método Atrav.
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Perfuração Horizontal
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Perfuração Horizontal
Perfuração Horizontal
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Perfuração Horizontal
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
G-14000-000001
Data: 26.01.2016
Rev.1

Quadro 4.15 – Lista de Atravessamentos do Traçado B, Linha 14001
Troço

8

9

PK
64.79
65.27
65.45
65.68
66.03
66.08
66.47
66.72
67.14
67.95
68.07
68.88
68.90
69.37
69.95
70.18
70.63
70.99
71.39
71.95
72.26
72.48
72.73
73.04
73.08
73.46
73.59
73.68
74.10
74.49
74.72
75.09
74.32
74.95
76.15
77.20
78.25
78.27
79.03
80.52
80.90
81.22
81.79
83.41
83.51
83.68
84.25
84.73
84.99
86.31

Infraestrutura
Caminho Rural
Caminho Rural
Ribª das Aguieiras
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
Ribº do Muro
Caminho Rural
E.M. 539
Caminho Rural
Ribª de Vilalva
Caminho Rural
EN 217
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
Ribª de Veados
Ribº do Conqueiro
Ribª da Quinta
Caminho Rural
Caminho Rural
Ribª do Medo
Caminho Rural
E.M. 540
Caminho Rural
Caminho Rural
Ribº do Vinhal
Caminho Rural
Ribº do Ferreira
Caminho Rural
Rio Sabor
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
EN 218
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
Rio Maçãs
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
EN 218-2
Caminho Rural
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Entidade
CM de Bragança
CM de Bragança
APA - ARH
CM de Bragança
CM de Bragança
CM de Bragança
APA - ARH
CM de Bragança
CM de Bragança
CM de Bragança
APA - ARH
CM de Bragança
Infraestruturas de Portugal
CM de Bragança
CM de Bragança
CM de Bragança
CM de Bragança
CM de Bragança
APA - ARH
CM de Bragança
APA - ARH
CM de Bragança
CM de Bragança
APA - ARH
CM de Bragança
CM de Bragança
CM de Bragança
CM de Bragança
APA - ARH
CM de Bragança
APA - ARH
CM de Bragança
APA - ARH
CM de Vimioso
CM de Vimioso
CM de Vimioso
CM de Vimioso
Infraestruturas de Portugal
CM de Vimioso
CM de Vimioso
CM de Vimioso
APA - ARH
CM de Vimioso
CM de Vimioso
CM de Vimioso
CM de Vimioso
CM de Vimioso
CM de Vimioso
Infraestruturas de Portugal
CM de Vimioso

Extensão (m)
3-5
3-5
2-5
3-5
3-5
3-5
2-5
3-5
8-10
3-5
2-5
3-5
10-15
3-5
3-5
3-5
3-5
3-5
2-5
3-5
2-5
3-5
3-5
2-5
3-5
8-10
3-5
3-5
2-5
3-5
2-5
3-5
15
3-5
3-5
3-5
3-5
10-15
3-5
3-5
3-5
15
3-5
3-5
3-5
3-5
3-5
3-5
10-15
3-5

Método Atrav.
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Perfuração Horizontal
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Perfuração Horizontal
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Perfuração Horizontal
Vala Aberta
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Quadro 4.15 – Lista de Atravessamentos do Traçado B, Linha 14001
Troço

9

PK
86.44
87.12
87.78
88.14
88.83

Infraestrutura
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural
Caminho Rural

Entidade
CM de Vimioso
CM de Vimioso
CM de Vimioso
CM de Vimioso
CM de Vimioso

Extensão (m)
3-5
3-5
3-5
3-5
3-5

Método Atrav.
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta
Vala Aberta

Quadro 4.16 – Lista de Atravessamentos do Traçado B, Linha 15000
Troço
9

PK
0.8
1.5

Infraestrutura
Caminho Rural
Caminho Rural

4.2.4

Entidade
CM Vimioso
CM Vimioso

Extensão (m)
3-5
3-5

Método Atrav.
Vala Aberta
Vala Aberta

Estações

O gasoduto é composto pelas seguintes estações: 7 JCT/BV (Junction Station) e 1 CTS
(Custody Transfer Station):


JCT 14000 – Celorico (ampliação da JCT13300 existente);



BV 14100 - Rabaçal;



JCT 14200 – Freixo de Numão;



JCT 14300 - Vilariça;



BV 14400 - Caravelas;



JCT 14500 – Macedo de Cavaleiros;



BV 14600 - Serapicos;



CTS 15000 – Vale de Frades.

As estações do gasoduto (JCT/BV e CTS) são infraestruturas que fazem parte
integrante de toda a Rede Nacional de Transporte, constituindo elementos
fundamentais na sua operação/manutenção.
Têm geralmente uma configuração retangular, ocupando uma área aproximada de
3000 m2, vedada com rede, com portão e porta de homem para acesso e circundadas
por um caminho de serviço. O acesso é efetuado por uma via pública existente, ou
através de uma nova a construir.
As estações são os locais onde se inserem as Válvulas de Seccionamento, a fim de
permitir o seccionamento dos respetivos Troços, sendo o afastamento máximo entre
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estas, determinado de acordo com o imposto pelo Artigo 26º do Regulamento Técnico
aprovado pela Portaria n.º 142/2011 de 6 de abril.
As estações do gasoduto Celorico – Vale de Frades, terão ainda outras atribuições de
carácter funcional que serão a seguir descritas em maior detalhe.

4.2.4.1 Localização das Estações
Segundo a Portaria n.º 142/2011 de 6 de abril, para gasodutos localizados nas
categorias a seguir referidas, o comprimento máximo entre estações será de:


Categoria 1 – 30 km;



Categoria 2 – 20 km;



Categoria 3 – 10 km.

Estes comprimentos máximos têm como objetivo cumprir nomeadamente os
seguintes requisitos em questão de operação e segurança:


Seccionamento do gasoduto em Troços de menor extensão de modo a permitir
intervenções sem comprometimento da operacionalidade de toda a rede;



Redução da quantidade de gás natural projetado para a atmosfera, quer por
perfuração acidental da tubagem, quer por esvaziamento controlado nas
estações;



Garantir a existência de pontos para derivação/intersecção de outros
gasodutos, quer se tratem de ramais em alta pressão ou pontos de entrega para
distribuidoras locais;



Dotar o gasoduto de um sistema para inspeção através de pig’s (pipeline
inteligentes, equipamento destinado à avaliação do estado de conservação e
limpeza da tubagem.

Uma vez que é possível a existência, no Troço do gasoduto localizado entre duas
estações, de pontos quilométricos com categorias de localização diferentes, a
definição da distância máxima para dar cumprimento ao acima referido, obriga a
obter uma equivalência de comprimentos para as várias categorias.
No caso do gasoduto em estudo e considerando que a categoria predominante é a
Categoria 1, procedeu-se à definição de comprimentos equivalentes para as
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categorias 2 e 3, tendo por base as limitações impostas a estas por comparação às da
Categoria 1.
Assim sendo, uma extensão de 1 km nas categorias 2 e 3 passa a ter um comprimento
equivalente na Categoria 1 de:


Categoria 2 – 1,5 km



Categoria 3 – 3 km

Deste modo foi possível definir uma distância máxima a considerar entre estações,
nos casos em que se verificou a existência de mais do que uma categoria de
localização.
O critério então considerado e verificado foi o de que o comprimento equivalente de
todos os pontos quilométricos dos Troços entre estações não poderia ser superior a
30 km.
Considerando a classificação indicada, a localização das estações do gasoduto foi
ajustada para os respetivos afastamentos máximos. A localização destas, referida aos
pontos quilométricos (PK) do gasoduto e aos pontos quilométricos equivalentes
quando consideradas categorias de localização mais restritivas ficou assim definida:
Quadro 4.17 – Localização das Estações
Traçado

Linha

Estação

Linha
14000

JCT 14000
BV 14100
JCT 14200
JCT 14300

Traçado
A
Linha
14001

Linha
14000
Traçado
B

BV 14400
JCT 14500
BV 14600
CTS 15000
JCT 14000
BV 14100
JCT 14200
JCT 14300

Linha
14001

BV 14400
JCT 14500
BV 14600

PK do
Gasoduto
0
29
52
80
0
19
37
60
83
0
26
51
77
0
24
44
63

PK
Equivalente
0
29
52
82
0
19
39
66
89
0
26
54
82.5
0
24
44
65

Distância entre
Estações
29
23
28
19
18
23
23
26
25
26
24
20
19

Distância Equivalente
entre Estações
29
23
30
19
20
27
23
26
28
28.5
24
20
21

Nota: unidade de medida – km.
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A análise da tabela acima apresentada permite concluir que a localização das
estações dá cumprimento aos requisitos legais, no que se refere aos comprimentos
máximos de Troços seccionáveis dos gasodutos.

4.2.4.2 Componentes das Válvulas de Seccionamento
As válvulas de seccionamento do Gasoduto serão motorizadas, de tipo de macho
esférico de passagem total, de modo a permitirem a passagem livre dos pig’s de
limpeza/inspeção.
Está previsto um “by-pass” à válvula de seccionamento, que permite fazer a
despressurização quer do Troço do Gasoduto a montante quer a jusante a esta, para
uma chaminé com porta de fecho rápido. A distância mínima entre a válvula de
manobra e a chaminé é de 15 m.
Para além das funções de seccionamento, as estações estarão preparadas para:


Possibilitar a inspeção ou limpeza do gasoduto, através de pig’s, com seleção
adequada de acessórios e válvulas e através da instalação no início e término
das linhas, de estações de emissão/receção de pig’s;



Permitir a conversão das estações BV em estações JCT;



Possibilitar o fornecimento de gás natural a consumidores locais, tanto a Redes
de Distribuição (através de estação GRMS futura a instalar) como a Grandes
Consumidores;

A estação CTS 15000, no término da Linha 14001, terá ainda a funcionalidade de uma
típica estação de transferência incluindo, para além das funcionalidades de
seccionamento, despressurização e inspeção acima descritos, também um conjunto
de medição e outro de controlo de caudal.

4.2.4.3 Principais Características das Estações
•

JCT14000 (ampliação da JCT13000) – Celorico da Beira

Esta Estação de Junção de Celorico da Beira funciona atualmente como interligação
dos gasodutos dos lotes 5 e 6, entre Mangualde e Guarda. A sua ampliação permitirá
criar condições para a ligação do Gasoduto Celorico – Vale de Frades.
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A estação JCT 14000 constitui o ponto de interligação da 3ª ligação transfronteiriça
com a RNTGN. Prevê-se que seja instalada numa expansão da plataforma da estação
JCT 13300, existente em Celorico. Interligará com a estação em funcionamento,
numa ligação já prevista e equipada com válvula de seccionamento.
Esta estação disporá de um sistema de emissão/receção de pig’s, que permitirá a
limpeza/inspeção da Linha 14000, dotado de equipamento de manobra e proteção.
Tratando-se de uma ampliação de uma estação existente, é de prever que todos os
restantes sistemas comuns a estações de seccionamento constituam também
ampliações dos que se encontram já em funcionamento.
Excetua-se o sistema de proteção catódica que será novo e dedicado à Linha 14000.
•

BV 14100 – Rabaçal

Esta estação de seccionamento, localizada no PK 26+620 do Traçado A e no PK
25+730 do Traçado B, da Linha 14000, estará equipada com válvula de seccionamento
da linha, do tipo macho esférico de passagem integral, a fim de permitir a passagem
livre dos pig’s.
Para além de estar preparada para ser transformada em JCT, a estação dispõe
igualmente de sistema de despressurização. Esta estação estará dotada de
equipamento de manobra e proteção.
•

JCT 14200 – Freixo de Numão

A estação JCT 14200 estará localizada perto da povoação de Freixo de Numão, ao PK
52+220 do Traçado A e ao PK 51+120 do Traçado B, da Linha 14000. Estará equipada
com válvula de seccionamento da linha, do tipo macho esférico de passagem
integral, a fim de permitir a passagem livre dos pig’s. Esta estação estará dotada de
equipamento de manobra e proteção.
•

JCT 14300 – Vilariça

Trata-se de uma estação localizada aproximadamente a meio do gasoduto Celorico –
Vale de Frades e que delimita as duas principais linhas deste, a Linha 14000 e a Linha
14001. A subdivisão em duas linhas deve-se à necessidade de dotar o gasoduto de
Troços inspecionáveis por pig’s, com extensões próximas dos 80 km.
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Assim sendo, um dos sistemas de emissão/receção de pig’s, constitui a outra
extremidade da Linha 14000 que tem sua origem na JCT 14000. O outro sistema de
emissão/receção de pig’s, constitui o início da Linha 14001.
A estação JCT 14300 situa-se no PK 79+700 do Traçado A e no PK 77+000 do Traçado
B, da Linha 14000. Para ambos os traçados a estação situar-se-á no PK 0.0 da Linha
14001.
Ambas as linhas estão conectadas a sistemas de despressurização dos respetivos
Troços adjacentes à estação. Esta estação estará dotada de equipamento de manobra
e proteção.
•

BV 14400 – Caravelas

Esta estação de seccionamento, localizada no PK 18+390 do Traçado A e no PK
23+920 do Traçado B, da Linha 14001, estará equipada com válvula de seccionamento
da linha, do tipo macho esférico de passagem integral, a fim de permitir a passagem
livre dos pig’s.
Para além de estar preparada para ser transformada em JCT, a estação dispõe
igualmente de sistema de despressurização. Esta estação estará dotada de
equipamento de manobra e proteção.
•

JCT 14500 – Macedo de Cavaleiros

A estação JCT 14500 estará localizada perto da cidade de Macedo de Cavaleiros, ao
PK 37+100 do Traçado A e ao PK 43+870 do Traçado B, da Linha 14001. Estará
equipada com válvula de seccionamento da linha, do tipo macho esférico de
passagem integral, a fim de permitir a passagem livre dos pig’s. Dada a proximidade
de uma área atualmente abastecida com gás natural através de rede de distribuição
autónoma, com origem numa UAGN “Unidade Autónoma de Gás Natural”, é
expectável que a estação venha a possuir no futuro uma GRMS para fornecimento dos
consumidores locais. A proximidade do pólo industrial de Macedo de Cavaleiros foi
também um dos fatores que foi considerado para a sua localização. Esta estação
estará dotada de equipamento de manobra e proteção.
•

BV 14600 – Serapicos

Esta estação de seccionamento, localizada no PK 60+200 do Traçado A e no PK
63+240 do Traçado B, da Linha 14001, estará equipada com válvula de seccionamento
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da linha, do tipo macho esférico de passagem integral, a fim de permitir a passagem
livre dos pig’s.
Para além de estar preparada para ser transformada em JCT, a estação dispõe
igualmente de sistema de despressurização. Esta estação estará dotada de
equipamento de manobra e proteção.
•

CTS 15000 – Vale de Frades

A estação CTS 15000 constitui a última estação de seccionamento do gasoduto
Celorico – Vale de Frades. Situada o mais próximo da fronteira com Espanha,
corresponde à estação de transferência de custódia e término da Linha 14001. Por
esse motivo possui para além dos sistemas de seccionamento e despressurização, um
sistema para emissão/receção de pig’s e um sistema de medição e regulação de
caudal. Esta estação, à semelhança de todo o gasoduto, está preparada para poder
funcionar com fluxo de gás natural nos dois sentidos. Esta estação estará dotada de
equipamento de manobra e proteção.

4.3 Atividades de Construção Necessárias à Implantação do Projeto
4.3.1

Geral

As atividades relacionadas com a construção de um gasoduto abaixo descritas,
representam os procedimentos e metodologias de construção normalmente adotadas.
No entanto, em situações resultantes de recomendações ou suscitadas por condições
particulares não antecipadas nesta fase, poderão ser adotados outros métodos, que
serão âmbito de particularização no projeto de execução.
Para além das condições específicas a considerar no Caderno de Encargos dos
trabalhos de construção são de relevar as condições seguintes:


As uniões soldadas serão controladas radiograficamente a 100%;



Todas

as

tubagens

e

acessórios

serão

protegidos

externamente

com

revestimento em polietileno;


Toda a instalação será protegida contra a corrosão mediante instalação de
sistemas de proteção catódica;



As tubagens serão protegidas por lajes de betão nos cruzamentos com
caminhos;
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Para assinalar a presença de tubagens enterradas será colocada uma fita
amarela, com uma largura mínima de 0,2 m, posicionada a 0,3 m da geratriz
superior da conduta, tendo inscrito “ATENÇÃO GÁS” claramente visível e
indelével, escrito a intervalos não superiores a 1,0 m;



Serão previstos postes de sinalização à superfície, ao longo do traçado do
gasoduto e nos pontos em que exista mudança de direção, de acordo com a
regulamentação vigente.

4.3.2

Atividades de Construção do Gasoduto

A construção do gasoduto engloba as atividades principais seguintes:


Estabelecimento do(s) estaleiro(s) de construção;



Notificação e topografia;



Preparação da pista de trabalho;



Alinhamento da tubagem e curvatura;



Soldadura dos Troços de tubagem;



Abertura da vala;



Preparação da vala;



Inspeção das soldaduras;



Inspeção da tubagem e dos revestimentos;



Reparação dos revestimentos;



Colocação da tubagem em vala;



Soldadura entre Troços (Tie-Ins);



Topografia para elaboração de telas finais;



Fecho da Vala;



Ensaios e testes hidráulicos;



Secagem da tubagem;



Instalação do cabo de comunicação;



Instalação dos leitos da proteção catódica;



Restituição dos terrenos e estruturas afetadas pelos trabalhos;
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Sinalização do traçado;



Emissão de documentação final.

Em paralelo decorrerão as atividades relacionadas com a construção e montagem das
diferentes posições de válvulas.
Genericamente, estas atividades compreenderão o seguinte:


Preparação do terreno, desmatação e terraplenagem;



Realização da obra civil (edifício, maciços de equipamentos, canais de cabos,
vedações, etc.)



Pré-fabrico e montagem das tubagens e das válvulas;



Montagem da instrumentação e dos sistemas de comando e controle;



Estabelecimento da ligação elétrica à rede pública;



Inspeção, ensaios e testes hidráulicos;



Revestimento, tapamento de vala.

4.3.3

Procedimentos Gerais de Construção

Como normas gerais a ter em conta na construção, referem-se as seguintes:


A tubagem deverá assentar uniformemente sobre uma camada de areia a
colocar no fundo da vala, de modo a evitar o contacto entre o gasoduto e a
rocha eventualmente existente na vala.



Todo o revestimento anti corrosão da tubagem deverá ser cuidadosamente
inspecionado e efetuadas todas as reparações necessárias.



Dever-se-ão tomar todas as precauções no sentido de evitar a introdução de
elementos estranhos na tubagem durante a montagem, devendo ser verificada
a limpeza das tubagens antes da realização da ligação entre Troços.



As soldaduras só poderão ser executadas por soldadores devidamente
qualificados para o tipo de soldadura a realizar e deverão ser controladas a
100%.



Na restituição dos terrenos afetados pela construção, dever-se-á reinstalar, na
medida do possível, todas as obras afetadas e reconstituir a estrutura do solo
de acordo com a existente anteriormente. Para esse efeito, durante a
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escavação da vala o terreno da camada fértil deverá ser reservado à parte para
restituição após a conclusão da instalação.

4.3.4
•

Descrição das Operações Principais de Construção

Abertura de Acessos

Como acessos principais aos locais das obras serão utilizadas, em geral, as estradas
principais e secundárias que existem na envolvente do traçado. O corredor e faixa de
trabalho são normalmente utilizados como acesso a todas as frentes de trabalho ao
longo da obra.
•

Estabelecimento do(s) estaleiro(s) de construção

Relativamente à instalação dos estaleiros das obras, está prevista a existência de
dois tipos: um fixo, denominado estaleiro central, onde se concentram os meios de
gestão e supervisão dos trabalhos de construção e os estaleiros locais ou móveis, de
menor dimensão, onde serão armazenados tubagens e outros equipamentos
necessários, até que se processe a sua distribuição e alinhamento ao longo da faixa
de trabalho.
A localização destes estaleiros depende em grande parte dos critérios logísticos a
adotar pelo empreiteiro, contudo, os estaleiros da obra que não sejam instalados em
áreas infraestruturadas previamente existentes devem então ser localizados
obedecendo aos seguintes requisitos:


Locais afastados pelo menos 50 m relativamente a linhas de água permanentes;



Em áreas fora do Domínio Hídrico;



Locais que não interfiram com os usos da água mais sensíveis, nomeadamente:
praias fluviais, captações de água para consumo humano;



Locais não classificados como Reserva Agrícola Nacional, inseridos no
Aproveitamento Hidroagrícola do Vale da Vilariça ou de Macedo de Cavaleiros
ou com ocupação agrícola;



Locais não inseridos nos perímetros de proteção próxima e intermédia da Águas
de Bem Saúde e Águas de Longroiva;



Locais não inseridos na área do Alto Douro Vinhateiro;



Locais não inseridos em áreas de Perímetro Florestal;
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Locais não classificados como Reserva Ecológica Nacional;



Locais não definidos como áreas de proteção do património cultural;



Locais não definidos como de importância para a conservação da natureza
(sítios da Rede Natura 2000 – SIC e ZPE, IBA) ou locais fora das áreas de
Habitats Classificados;



Locais com declive reduzido;



Locais próximos de vias de comunicação;



Locais afastados de aglomerados populacionais (de acordo com o ordenamento
definido nos Planos Diretores Municipais) e de espaços turísticos, exceto se
utilizarem infraestruturas já existentes.

•

Preparação do Terreno, Movimentação de Terras e Abertura da Vala

A execução do projeto, propriamente dita, começa com a ocupação temporária de
uma faixa de trabalho, ao longo do traçado do Gasoduto, com uma largura indicativa
de 20 m, podendo esta ser aumentada em situações especiais e eventualmente
reduzida no atravessamento de áreas sensíveis.
A figura seguinte representa, de forma esquemática a ocupação da faixa de trabalho
que será criada para a construção do gasoduto.

Figura 4.9 – Representação de uma faixa de trabalho típica

Uma vez delimitado o terreno e definida a faixa de trabalho, procede-se às obras de
nivelamento, com limpeza do terreno, remoção da vegetação e demolição de
obstáculos, com máquinas de corte (no caso de coberto vegetal arbóreo) e
retroescavadoras. A madeira cortada é posteriormente empilhada e aproveitada. Os
materiais sobrantes serão transportados a vazadouro. Todas as operações são
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realizadas no interior da faixa de trabalho, devendo ser evitados e imediatamente
reparados danos em estradas, cursos de água, vedações, etc.
A profundidade do trabalho varia segundo o tipo de coberto vegetal. Em terrenos de
cultura a profundidade de trabalho é de 20 cm (exceto em áreas destinadas
exclusivamente ao depósito de solo de cobertura), acumulando-se a terra vegetal
removida de um lado da faixa para posterior reposição.
Sendo o terreno rochoso, utilizam-se explosivos ou martelo pneumático e retiram-se
as rochas fracionadas com a retroescavadora. Os materiais procedentes desta
operação são utilizados para restituição do terreno e nunca para encher a vala. No
caso de sobrar material, deposita-se em vazadouro. As equipas procedem à limpeza
do terreno, constroem passagens e vedações e eventualmente passagens provisórias
em linhas e cursos de água de pequena largura.
Quando necessário, procede-se ao movimento de terras para a formação de
terraplenos e desmontes.
A faixa deve ser nivelada, após a remoção do solo, de modo a que os trabalhos de
montagem do gasoduto possam ser executados. Deste modo, a faixa de trabalho será
mantida limpa, durante o período de duração dos trabalhos. Devem ser removidos da
faixa de trabalho as pedras e RSU produzidos.
Uma vez concluída a faixa de trabalho, procede-se à abertura de uma vala cuja
profundidade mínima é tal que a geratriz superior do tubo revestido fique a 80 cm de
profundidade. O eixo da vala situa-se assimetricamente na faixa de trabalho, de
modo a que a distância do eixo da vala ao bordo esquerdo da faixa (no sentido do
avanço) seja de 6 m e ao bordo direito de 14 m. A vala abre-se com retroescavadora
ou valadora e o material deposita-se no lado esquerdo. A escavação da vala é
efetuada de modo a que as paredes e o fundo não apresentem pontos salientes que
possam danificar o tubo e/ou o revestimento de proteção.
•

Montagem de Tubagem e Colocação na Vala

O transporte de tubos dos estaleiros de depósito até aos locais do traçado é
executado por veículos todo o terreno. Os tubos são transportados ao longo da faixa
de trabalho e alinhados, junto ao eixo do traçado, sobre sacos de terra, ou qualquer
outro elemento que proteja o seu revestimento.
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Os locais de depósito serão recuperados de acordo com a progressão dos trabalhos.
Assim, os tubos excedentes devem ser transportados e transferidos para outros locais
mais avançados ao longo do traçado. Quando um estaleiro de depósito não possuir
mais tubos, materiais e/ou equipamentos, o empreiteiro deve proceder à sua
limpeza, assim como à das vias de acesso e repor as condições originais dos terrenos
afetados.
Os tubos têm comprimentos entre 10 e 14 m, sendo previamente curvados sempre que a
morfologia do terreno, ou o traçado, assim o exigir. Quando esta operação é dificultada
pelo perfil do terreno, deve-se escavar a vala, de modo a permitir a deformação elástica
do tubo, ou fazer uso da dobragem em obra de Troços do tubo. A formação de curvas
realiza-se junto à obra para raios de curvatura superiores a 40 diâmetros.
Uma vez dispostos os tubos ao longo da vala, procede-se à sua soldadura até formar
Troços de comprimento variável em função das condições do local. A soldadura de
cada junção é inspecionada a 100% com recurso a técnicas radiográficas. Se for
detetado um defeito, este deve ser reparado ou removido por corte, o que
dependerá da sua natureza. As reparações devem ser executadas em conformidade
com a especificação dos procedimentos de soldadura.
Após ter sido completado um Troço de tubagem, pela ligação de tubos
independentes, todas as zonas de soldadura devem ser limpas e revestidas com
material adequado. O revestimento original deve ser reparado ou completado, no
caso de ter sido danificado ou estar incompleto.
Os troços de tubagem assim formados descem à vala utilizando-se, para o efeito,
equipamento adequado. Como os tubos se deformam elasticamente durante o
levantamento, devem ser utilizadas várias gruas, de maneira a evitar tensões excessivas.
Durante a instalação na vala dos troços de tubagem, o revestimento deve ser
inspecionado no que diz respeito a porosidades, mediante a utilização de sondas de
deteção de defeitos.
Uma vez colocados os troços na vala, soldam-se entre si e procede-se ao enchimento
da mesma. O material de enchimento é, normalmente, o resultante da escavação. No
caso de este não cumprir as condições mínimas recomendadas utiliza-se material de
empréstimo.
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•

Atravessamento de Pontos Especiais

No decurso do traçado ocorrem obstáculos, tais como atravessamentos de linhas de
água, de estradas, de linhas férreas, etc., que constituem zonas especiais que
obrigam à utilização de técnicas diferentes das anteriormente descritas na
construção do Gasoduto.
Descreve-se a seguir o essencial dos sistemas construtivos propostos para estes
atravessamentos.
Todos os atravessamentos de estradas municipais de elevado tráfego e de estradas
classificadas (Estradas Nacionais, Itinerários Complementares, Itinerários Principais e
Autoestradas), são executados mediante perfuração horizontal com utilização de
manga de proteção da tubagem, de resistência adequada aos esforços a que vai ser
submetida. A tubagem deve ser instalada sem curvas no interior da manga e com
direção perpendicular ao eixo das vias rodoviárias.
Nos atravessamentos de caminhos, executados sem manga de proteção e por vala a
céu aberto, proceder-se-á à colocação dos dispositivos de proteção da tubagem
necessários, como por exemplo, lajetas de betão.
A travessia de linhas férreas é efetuada pelo método de perfuração horizontal, sendo
o tubo protegido por uma manga de aço, isolada eletricamente e protegida contra a
corrosão.
Em relação ao atravessamento de cursos e linhas de água, as técnicas utilizadas
variam com as condições do caudal, a largura do rio e a qualidade do substrato,
podendo recorrer-se desde o assentamento direto até à perfuração orientada.
•

Enchimento da Vala

Antes desta operação, procede-se ao levantamento topográfico da linha construída, à
montagem das selas de betão, quando necessário, à montagem da cablagem e de
outros acessórios do sistema de proteção catódica.
Em seguida faz-se o enchimento da vala, com recurso a pás carregadoras e ou
retroescavadoras utilizando o material de aterro proveniente da escavação da vala que
não deve conter materiais ou detritos que possam danificar o revestimento ou cablagem.
A fita de sinalização da tubagem deve ser instalada a 30 cm da geratriz superior do
tubo.
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•

Testes Hidráulicos

Os testes hidráulicos devem ser levados a efeito em troços de tubagem com um
comprimento que poderá ir até aos 8 km. A definição do comprimento dos troços a
ensaiar depende, entre outros aspetos, dos desníveis do terreno. Antes de se iniciar a
prova, deve-se verificar se todo o troço está enterrado, ficando apenas livres as
extremidades do troço.
As Estações de Seccionamento, de Junção e de fronteira serão ensaiadas
isoladamente.
O enchimento do tubo com água deve ser feito de maneira a permitir a expulsão
efetiva do ar. Quando a pressão de ensaio for atingida, esta deverá ser mantida sob
observação pelo menos durante um período de 8 horas. Caso seja detetada alguma
fuga, procede-se à sua localização e reparação e repete-se o ensaio.
Após o teste hidráulico, o tubo deve ser esvaziado. Procede-se em seguida à sua
secagem mediante várias passagens de “pigs” de limpeza, secagem com azoto e
verificação do grau de secagem. No final destas operações os Troços ensaiados
devem ser ligados por meio de juntas soldadas.
•

Restituição do Terreno

Uma vez completada a fase de enchimento da vala, procede-se à restituição do
terreno, voltando a colocar, na faixa que foi aberta para o trabalho, a camada de
terra vegetal que antes se tinha amontoado junto a um dos seus bordos.
A restituição do terreno consiste nos processos seguintes:


Retirar pedras que tenham sido depositadas na superfície de terras cultivadas e
prados, durante a execução dos trabalhos;



Gradar ou arar o solo compactado pela passagem das máquinas;



Restabelecer drenagens, canais, etc., de acordo, com as instruções dos
proprietários ou dos responsáveis pela obra;



Repor pavimentos, bermas, etc.;



Proceder à sinalização final.

Nas zonas especiais de atravessamento de linhas de água, a restituição do leito é
feita com calhau rolado na parte inferior e blocos de pedra na parte superior até ao
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nível do leito. A restituição das margens é feita com blocos de pedra e os produtos
sobrantes são levados a vazadouro.
Nas zonas em que for necessária a eliminação do coberto vegetal existente,
proceder-se-á à melhor recuperação possível do mesmo tendo em atenção as
limitações inerentes ao regime de servidão.

4.3.5

Comissionamento

Este ponto indica as ações que se devem realizar desde a conclusão da construção
até à entrada em funcionamento do gasoduto, de modo a identificar os requisitos da
organização de manutenção, durante esta fase de projeto. As ações a executar estão
descritas em separado para cada uma das unidades que constituem o sistema do gás
natural, e que são:


Gasoduto;



Sistema SCADA e de telecomunicações.

De uma maneira geral, o período que decorre entre a conclusão da construção e a
entrada em funcionamento pode ser dividido em três fases:


Ensaios antes da entrada em funcionamento e das operações;



Introdução de gás natural e realização de testes funcionais;



Arranque.

•

Comissionamento do Gasoduto

Antes do comissionamento, será elaborado um manual detalhado de comissionamento
com a descrição de todas as atividades de Pré-Comissionamento, Comissionamento e
Entrada em Funcionamento, envolvidas nesta operação, a realizar pelo empreiteiro e
em conjunto com a REN - Gasodutos, S.A..
•

Comissionamento das Estações

São as seguintes as atividades recomendadas em relação ao comissionamento das
Estações:


Atividades de pré-comissionamento do Empreiteiro;



Atividades de pré-comissionamento da REN - Gasodutos S.A.;



Atividades de pré-comissionamento do Empreiteiro e da REN - Gasodutos, S.A.
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Durante a entrada em funcionamento de uma estação típica, o fornecimento do gás
será feito a montante do sistema de transmissão e, portanto, a purga começará por
esse lado.
Antes do comissionamento, será elaborado um manual pormenorizado descrevendo cada
uma das ações a executar, bem como a definição das respetivas responsabilidades.
•

Comissionamento dos Sistemas SCADA e de Telecomunicações

O comissionamento dos dispositivos do sistema SCADA inclui as seguintes fases:


Ensaios de Receção na Fábrica - Os equipamentos serão ensaiados na Fábrica e
só posteriormente instalados no local. Este ensaio é da responsabilidade do
empreiteiro e o seu objetivo é demonstrar que o equipamento, incluindo o
“software”, funciona satisfatoriamente e se encontra pronto a ser instalado no
local definitivo.



Ensaios de Receção no Local - Seguidamente à sua instalação no local, o
equipamento será ensaiado com vista a comprovar o seu bom funcionamento.
Os sistemas centrais serão ensaiados, primeiro individualmente, e depois em
conjunto.



Entrega - Antes da entrega dos equipamentos SCADA, o empreiteiro
demonstrará o seu correto funcionamento. Os ensaios serão realizados antes de
se encher o sistema com gás, mediante a entrega simulada de gás pelo “lado do
Gás”. O programa dos ensaios fica sujeito à aprovação da REN – Gasodutos, S.A.
O ensaio é da responsabilidade do Empreiteiro, mas os impulsos a expedir pelo
“lado de entrada do gás” devem ser da iniciativa da REN – Gasodutos, S.A.



Entrada em funcionamento - O sistema SCADA deve estar pronto e ensaiado
antes do enchimento e arranque das instalações de gás natural;



Modelo em tempo real e sistema de deteção de fugas - Os ensaios do modelo
em tempo real e do sistema de deteção de fugas terão lugar durante os
primeiros seis a doze meses após a conclusão, aprovação e receção dos
sistemas SCADA e de telecomunicações.
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4.4 Procedimentos Usuais de Operação e Manutenção
Descrevem-se, nos pontos seguintes, as principais atividades de operação e
manutenção a considerar, que seguem a filosofia geral em uso na REN - Gasodutos,
S.A. e que encontra o seu suporte no prescrito na Norma ASME B31.8 no referente aos
requisitos da operação, manutenção e controle de corrosão.
A função manutenção é dirigida aos seguintes componentes e sistemas:


Gasoduto;



Sistema de Proteção Catódica;



Estações de seccionamento, de derivação e estação de fronteira;



Sistema SCADA e sistema de telecomunicações.

Sendo o gasoduto em estudo, uma componente da RNTGN, na seleção do
equipamento e no desenvolvimento dos manuais de operações e de manutenção, é
tida em consideração a política geral estabelecida para a Rede por forma a assegurar
a universalidade de procedimentos e a polivalência geográfica do pessoal.
As atividades consideradas na função manutenção serão as seguintes:


Patrulhamento do gasoduto;



Deteção de fugas;



Manutenção de registos sobre inspeções de fugas, reparações, roturas,
patrulhamento e outras inspeções;

•



Reparações de campo, temporárias ou permanentes;



Inspeção e ensaio dos dispositivos de segurança;



Controlo da corrosão e verificação do equipamento de proteção catódica;



Manutenção de válvulas;



Isolamento, ventilação e purgas, etc.
Tipo e frequência das inspeções

As inspeções têm como finalidade principal a deteção e a prevenção de situações ou
atividades que possam pôr em causa a segurança ou a operacionalidade do Gasoduto.
As inspeções consistem, basicamente, em:
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Patrulhamentos;



Ensaios funcionais.

A frequência das inspeções será fixada tendo em conta o especificado na Norma ASME
B31.8, bem com os critérios de boa prática comumente empregues internacionalmente.
Os critérios a aplicar para a frequência das inspeções terão em conta a classificação
de categorias do traçado do Gasoduto e serão, basicamente, os seguintes:




•

Categorias de Localização 1 e 2
-

Patrulhamento em todos os pontos: Patrulha a pé (3 em 3 meses)

-

Patrulhamento em pontos específicos: Patrulha em viatura (quando requerido)

Categoria de Localização 3
-

Patrulhamento em todos os pontos: Patrulha a pé (2 em 2 meses)

-

Patrulhamento em pontos específicos: Patrulha em viatura (quando requerido)

Âmbito das inspeções de rotina

Patrulhamento em viatura:


Inspeção das zonas de cruzamento com vias rodoviárias ou vias-férreas e
deteção de eventuais fugas;



Inspeção das diversas posições de válvulas para deteção de eventuais fugas.



Contactos com proprietários e lavradores de terrenos ao longo do Gasoduto e com
residentes no percurso do Gasoduto para recolha de informações relativas a
eventuais fugas de gás, perdas de coloração da vegetação e trabalhos de
construção.



Participação imediata de toda e qualquer fuga detetada. Em caso de
necessidade deverá iniciar procedimentos de segurança.



Participação de toda e qualquer situação anómala detetada ao longo do
percurso do Gasoduto.

Patrulhamento a pé:


Inspeção das diversas posições de válvulas (com utilização de detetor de fugas)
com registo das leituras efetuadas e classificação das fugas detetadas. Análise
da vegetação próxima;
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A deteção de fugas inclui a inspeção de esgotos e tampas de esgotos e fendas
no pavimento, quando aplicável, e também do revestimento da conduta, em
particular nas juntas isolantes;



Localização e imediata comunicação de toda e qualquer fuga detetada (se
necessário serão adotadas medidas de segurança);



Deteção e participação de toda e qualquer situação anómala detetada ao longo
do percurso do gasoduto.

•

Ensaios funcionais

Estes ensaios destinam-se a verificar o funcionamento satisfatório dos grupos das
estações de válvulas.
Estes ensaios englobam o seguinte:


Inspeção de todos os equipamentos, como válvulas de seccionamento, válvulas
de “by-pass”, válvulas dos ramais e válvulas de descarga, com a finalidade de
verificar o posicionamento e a facilidade de abertura.



•

Lubrificação da haste da válvula quando necessário.
Manutenção da faixa de servidão

Estas atividades têm como objetivo assegurar o desimpedimento do acesso às
tubagens, caso da remoção de árvores e de arbustos profundamente enraizados a
distância inferior à permitida pela faixa de servidão. Também será assegurada a
manutenção das áreas pavimentadas, relvados e vegetação nas Estações e a
manutenção das marcações e postes sinalizadores.
•

Controlo da corrosão

As atividades de inspeção e manutenção relacionadas com o controle da corrosão são
uma das tarefas de carácter regular da Operação e Manutenção.
As inspeções dirigidas ao Sistema de Proteção Catódica têm, basicamente, o âmbito
seguinte:


Realização de ensaios funcionais do Sistema de Proteção Catódica



Inspeções de rotina do Sistema de Proteção Catódica



Medição dos potenciais gasoduto/solo
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Os ensaios funcionais das estações de proteção catódica serão efetuados com uma
periodicidade mensal, compreendendo a realização de leituras e registo de valores.
Situações de desvio, em relação aos valores pré-determinados, podendo indiciar
falhas, justificarão novas medidas para localização das possíveis falhas.
A medição do potencial gasoduto/solo permite indiciar, pelo desvios dos resultados
obtidos nos pontos pré-determinados, a existência de danos a serem localizados
através de nova grelha de medidas em pontos mais afastados.
•

SCADA e Telecomunicações

O gasoduto Celorico – Vale de Fradessendo uma secção da Rede Nacional de
Transporte de Gás Natural, insere-se, no que respeita ao sistema SCADA e ao sistema
de telecomunicações, no sistema global da Rede.
O sistema SCADA, em si próprio e a nível global, está dotado de rotinas de
autodetecção de avarias que, quando detetadas, disparam alarmes na sala de
comando e originam o desenvolvimento de ações corretivas. Entretanto, as
redundâncias consideradas no desenho do sistema permitem efetuar as intervenções
necessárias sem alteração do modo de funcionamento.
No que respeita à operação e manutenção do Gasoduto a que respeita o presente
documento, as principais intervenções dirigir-se-ão à salvaguarda do sistema de fibras
óticas contra danos provocados por causas externas, através das ações das patrulhas de
inspeção, à manutenção preventiva para cada um dos pontos “multiplex” e ao
restabelecimento de circuitos em caso de rotura acidental de um cabo.

4.5 Planos para Situações Anómalas ou de Alarme
No gasoduto podem ocorrer situações anómalas que serão sempre difíceis de
antecipar mas cuja possibilidade, apesar do escrupuloso cumprimento das normas de
implementação e das rotinas de inspeção e manutenção, será de considerar em
termos de prevenção e de atuação, visando minimizar riscos para as pessoas e
prejuízos que pudessem resultar de eventuais situações anómalas.
Os tipos mais comuns de situações de danos/avarias que podem ocorrer em
gasodutos, no que se refere a riscos para o exterior, são as situações de fugas ou
roturas, cuja tipologia se pode sistematizar da forma seguinte:
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Fugas, normalmente sem gravidade, correspondendo a situações de reparação
simples e não afetando a continuidade do fornecimento de gás. São usualmente
as que se verificam nos seguintes componentes:



-

Uniões flangeadas;

-

Respiros (válvulas ou bujões roscados e tampas);

-

Drenos (válvulas ou bujões roscados e tampas);

-

Uniões aparafusadas;

-

Empanques de válvulas;

-

Juntas isolantes;

-

Fechos das estações de “Pig’s”;

-

Poros nas costuras soldadas.

Fugas que podem ser graves por, pela sua dimensão, exigirem a interrupção do
abastecimento e a reparação imediata. Em termos gerais, este tipo de fugas
ocorre por:

•

-

Roturas por corrosão;

-

Fendas nas costuras soldadas;

-

Danos nas condutas.

Situações Anómalas ou de alarme

Os planos de atuação em caso de situações anómalas devem incluir o tratamento das
diversas origens dos alarmes e da diversidade das situações classificadas como de
emergência.
As situações de emergência reportam, por norma, a:


Deteção da presença de gás dentro ou perto de um edifício;



Fogo na proximidade da conduta ou em qualquer das instalações associadas;



Explosão na proximidade da conduta ou em qualquer das suas instalações
associadas;



Desastres naturais.

Como, normalmente, as bases de manutenção só estarão guarnecidas de pessoal
durante o dia e a conduta e as estações não são em princípio guarnecidas, deverá ser
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considerado que a notificação de situações de emergência poderá ocorrer pelas
formas seguintes:


Por telemetria do sistema de vigilância;



Por informação do pessoal da Operação e Manutenção;



Por informação de clientes ou do público;



Por informação de entidades públicas (por ex. Bombeiros, Polícia, etc).

Os procedimentos em caso de alarme terão, de acordo com a sua origem, as formas
seguintes:


Sinal de alarme no Centro de Despacho:
-

Em situações de alarme no Centro de Despacho, como sejam alarme de
incêndio, alarme de fuga de gás ou um alarme de corte de segurança e
encravamento, o Centro de Despacho alertará imediatamente o pessoal de
assistência;

-

Caso os sistemas de controlo das estações se mantenham operacionais será
efetuado o corte de segurança das unidades operacionais, fechadas as
válvulas de entrada e saída e despressurizadas as instalações;

-

Caso os sistemas de controlo fiquem inoperacionais os cortes de segurança
serão da responsabilidade do pessoal de assistência, que terá também a
responsabilidade pela decisão da necessidade de alertar Bombeiros e Polícia.



Alarmes originados nas equipas de operação e manutenção serão reportados ao
Centro de Despacho para procedimento em conformidade. Entretanto, a equipa
que notifica deverá tomar de imediato as ações necessárias possibilitadas pelos
meios ao seu alcance.



Alarmes

originados

pela

população

ou

originados/transmitidos

pelas

autoridades serão sempre reportados ao Centro de Despacho que por sua vez
alertará o pessoal de assistência.
•

Classificação de situações

A situação operacional do gasoduto pode ser graduada da forma seguinte:


Operação Normal - Aquela situação em que a operação decorre de forma
planeada e de acordo com parâmetros pré-definidos;
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Operação Anormal - Situação em que se verificam anomalias controladas não
evoluindo para situações de maior gravidade. Incluem-se aqui, por ex.:



-

Atividades de escavação próximo da tubagem;

-

Pequena fuga de gás na tubagem;

-

Dano em instalação de superfície;

-

Operação manual de uma estação de redução de pressão e medida de gás.

Alarme - Trata-se de uma situação implicando necessidade de atuação para
assegurar a continuidade do serviço de abastecimento de gás, mas ainda não
implicando uma gravidade a nível de emergência. Nesta situação podem incluirse situações dos tipos seguintes:



-

Alarmes provenientes das estações de redução de pressão e medida de gás;

-

Redução do abastecimento de gás devido a obras de reparação.

Perigo - Define-se como uma situação que requer uma ação pronta para evitar
que degenere numa situação de maior gravidade. São incluídas como típicas
desta classificação as situações seguintes:
-

Fuga de pequenas dimensões na tubagem;

-

Alarme de gás (alto-alto) proveniente das estações de redução de pressão e
medida de gás;



-

Suspeita de grande fuga na tubagem;

-

Conhecimento de danos em resultado de escavações;

-

Ameaça de sabotagem.

Catástrofe - Define-se uma situação de catástrofe aquela se caracteriza por
estar fora de controlo causando danos pessoais, materiais ou ao meio ambiente
e exigindo ação imediata para o seu controle. Consideram-se nesta
classificação as situações seguintes:
-

Fuga de grandes proporções na tubagem;

-

Combustão incontrolada de gás;

-

Sabotagem.

Em termos de graduação, apenas as situações cabendo nas definições de "Perigo" e
“Catástrofe" são consideradas emergências.
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•

Procedimentos de Emergência

Em caso de ocorrência de qualquer situação de emergência todo o sistema de
notificação, tanto para os serviços técnicos como para polícia e bombeiros, é da
responsabilidade do Centro de Despacho, que deverá dar início aos procedimentos de
emergência centralizando depois a coordenação das intervenções.
Os serviços de Operação e Manutenção da zona onde a emergência ocorra, serão
responsáveis pela localização, identificação e isolamento da área da emergência,
procedendo de seguida à avaliação da extensão dos danos e desenvolvimento dos
procedimentos de segurança necessários.
Os procedimentos de reparação e a mobilização dos meios necessários serão da
responsabilidade dos Serviços Técnicos Centrais, os quais também assegurarão os
contactos com as entidades responsáveis para a aprovação e concessão das
autorizações necessárias para a retoma do serviço.
Em caso de situação classificada como catástrofe, será constituída, nos serviços
centrais,

uma

equipa

de

emergência

agrupando

o

pessoal

relevante

das

especialidades envolvidas. A constituição desta equipa e o âmbito de atuação e
responsabilidades dos membros da equipa serão pré-determinados de forma a
assegurar a sua atuação eficaz em situações de emergência.

4.6 Materiais e Energia Utilizados. Efluentes, Resíduos e Emissões
Produzidas
Os principais materiais e energia utilizados durante a fase de construção do
Gasoduto Celorico – Vale de Frades são:


Betão pré-fabricado;



Cimento;



Ferro e aço;



Tintas e solventes;



Óleos e lubrificantes;



Energia elétrica e gasóleo;



Materiais de soldadura e de revestimento de tubagem;



Água para ensaios.
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É durante a fase de construção que a produção de resíduos e emissão de efluentes
mais se faz sentir associada às normais atividades de obra.
Os principais resíduos e efluentes líquidos produzidos são águas dos ensaios, águas
residuais domésticas resultantes do funcionamento dos estaleiros, óleos usados,
embalagens de tintas, de solventes, de óleos e de lubrificantes e outros materiais
diversos.
Em termos de efluentes gasosos as emissões produzidas durante a fase de obra tem
origem no funcionamento da maquinaria e nos respetivos gases de combustão
produzidos, assim como à emissão de sólidos em suspensão, essencialmente nas
situações de circulação por vias não pavimentadas e no remeximento dos solos.
Na fase de funcionamento do gasoduto apenas estão previstas ações de manutenção
e reparação sendo os materiais, energia e efluentes da mesma tipologia do referido
para a fase de construção, contudo numa ordem de grandeza bastante inferior.
Com o funcionamento desta infraestrutura refere-se ainda a eventual emissão de gases
de combustão, com probabilidade de ocorrência bastante reduzida, e a produção de
ruido, contudo pouco expressiva e sem provocar qualquer tipo de perturbação.

4.7 Projetos Complementares ou Subsidiários
No caso do presente Gasoduto podem-se referir como projetos complementares a
este projeto a instalação de estaleiro(s)/parque(s) de materiais, convenientemente
caracterizada no Capítulo 4.4.1.
Salienta-se ainda a atual estação de Celorico da Beira (a ampliar e onde se inicia o
projeto do Gasoduto Celorico – Vale de Frades, em estudo), e respetivos gasodutos de
ligação a Mangualde e Guarda como estruturas que irão funcionar de modo
complementar.
Associado ao gasoduto em estudo, e integrado neste projeto referem-se as restantes 7
estações necessárias ao funcionamento do gasoduto no cumprimento das normas
regulamentares.
Como referido no Capítulo 1.2, este projeto enquadra-se no projeto estratégico de
3ª Interligação transfronteiriça PT-ES, integrando o projeto em estudo o Troço
português da 1ª fase de ligação entre Celorico da Beira a Zamora. Deste modo, temPágina 95 de 647
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se como projeto complementar o desenvolvimento do Gasoduto do lado espanhol, ou
seja, no prolongamento de Vale de Frades a Zamora.
Da mesma forma os projetos que integram a 2ª fase (nova estação de compressão no
Lote 6) e 3.ª fase (duplicação do Troço de gasoduto entre Cantanhede e Mangualde Lote 6, e o reforço da Estação de Compressão de Zamora) constituem projetos
complementares ao projeto agora em estudo.

4.8 Programação Temporal do Projeto
A calendarização deste projeto, indicada pela REN, Gasodutos S.A., prevê com os
devidos ajustes necessários ao desenrolar do processo de Avaliação de Impacte
Ambiental:


O início da fase de construção está previsto para janeiro de 2018;



A entrada em funcionamento do gasoduto está prevista para janeiro de 2020.

4.9 Investimento Global
O orçamento do projeto do gasoduto em estudo aponta para um custo total de
137.168 milhões de euros.
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5

CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE AFETADO PELO PROJETO

5.1 Considerações Gerais
A caracterização do território de implantação do projeto do Gasoduto Celorico – Vale de
Frades, constitui a situação de referência para a posterior identificação de eventuais
impactes ambientais.
A metodologia seguida neste EIA incluiu a realização de uma primeira fase, destinada
ao levantamento e avaliação das grandes condicionantes ambientais, tendo sido já
considerados nessa fase os principais aspetos que levaram à seleção dos corredores
agora em análise.
Nessa primeira fase, cujas peças escritas e desenhadas constituem o Volume 5 Estudo das Grandes Condicionantes Ambientais, Seleção do Corredor do presente
EIA, foi efetuado o levantamento de uma área alargada do território, dentro da qual
se localizaram as situações consideradas ambientalmente mais sensíveis e se
procedeu à identificação das restrições legais e regulamentares, e das servidões que
o desenvolvimento do projeto deveria considerar.
No presente capítulo assumem-se, assim, os resultados dessa primeira análise,
centrando-se o EIA nos corredores alternativos selecionados, na caracterização do
território nas suas componentes que possam ser afetadas pelas diversas fases do
projeto, sobretudo nas ações de construção e durante a sua exploração.
A informação utilizada no presente EIA resultou da consulta direta a diversas
entidades, nomeadamente as autarquias abrangidas, as entidades interessadas nas
atividades aqui desenvolvidas e os organismos com a tutela ou a concessão de
serviços ou de áreas de intervenção da administração pública, assim como uma vasta
consulta bibliográfica nas várias temáticas abordadas no presente EIA.
Esta informação foi ainda completada pela análise da cartografia geral e temática
bem como da fotografia aérea da área de estudo, e realizado trabalho de campo para
melhor aferição das diversas situações identificadas e recolha de informação
adicional.
No Volume 3 – Peças Desenhadas, são apresentados os desenhos produzidos no
âmbito do estudo e que complementam a análise textual aqui desenvolvida.
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5.2 Clima
5.2.1

Considerações de Análise

A caracterização climática local foi realizada tendo como base os dados de referência
registados nas Normais Climatológicas da Região (1951-1980), publicadas pelo Instituto
Nacional de Meteorologia e Geofísica (INMG, 1991), neste caso, nas Estações
Climatológicas de Guarda e Bragança.
Foram ainda considerados, para comparação, os dados disponíveis para os parâmetros
Temperatura do Ar e Precipitação para as mesmas estações, relativos ao período de
1981/2010, disponíveis pelo IPMA.
Quadro 5.1 – Características das Estações Climatológicas consideradas
Estação
Bragança
Guarda

Latitude
41º48N
40º32´N

Longitude
06º44’W
07º16 W

Altitude (m)
690
1019

Período de Observação
1941 até à data
1941 a 2002

Fonte: IPMA

5.2.2

Enquadramento Climático Regional

O conjunto orográfico que caracteriza a região Transmontana em estudo, confere-lhe
características climáticas muito genuínas, relativamente às restantes zonas da região
transmontana menos continental. Assim, toda a região é caracterizada por um clima com
Verões muito quentes, secos e prolongados que determinam uma vegetação e uma
agricultura tipicamente mediterrânica. A estação fria é também muito marcada, com um
elevado número de geadas anuais, sendo as estações intermédias da Primavera e Outono
relativamente curtas em termos climáticos.
O clima desta zona de Trás-os-Montes divide-se em Terra Fria e Terra Quente. A Terra
Fria inicia-se por volta dos 600 m de altitude e é composta de planaltos e serras com
vales profundos, possuindo um clima agreste de influência continental interior. A Terra
Quente caracteriza-se pela sua fraca precipitação e temperaturas mais amenas no
Inverno. Existe uma zona de transição climática entre a Terra Fria e a Terra Quente,
com altitudes que variam, regra geral, entre os 350/400 m e os 600 m de altitude.
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A precipitação depende não só da altitude e da época do ano, mas também, do
relevo e de outros fatores fisiográficos locais. A sua influência sobre os ecossistemas
é determinante, por ser um dos grandes condicionantes do desenvolvimento da
vegetação e do ciclo hidrológico, sendo ainda, um dos principais agentes no processo
de erosão hídrica do solo, da ocorrência de cheias, e da infiltração de água no solo,
origem da circulação hídrica subterrânea.
O período de pluviosidade reduzida é coincidente com os meses mais quentes do ano,
julho e agosto, definindo a estação seca no verão. Naturalmente, os meses chuvosos
coincidem com os de menor temperatura, ocorrendo os maiores volumes de
precipitação durante todo o Inverno (outubro a março), verificando-se uma
diminuição acentuada nos meses de julho e agosto, nos quais a temperatura pode
atingir valores consideravelmente altos, próximo dos 35-40ºC. Depois de um breve
período de Outono segue-se um Inverno longo com temperaturas mínimas registadas
frequentemente abaixo dos 0ºC.
No Inverno, toda a região norte interior é marcada por um tempo frio, sendo mais
acentuado no Nordeste transmontano em que as temperaturas médias mensais são
inferiores a 10ºC, o que acontece de novembro a março. Os Invernos são então
consideravelmente frios quando comparados com a estreita faixa litoral de
temperatura mais moderada. Os anticiclones de origem térmica são os grandes
responsáveis pelas vagas de frio no Inverno.

5.2.3

Temperatura e Precipitação

Segundo os dados registados, verifica-se que para esta região os valores da
temperatura do ar, ao longo do ano, definem essencialmente três meses de verão,
nos quais a precipitação é negligenciável – julho, agosto e setembro. Tem vindo, no
entanto a observa-se um aumento considerável dos valores médios da temperatura,
com valores máximos a atingirem de forma frequente os 35ºC ou mesmo superior,
tornando a estação do verão bastante quente e igualmente mais prolongada. No
entanto, ao longo do ano, as amplitudes térmicas continuam consideráveis e muito
distintas.
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Fonte: Normais Climatológicas 1981/2010, IPMA

Figura 5.1 – Gráfico dos valores da Temperatura do Ar para as estações de Guarda e Bragança

A ocorrência destas altas temperaturas são regulares na estação de Bragança,
podendo mesmo ocorrer logo em junho, confirmando a regularidade dos verões
extremos da Terra Quente.
Por seu lado, nos meses considerados de inverno, as temperaturas descem abaixo dos
0ºC, atingindo nos meses de dezembro, janeiro, fevereiro e março, valores que
rondam os -10ºC, sendo constante a formação geada e neve.
Uma das características mais notáveis do clima destas regiões é, precisamente, a
enorme amplitude da temperatura ao longo do ano.
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Fonte: Normais Climatológicas 1971/2000, IPMA

Figura 5.2 – Gráfico dos valores de precipitação para as estações da Guarda e Bragança

No que se refere à precipitação, verifica-se ser um parâmetro de ocorrência mediana
e equilibrada, nesta região, com um total anual que não ultrapassa os 750mm/ano.
Como ocorrências a registar, refira-se que para o mês de outubro os valores de
precipitação máxima coincidem, sensivelmente, com o valor total nesse mesmo mês
sendo ainda muito próximo do valor total de precipitação para o mês de novembro.
Particularmente em setembro o valor máximo atingido num dia é superior ao total
registado nesse mesmo mês. Estas ocorrências pluviais encerram um cenário de
invernos chuvosos e rigorosos, em que os meses entre setembro e maio se consideram
uniformemente chuvosos, no entanto, com máximos em dezembro.
A análise conjunta do regime da temperatura e precipitação, de forma ponderada, é
possível identificar características do regime termo-pluviométrico.
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Fonte: Normais Climatológicas, INMG, 1991

Figura 5.3 – Regime termo-pluviométrico mensal médio para Guarda e Bragança

Da análise da figura anterior verifica-se que nos meses mais chuvosos, janeiro e
fevereiro, as temperaturas médias mensais apresentam valores mínimos de
referência em novembro, dezembro e janeiro. Nos meses de junho, julho e agosto os
valores de temperatura são mais elevados, apresentando os menores valores de
precipitação média mensal, muito baixos em julho e agosto, acentuando os verões
quentes e secos.
A classificação de Koppen é baseada na análise da distribuição da temperatura e
precipitação ao longo do ano. De uma forma regional, o clima da região em análise é
do tipo Csa, ou seja um clima temperado (mesotérmico), com estações de verão e
Inverno bem definidas, interpretando da seguinte forma:


C – a temperatura média do ar dos 3 meses mais frios encontra-se
compreendida entre 3ºC e 18ºC e a temperatura média do mês mais quente e
superior a 10ºC;
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s – estação seca ocorre no verão



a – verão temperado em que a temperatura nos 4 meses mais quentes e
superior a 10ºC, temperatura média do ar no mês mais quente > 22°C

5.2.4

Taxa de evaporação atmosférica

Outro fator importante é a taxa de Evaporação. Este fator está relacionado
diretamente com a temperatura e velocidade do vento e de forma inversa com a
humidade relativa do ar. Tendo por base os valores da precipitação e da evaporação,
podemos obter a informação relativa ao período sazonal/anual em que há défice de
água no solo.

Fonte: Normais Climatológicas, INMG

Figura 5.2.1 - Evaporação na estação de Bragança

Fonte: Normais Climatológicas, INMG

Figura 5.2.2 - Quantidade de evaporação para a Guarda
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Para ambas as estações climatológicas consideradas, a taxa de evaporação atinge o
seu máximo nos meses de Verão, nos quais também a precipitação é menor ou,
ainda, quando se verificam as temperaturas mais altas. Verifica-se igualmente que a
proporcionalidade entre parâmetros para as duas estações é muito semelhante,
embora a evaporação em Bragança seja mensalmente mais uniforme que na Guarda.
O máximo de evaporação no Verão, nesta ultima, á atingido de forma mais abrupta
sensivelmente a partir do mês de Junho.
Esta informação está diretamente correlacionada com o teor de humidade da
vegetação e consequentemente com a taxa de combustibilidade da mesma,
condicionando, por exemplo, o planeamento das diversas ações inerentes à
prevenção quer ao combate aos incêndios florestais.

5.2.5

Insolação

Em termos de insolação, na zona em estudo, de acordo com os dados da estação de
Bragança, os valores estão na ordem das 2661,6 horas anuais e variam entre 106,1
horas, no mês de dezembro, e 379,8 horas no mês de julho. Segundo os dados da
estação da Guarda os valores estão na ordem das 2563 horas anuais.
Como expectável, a insolação é maior nos meses de verão e menos nos meses de
inverno, apresentando um comportamento uniforme nas duas estações face aos
meses de Verão e de Inverno, sendo a variação anual no seguimento do parâmetro
Temperatura.

5.2.6

Humidade Relativa do Ar, Nevoeiro e Granizo

A humidade relativa do ar associada à temperatura e à velocidade do vento,
condiciona a evaporação, influindo, igualmente, entre outros aspetos, sobre o
conforto humano e a atividade agrícola. Trata-se de um fator de definição de
microclimas com repercussões na camada de ar junto ao solo, com variabilidades
impostas pelo relevo local.
Como se pode observar pelo gráfico apresentado seguidamente, a humidade relativa
do ar, para a região, é bastante elevada, durante praticamente todo o ano, com
valores anuais muito próximos dos 90%, sendo anualmente mais regulares para
Bragança. O máximo é atingido nos meses de dezembro e janeiro, para ambas as
estações, com valores a atingirem os 99% na Guarda e 97% em Bragança.
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Desta forma, o clima da região pode ser classificado como sendo húmido,
verificando-se que os valores de humidade relativa diminuem da manhã para a tarde.

Fonte: Normais Climatológicas, INMG

Figura 5.4 – Gráfico da Humidade Relativa do Ar para as estações climatológicas em análise

A especificidade climática da região, reflete-se igualmente noutro tipo de
parâmetros que a caracterizam, como sejam a neve e o nevoeiro.
Os registos de nevoeiro para a estação da Guarda totalizam o valor anual de 35 dias,
ocorrendo os valores mais elevados, no verão, cerca de 5 dias em julho e agosto; e
no inverno atingindo os 10 dias em dezembro e janeiro. Os valores mínimos
ocorreram no mês de setembro, apresentando um registo de 0,5 dias de nevoeiro
neste mês.
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Fonte: Normais Climatológicas, INMG

Figura 5.5 – Registo do número de dias com nevoeiro para as estações consideradas

Para Bragança, a ocorrência de nevoeiros é ligeiramente inferior. Os dias com
nevoeiro totalizam anualmente um valor de cerca 29 dias, com maior ocorrência
maior nos meses de inverno com máximo de 8 dias. Nos meses de verão é em junho
que se registam maior ocorrência de dias com nevoeiro.
A precipitação sob forma de granizo ou saraiva é pouco provável, com apenas 3 dias
de ocorrência por ano para ambas as estações. A ocorrência de geada apresenta
valores muito semelhantes para as duas estações, com máximos no período de
Inverno (cerca de 15 dias para dezembro e janeiro) e valores mínimos/nulos no
período maio-outubro.

Fonte: Normais Climatológicas, INMG

Figura 5.6 – Registo do número de dias com granizo e geada para as estações em análise

No que se refere à precipitação sob forma de neve, esta apresenta alguma relevância
nomeadamente para a Guarda com cerca de 18 dias anuais. Bragança, é menor, com
cerca de 10 dias anuais com neve.
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5.2.7

Regime de Ventos

Através dos registos de velocidades (km/h) e frequências (%) dos ventos para os
diferentes rumos, obtiveram-se as Rosa-dos-ventos, para as estações climatológicas
consideradas no presente estudo.

Fonte: Normais Climatológicas, INMG

Figura 5.7 – Rosa-dos-ventos – média anual para a estação climatológica de Braga/Posto Agrário

Da análise da Figura anterior, verifica-se o seguinte:


os ventos ocorrem anualmente com dominância no rumo Oeste para ambas as
estações, sendo as restantes direções mais ou menos regulares;



ao longo do ano, para ambas as estações, a velocidade do vento é sempre mais
baixa nos meses de junho a novembro, em todos os rumos;



a velocidade média apresenta uma notória variação consoante o rumo, sendo os
valores mais elevados correspondentes aos rumos NW e W, correspondendo a
18,3 km/h e 21,4 km/h respetivamente, para Bragança; e 16,8 km/h e 20,6
km/h para a Guarda.

5.2.8

Classe de Estabilidade Atmosférica

A frequência das classes de estabilidade atmosférica é um parâmetro importante
para a correta caracterização da qualidade do ar na região.
Não existem dados da frequência das classes de estabilidade atmosférica para a área
de implantação do projeto, contudo um estudo (TÉCNICA, 1980) calculou a
frequência das classes de estabilidade em várias estações meteorológicas localizadas
em todo o país.
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A análise da probabilidade de ocorrência das diversas classes de estabilidade
atmosférica foi feita a partir da leitura da sua distribuição no território de Portugal
continental. Esta distribuição foi calculada a partir dos dados de 126 estações
meteorológicas do continente na qual se incluem a estação meteorológica
consideradas no presente estudo (Técnica, 1980).
Quadro 5.2 – Frequência das classes de estabilidade de Pasquill-Guifford nas estações meteorológicas
consideradas
Classes de estabilidade

Frequência registada
em Bragança (%)

Frequência registada na
Guarda (%)

A
B
C
D
E
F

1,04
5,61
13,58
59,51
9,08
4,45

1,09
6,78
14,00
59,78
10,01
5,50

Frequência registada na
zona de implantação do
projeto (%)
5-10
0-15
50-60
0-10

Nota: os valores apresentados têm um erro admissível de + - 5%
Fonte: adaptado de Técnica, Outubro 1980

Apresentam-se

as

Classes

de

estabilidade

de

Pasquill-Guifford

e

a

sua

correspondência para as classes de estabilidade de Turner (entre parênteses).


A (1) – atmosfera muito instável (dispersão máxima);



B (2) – atmosfera moderadamente instável;



C (3) - atmosfera ligeiramente instável;



D (4) – atmosfera neutra;



E (6) – atmosfera moderadamente estável;



F (7) – atmosfera muito estável (dispersão mínima).

Perante a caracterização climatológica feita para a área de implantação do projeto,
é aceitável concluir que as probabilidades de ocorrência de uma situação de inversão
térmica de superfície são extremamente reduzidas, especialmente em consequência
do regime de ventos sentido no local, que produz as condições de turbulência
necessárias para uma boa uniformização dos gradientes térmicos, devido à sua
velocidade e devido à orografia local que promove a circulação de massas de ar
através das brisas de vale e de encosta.
As condições de dispersão dos poluentes do ar na atmosfera, são globalmente
influenciadas por um vasto conjunto de fatores heterogéneos ligados à região em
estudo, nomeadamente:
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a componente de climatologia e de meteorologia (o regime dos ventos, a
frequência das classes de estabilidade da atmosfera e a altura da camada de
mistura);



a componente do relevo, a ocupação biofísica do solo (humana e natural,
através da presença de obstáculos à circulação das massas de ar);



a natureza dos poluentes, as suas concentrações e os caudais das emissões
atmosféricas locais e regionais.

Neste contexto, e tendo em conta as categorias de estabilidade atmosférica
definidas tanto por Pasquill-Guifford como por Turner, os principais fatores que
condicionam a ocorrência das várias classes de estabilidade são a velocidade do
vento e a insolação diurna/nebulosidade noturna, para o primeiro e a velocidade do
vento e o índice de radiação/insolação, para o segundo, de onde se pode concluir
que, para a caracterização climatológica da área em estudo, as classes mais
frequentes são a C/D (particularmente influenciadas pelas velocidades do vento) e,
mais esporadicamente, as classes B e F (em condições de conjugação de velocidades
de vento baixas e de insolação forte para a classe B e vento fraco e baixa
nebulosidade para a F).
Quadro 5.3 – Classes de estabilidade de Pasquill-Guifford m função da velocidade do vento e das
condições de insolação/nebulosidade
Velocidade do
vento (m/s)
<2
2
4
6
>6

Forte
A
A–B
B
C
C

Insolação diurna
Moderada
A–B
B
B–C
C–D
D

Fraca
B
C
C
D
D

Nebulosidade noturna
>4/8
<3/8
E
D
D
D

F
E
D
D

Fonte: Técnica, Outubro 1980

O gradiente térmico em função da altitude, sentido na área de inserção do projeto, é
aquele que usualmente define a evolução do ciclo diurno da temperatura numa zona
de características marcadamente rurais, apenas ocorrendo a inversão térmica
durante o período da manhã e do final da tarde, sendo as restantes horas já
marcadas por um gradiente normal de decréscimo linear da temperatura em função
da altitude com efeitos mais benéficos em termos de qualidade do ar e dispersão
vertical dos poluentes, mas que pode sofrer algumas alterações em resultado de
situações extraordinárias.
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Em síntese, perante estas condições e sendo o cenário orográfico ondulado e de
transições mais ou menos suaves entre vales abertos e linhas de cumeada conclui-se
que a camada de mistura - a camada da atmosfera que é diretamente influenciada
pelo calor produzido no solo pelo sol - (outro parâmetro importante na
caracterização das características de dispersão atmosférica), está situada a uma
altitude que permite a dispersão dos poluentes atmosféricos. Esta situa-se
tipicamente, na maioria das condições meteorológicas, entre os 300 e os 800 metros
o que permite uma dispersão apreciável de poluentes atmosféricos.

5.3 Qualidade do Ar
5.3.1

Metodologia

A caracterização do ambiente afetado é orientada para a definição de um diagnóstico
da qualidade do ar na área de implantação do Gasoduto, tendo como principais
vetores: a identificação dos recetores sensíveis em termos de qualidade do ar, a
identificação das fontes poluentes determinantes para a área de estudo e a
caracterização da qualidade do ar da área de estudo através da análise dos
parâmetros indicadores, nomeadamente, Partículas em Suspensão, Dióxido de Azoto,
Dióxido de Enxofre e Ozono.
A caracterização da situação existente baseou-se na caracterização das emissões
inventariadas para a zona em estudo e na análise de dados meteorológicos relevantes.
Desde logo é possível referir que a qualidade do ar de uma determinada região está
fortemente relacionada com as atividades económicas que aí se praticam, bem como
com as características do uso do solo presentes.
A caracterização baseia-se ainda na identificação das emissões inventariadas para a
zona em estudo e na análise de dados meteorológicos relevantes. Para tal recorreuse à Base de dados On-line sobre Qualidade do Ar (QualAr) elaborado no âmbito do
protocolo de colaboração entre a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e o DCEA FCT/UNL Departamento de Ciências e Engenharia do Ambiente da Faculdade de
Ciências Tecnologia Universidade Nova de Lisboa, disponível na página de Internet da
APA (http://qualar.apambiente.pt/).
A caracterização da qualidade do ar foi efetuada com base nos valores registados na
estação de medição de qualidade do ar do Douro Norte por ser a única estação do
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Interior Norte, e nesse sentido, mais próxima do território atravessado pelo gasoduto
em estudo e localizar-se num território com características semelhantes.
A estação Douro Norte localiza-se no concelho de Vila Real, freguesia de Lamas de
Olo e corresponde a uma estação de fundo em ambiente rural. Esta estação
apresenta resultados para os poluentes NO2, O3, SO2 e PM10 e PM2.5.
Foi igualmente consultado o Inventário Nacional de Emissões Atmosféricas (INERPA),
em particular o “Relatório sobre emissões de poluentes atmosféricos por Concelho
no ano 2009 relativo a gases acidificantes e eutrofizantes, precursores de ozono,
partículas, metais pesados e gases com efeito de estufa. Versão de novembro de
2011”, produzido pela APA, nomeadamente, no que se refere aos dados totais por
concelho, relativos ao ano de 2009.
A APA é a entidade responsável por proceder anualmente ao inventário dos gases
com efeito de estufa (GEE) e outros poluentes atmosféricos, no âmbito dos
compromissos comunitários e internacionais assumidos por Portugal relativamente à
Convenção Quadro das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas (UNFCCC), à
Convenção sobre Poluição Atmosférica Transfronteira de Longo Alcance (UNECE) e à
Diretiva

relativa

aos

Tetos

Nacionais

de

Emissões

(UE)

(Directiva

2001/81/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de outubro, relativa ao
estabelecimento de valores-limite nacionais de emissão de determinados poluentes
atmosféricos, designada por Directiva Tectos, e transposta para o direito nacional
pelo Decreto-Lei n.º 193/2003, de 22 de agosto).
De salientar desde logo que, como referido no Capítulo 1.3.2, este descritor
apresenta uma importância reduzida face à tipologia do projeto.

5.3.2

Enquadramento Regional

Os corredores e traçados alternativos para implantação do gasoduto em análise
desenvolvem-se nos concelhos de Celorico da Beira, Trancoso, Mêda, Vila Nova de
Foz Côa, Torre de Moncorvo, Alfândega da Fé, Vila Flor, Mirandela, Macedo de
Cavaleiros, Bragança e Vimioso.
O traçado tem uma orientação predominantemente sul-norte infletindo depois, no
concelho de Macedo de Cavaleiros, para este assumindo uma orientação oeste-este
no troço final. Atravessa áreas com muito baixa densidade de ocupação edificada,
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constatando-se que praticamente todo o traçado se desenvolve sobre áreas com
características marcadamente rurais, com predomínio de ocupação agrícola, marcado
por vinha e olival, e espaços naturais e apenas com pequenos aglomerados associados
usualmente aos terrenos de componente agrícola.
Ao longo do projeto, podem-se identificar os seguintes aglomerados populacionais
inseridos nos corredores alternativos:
Quadro 5.4 – Principais aglomerados na envolvente dos traçados
Traçados
A
Devesas (periferia do aglomerado); Ameal;
Ribeira do Freixo (periferia do aglomerado)
-

Troços
Troço 1
Troço 2
Troço 3

Quintas
Quinta do Chão da Ordem
-

-

Troço 4
Troço 5
Troço 6
Troço 7
Troço 8

B

Foz do Sabor
Amendoeira
Quintela de Lampaças (periferia do aglomerado)

Troço 9

-

5.3.3

Fontes de Emissão

Cabanas de Cima (periferia do
aglomerado)
Vila Franca; Serapicos (periferia do
aglomerado)
-

Em matéria de fontes poluentes, a área abrangida pelo projeto em estudo é muito
parca, sendo de referir que existem poucas indústrias poluentes na área. As únicas
Zonas Industriais existentes na área envolvente do gasoduto com influência na
qualidade do ar, devido à atividade que promovem, são algumas pedreiras
existentes, responsáveis pela Emissão de Partículas em Suspensão na região. Como
unidades industriais refere-se ainda a zona industrial de Macedo de Cavaleiros,
contudo esta área é composta essencialmente por pequenos armazéns e oficinas e
indústria transformadora, com atividades sem grande significado para a qualidade do
ar da região.
Ao nível local, na envolvente próxima do traçado, o tráfego rodoviário é a principal
fonte

de

poluição

atmosférica

responsável

pela

emissão

de

poluentes,

nomeadamente: Monóxido de Carbono, Óxidos de Azoto, Metais Pesados e Partículas
em Suspensão, sendo de referir o IP2, IP4/A4, IC5 e EN102 como as principais vias
rodoviárias na área de estudo, assim como diversas estradas nacionais. Há ainda a
mencionar os caminhos de terra batida existentes na área de estudo, que originam o
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aumento de partículas em suspensão, principalmente em situações críticas do estio,
sendo esta uma ocorrência local e temporária.

5.3.4

Caraterização da Qualidade do Ar

Com base no Inventário Nacional de Emissões Atmosféricas (INERPA), versão de
novembro de 2011, apresentam-se no quadro seguinte as emissões nacionais
estimadas referentes ao ano de 2009, bem como as emissões atmosféricas totais
(incluindo fontes naturais) dos concelhos atravessados pelo projeto:
Quadro 5.5 – Emissões totais em 2009 incluindo fontes naturais (valores em t/km2)
Emissões
atmosféricas
(t/km2)

SOx

NOx

NH3

COVNM

PM10

Pb

Cd

Hg

Nacional

2,296

5,206

0,691

8,236

2,535

0,0046

0,00005

0,00005

Celorico da Beira

0,121

0,996

0,384

1,587

0,314

CH4

CO2

N2O

11,859 1183

0,259

0,0005 0,000005 0,000005

1,817

146

0,153

Trancoso

0,090

0,869

0,416

2,200

0,249

0,0004 0,000003 0,000004

1,534

105

0,135

Mêda

0,032

0,726

0,313

1,686

0,203

0,0003 0,000002 0,000002

1,144

69

0,121

Vila Nova de Foz Côa

0,032

0,629

0,278

1,178

0,192

0,0003 0,000002 0,000002

1,058

69

0,116

Torre de Moncorvo

0,021

0,540

0,232

1,191

0,167

0,0003 0,000001 0,000001

0,953

59

0,096

Vila Flor

0,026

0,729

0,292

2,032

0,240

0,0004 0,000002 0,000002

1,406

84

0,117

Alfândega da Fé

0,022

0,564

0,285

2,100

0,175

0,0003 0,000001 0,000001

0,988

58

0,113

Mirandela

0,030

0,847

0,336

2,131

0,288

0,001

0,000002 0,000002

1,909

108

0,130

Macedo de Cavaleiros

0,023

0,635

0,289

2,937

0,210

0,004

0,000001 0,000001

1,326

74

0,111

Bragança

0,026

0,682

0,312

3,270

0,241

0,0005 0,000001 0,000002

1,602

77

0,122

Vimioso

0,016

0,445

0,251

2,211

0,122

0,0002 0,000001 0,000001

0,713

40

0,097

Legenda: SOx – óxidos de enxofre; NOx – óxidos de azoto; NH3 – amoníaco; COVNM – Compostos Orgânicos Voláteis
Não Metânicos; PM10 – Partículas de diâmetro inferior a 10 µm; Metais pesados: Pb – chumbo; Cd –
cádmio; Hg – mercúrio; CH4 – dióxido de carbono fóssil; N2O – dióxido de azoto. CH4 – metano; CO2 –
Dióxido de carbono

Pela análise do quadro acima, é possível verificar que todos os concelhos apresentam
valores semelhantes e sempre inferiores à média nacional, o que traduz as
caraterísticas deste território e a inexistência de fontes poluidoras significativas.
Para a caracterização da qualidade do ar na área de estudo, consultaram-se ainda os
dados de monitorização da Rede de Qualidade do Ar da Agência Portuguesa do
Ambiente (APA).
Com base na Rede de Qualidade do Ar Nacional (QualAr), e como acima referido, foi
considerada a única estação do Interior Norte, a estação Douro Norte.
Apresenta-se nos quadros seguintes os valores monitorizados para os poluentes: NO2 –
dióxido de azoto, O3 - Ozono, SO2 – dióxido de enxofre e PM10 - Partículas de diâmetro
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inferior a 10 µm e PM2.5 - Partículas de diâmetro inferior a 2.5 µm assim como os
correspondentes números de excedências dos limiares estabelecidos no Decreto-Lei
n.º 102/2010, de 23 de setembro, que fixa os objetivos para a qualidade do ar
ambiente tendo em conta as normas, as orientações e os programas da Organização
Mundial da Saúde, destinados a evitar, prevenir ou reduzir as emissões de poluentes
atmosféricos. Nesta estação não existem dados disponíveis de referência para os
poluentes NO e NOx.
Os dados analisados correspondem aos mais recentes, referentes ao ano de 2014.
Quadro 5.6 – Valores médios anuais de NO2, O3, PM10 e SO2 e de PM2,5 (µg/m3) medidos na estação de
Douro Norte, para o ano de 2014 (Fonte: QualAr, 2015)
Valor Médio Anual (µg/m3)
Base horária
Base diária
Base octo-horária

NO2
4,0
4,0
-

O3
73,6
73,6

PM10
16,5
16,4
-

SO2
2,9
8,2
-

PM2,5
3,4
3,4
-

Fonte: Rede de Qualidade do Ar da APA (http://qualar.apambiente.pt).

Quadro 5.7 – Número de excedências aos valores limiar e limite de NO2, O3, PM10 e SO2 e de PM2,5
(µg/m3) medidos na estação de Douro Norte, para o ano de 2014 (Fonte: QualAr, 2015)
Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro
Número de Excedências

NO2

O3

PM10

SO2

PM2,5

VL - Valor Limite

0

-

0

0

-

VA - Valor-Alvo
LAP - Limiar de Alerta à população
LIP - Limiar de Informação à população

0
-

10
0
0

-

0
-

0
-

Proteção da Saúde Humana: Base Horária

Da análise dos quadros acima, é possível inferir que:


Durante o ano de 2014, o dióxido de enxofre (SO2) nunca excede o valor limite
para o período anual de base horária (350 µg/m3) ou de base diária
(125 µg/m3). O limiar de alerta para o SO2 (500 µg/m3) medido em três horas
consecutivas, não foi igualmente excedido.



Quanto às partículas de diâmetro inferior a 2.5 µm (PM2.5), os valores registados
foram inferiores ao Valor Alvo.



A concentração de dióxido de azoto (NO2) encontra-se sempre abaixo do valor
limite de base horária (200 µg/m3); Não se verificaram igualmente excedências
ao limiar de alerta, de 400 µg/m3, medido em pelo menos 3 horas consecutivas.



O valor médio de Ozono (O3) encontrou-se sempre abaixo do limiar de alerta à
população (240 µg/m3) ou de informação à população (180 µg/m3), embora
apresente 10 excedências do valor-alvo (120 µg/m3), sendo o número de
excedências permitidas 25.
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Quanto à concentração de partículas de diâmetro inferior a 10 µm (PM10),
verifica-se que as emissões se encontram abaixo do valor limite (VL - 50 µg/m3),
não tendo ocorrido excedências.

Neste contexto é possível afirmar que a qualidade do ar na área em estudo é
globalmente boa. Esta conclusão é comprovada pelo índice de qualidade do ar
verificado ao longo dos anos nesta região, sendo que no ano de 2014 foi registado em
249 dias a qualidade do ar boa, em 28 dias foi média e em 5 dias muito boa.

5.4 Ambiente Sonoro
5.4.1

Considerações Gerais

O presente documento refere-se à caracterização global do ambiente sonoro das
zonas envolventes do eixo do Gasoduto entre Celorico da Beira-Vale de Frades,
considerando dois corredores alternativos designados por A e B, a implementar entre
a atual estação de Celorico da Beira e a fronteira com Espanha, na zona de Vale de
Frades, como referido no Capítulo 4.
Os dois corredores em estudo atravessam zonas com baixa densidade de ocupação
humana, observando-se também algumas construções isoladas com ocupação de
habitação ou dedicadas exclusivamente à exploração agrícola e/ou pecuária.
Verifica-se a existência de algumas localidades, situando-se quase todas elas fora dos
corredores definido para os dois traçados (com cerca de 400 m).
O ambiente sonoro das zonas atravessadas é sossegado, típico de zonas rurais e
florestais, não se observando fontes sonoras dignas de registo.
Deste modo, são objetivos do Estudo:
1 - Analisar globalmente o atual ambiente sonoro nos locais mais expostos com
ocupação sensível ao ruído, ou seja, os locais mais próximos das estações do
gasoduto, sendo estas infraestruturas responsáveis pelas emissões sonoras do
gasoduto para o exterior;
2 - Analisar globalmente os eventuais impactes resultantes no ambiente sonoro
local, quer na fase de construção quer na fase de exploração decorrentes do
normal funcionamento do gasoduto;
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3 - Selecionar a melhor alternativa de traçado do gasoduto de forma a minimizar
os impactes no ambiente sonoro local;
4 - Recomendar eventuais medidas de minimizadoras de ruído, e
5 - Recomendar um programa de monitorização de ruído, se necessário.

5.4.2

Enquadramento Legal

A legislação nacional sobre o ruído ambiente em Portugal, atualmente enquadrada
pelo Regulamento Geral do Ruído (RGR), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17
de janeiro, estabelece o regime de prevenção e controlo da poluição sonora, visando
a salvaguarda da saúde humana e o bem-estar das populações.
O artigo 3º do Regulamento Geral do Ruído define “zona sensível” como a “área
definida em plano municipal de ordenamento do território como vocacionada para
uso habitacional, ou para escolas, hospitais ou similares, ou espaços de lazer,
existentes ou previstos, podendo conter pequenas unidades de comércio e de
serviços destinadas a servir a população local ……”. “Zona mista” é “área definida
em plano municipal de ordenamento do território, cuja ocupação seja afeta a outros
usos, existentes ou previstos, para além dos referidos na definição de zonas
sensível”.
O n.º 2 do artigo 6º do Regulamento Geral do Ruído estabelece que “compete aos
municípios estabelecer … a classificação, a delimitação e a disciplina das zonas
sensíveis e das zonas mistas”.
As alíneas a) e b) do ponto 1 do artigo 11.º estabelecem em função da classificação
de uma zona como mista ou sensível, os seguintes valores limite de exposição: 65
dB(A) para o indicador Lden e 55 dB(A) para o indicador Ln nas “zonas mistas” e 55
dB(A) para o indicador Lden e 45 dB(A) para o indicador Ln nas “zonas sensíveis.” Mas,
se na proximidade das zonas sensíveis existir em funcionamento uma grande
infraestrutura de transporte, os valores limites passam a ser de 65 dB(A) para o
indicador Lden e 55 dB(A) para o indicador Ln.
De acordo com as alíneas d) e e) do mesmo ponto, para zonas sensíveis em cuja
proximidade esteja projetada, à data de elaboração ou revisão do plano municipal,
uma grande infraestrutura de transporte, os valores limite de exposição são: 65 dB(A)
para o indicador Lden e 55 dB(A) para o indicador Ln, no caso de tráfego aéreo e 60
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dB(A) para o indicador Lden e 50 dB(A) para o indicador Ln para outro tipo de
transporte.
O ponto 3 do artigo 11.º estabelece que na ausência da classificação de zona mista e
de zona sensível os valores limite de exposição a aplicar aos recetores sensíveis são:
63 dB(A) para o indicador Lden e 53 dB(A) para o indicador Ln, sendo referido que “Até
à classificação das zonas sensíveis e mistas a que se referem os n.os 2 e 3 do artigo
6.º, para efeitos de verificação do valor limite de exposição, aplicam-se aos
receptores sensíveis os valores limite de L(índice den) igual ou inferior a 63 dB(A) e
L(índice n) igual ou inferior a 53 dB(A).”.
A alínea a) do n.º 1 do artigo 13º do Regulamento Geral do Ruído, estabelece que “a
instalação e o exercício de atividades ruidosas em zonas mistas, nas envolventes das
zonas sensíveis ou mistas ou na proximidade dos recetores sensíveis isolados estão
sujeitos ao cumprimento dos valores limite fixados no artigo 11º.”
A alínea b) do n.º 1 do artigo 13º do Regulamento Geral do Ruído, estabelece que "a
diferença entre o valor do indicador LAeq do ruído ambiente determinado durante a
ocorrência do ruído particular da atividade ou atividades em avaliação e o valor do
indicador LAeq do ruído residual, não poderá exceder 5 dB(A) no período diurno, 4
dB(A) no período do entardecer

e 3 dB(A) no período noturno, consideradas as

correções indicadas no anexo I”.
Este critério não se aplica em qualquer dos períodos de referência, para um valor do
indicador LAeq do ruído ambiente exterior igual ou inferior a 45 dB(A) ou para um
valor do indicador LAeq do ruído ambiente no interior do locais de receção igual ou
inferior a 27 d(A), considerando o estabelecido nos nºs 1 e 4 do Anexo I.
O Anexo I do Regulamento Geral do Ruído, estabelece que:
“1 – O valor do LAeq do ruído ambiente determinado durante a ocorrência do ruído
particular deverá ser corrigido de acordo com as características tonais ou
impulsivas do ruído particular, passando a designar-se por nível de avaliação, LAr,
aplicando a seguinte fórmula:
LAr = LAeq + K1 + K2;

onde K1 é a correção tonal e K2 é a correção impulsiva.

Estes valores serão K1 = 3 dB ou K2 = 3 dB se for detetado que as componentes
tonais ou impulsivas, respetivamente, são características essenciais do ruído
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particular ou serão K1 = 0 dB ou K2 = 0 dB se estas componentes não forem
identificadas. Caso se verifique a coexistência de componentes tonais e
impulsivas, a correção a adicionar será de K1 + K2 = 6 dB.
O método para detetar as características tonais do ruído dentro do intervalo de
tempo de avaliação consiste em verificar, no espectro de um terço de oitava, se o
nível de uma banda excede o das adjacentes em 5 dB ou mais, caso em que o
ruído deve ser considerado tonal.
O método para detetar as características impulsivas do ruído dentro do intervalo
de tempo de avaliação consiste em determinar a diferença entre o nível sonoro
contínuo equivalente, LAeq, medido em simultâneo com característica impulsiva e
fast. Se esta diferença for superior a 6 dB, o ruído deve ser considerado
impulsivo.
2 – Aos valores limite da diferença entre o LAeq do ruído ambiente que inclui o
ruído particular corrigido (LAr) e o LAeq do ruído residual, estabelecidos no n.º 1 do
artigo 13º, deverá ser adicionado o valor D indicado na tabela seguinte. O valor D
é determinado em função da relação percentual entre a duração acumulada de
ocorrência do ruído particular e a duração total do período de referência.
Valor da relação percentual (q) entre a duração acumulada de
ocorrência do ruído particular e a duração total do período de
referência

D

[dB(A)]

q ≤ 12,5%

4

12,5% < q ≤ 25%
25% < q ≤ 50%

3
2

50% < q ≤ 75%
q > 75%

1
0

3 – Para o período noturno, os valores de D iguais a 4 e 3 indicados na tabela
anterior não são aplicáveis, mantendo-se D = 2 para valores percentuais inferiores
ou iguais a 50%. Excetua-se desta restrição a aplicação de D=3 para atividades
com horário de funcionamento até às 24 horas.
4 – Para efeitos da verificação dos valores fixados na alínea b) do nº 1 e no nº 5
do artigo 13º, o intervalo de tempo a que se reporta o indicador LAeq corresponde
ao período de um mês, devendo corresponder ao mês mais crítico do ano em
termos de emissão sonora da(s) fonte(s) de ruído em avaliação no caso de se notar
marcada sazonalidade anual.”
De notar que o gasoduto funciona 24 sob 24 horas, logo D=0.
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No sentido de obter informação acerca da existência de zonamento acústico da
envolvente do projeto em análise, foram contactadas as diferentes Câmaras
Municipais atravessadas pelo Gasoduto, nomeadamente Celorico da Beira, Trancoso,
Mêda, Vila Nova de Foz Coa, Torre de Moncorvo, Vila Flor, Alfândega da Fé,
Mirandela, Macedo de Cavaleiros, Bragança e Vimioso, das quais se obteve a
informação de que apenas o Município de Vila Nova Foz de Coa possui classificação
acústica das zonas.
Como referido anteriormente, na ausência de zonamento acústico por parte das Câmaras
Municipais aplicam-se aos recetores existentes os valores limite de Lden igual ou inferior a
63 dB(A) e Ln igual ou inferior a 53 dB(A). No concelho de Vila Nova de Foz Coa aplicamse aos recetores existentes os valores limite de Lden igual ou inferior a 55 dB(A) e Ln igual
ou inferior a 45 dB(A).
Estes requisitos e critérios constituem o quadro legal subjacente ao presente estudo.

5.4.3

Zonas de Atravessamento

O gasoduto previsto entre Celorico da Beira e Vale de Frades apresenta nesta fase
dois corredores alternativos designados por A e B segmentados em nove Troços
numerados de 1 a 9. O corredor e traçado de oito dos Troços são distintos e no Troço
5 são coincidentes como apresentado na figura do Capítulo 4.1.1.
Os vários Troços em análise atravessam zonas com características acústicas
semelhantes.
Para além dos usos do solo com sensibilidade ao ruído verificados, essencialmente de
habitação do tipo unifamiliar com 1 e 2 pisos, terreno circundante e com anexos,
regista-se a presença de um número elevado de armazéns, indústrias e diversas
explorações pecuárias e agrícolas.
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As principais fontes de ruído responsáveis pelo estabelecimento do ambiente sonoro
na zona envolvente do projeto são:


Naturais,



Atividades humanas,



Tráfego rodoviário nas vias existentes (IP2, IP4/A4, IC5 e EN102)

Observam-se, na envolvente do gasoduto (dentro do corredor de 400 metros),
pequenos aglomerados populacionais e casas de habitação isoladas estando os mais
próximos a distâncias variáveis do eixo do gasoduto, destacando-se:
Quadro 5.8 – Usos do solo com sensibilidade ao ruído dentro dos corredores em estudo
Troço

Corredor

A

1

B

A
2
B
A

3

B

A
4

B
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Usos do solo com sensibilidade ao ruído
Ao PK inicial do traçado, casa de habitação isolada, na periferia de Celorico-Gare,
a cerca de 60m de distância;
Entre cerca do PK 1+250 a PK 1+600, casas de habitação unifamiliares e com
anexos, Quinta da Moita, na periferia de Celorico, no lado esquerdo, a distâncias
iguais ou superiores a 120m;
Entre cerca do PK 3+450 a 3+540, casas de habitação isoladas (periferia de
Minhocal), no lado esquerdo, a distâncias iguais ou superiores a 90m;
Cerca do PK 14+100, casa de habitação isolada, no lado esquerdo (periferia de
Devesas / Vale de Mouro), a cerca de 90 m de distância;
Cerca do PK 14+300, casas de habitação, no lado direito (periferia de Devesas /
Vale de Mouro), a distâncias iguais ou superiores a 90 m;
Entre cerca do PK 16+650, casas de habitação, em ambos os lados, pertencentes a
Ameal, a distâncias iguais ou superiores a 120m;
Entre cerca do PK 18+200 a 18+380, casas de habitação, no lado esquerdo, na
periferia de Ribeira do Freixo, a distâncias iguais ou superiores a 110 m.
Ao PK inicial, casa de habitação isolada, na periferia de Celorico-Gare, a cerca de
60m de distância;
Cerca do PK 4+100, casas de habitação, na periferia de Minhocal, lado esquerdo, a
distâncias iguais ou superiores a 80 m;
Cerca do PK 17+740, casas de habitação, na periferia de Vale do Seixo, lado
esquerdo, a distâncias iguais ou superiores a 90 m.
Entre cerca do PK 24+400 a PK 25+200, casas de habitação isoladas, ambos os
lados, na periferia de Rabaçal, a distâncias iguais ou superiores a 200 m;
Ao PK 28+490, casas de habitação isoladas, ambos os lados, a distâncias iguais ou
superiores a 160 m.
Entre cerca do PK 24+000 a PK 25+450, casas de habitação isoladas, lado
esquerdo, na periferia de Rabaçal, a distâncias iguais ou superiores a 90 m.
Ao PK 27+000, casas de habitação isoladas e anexos (Lugar do Poço Gordo e Quinta
do Vale da Figueira), ambos os lados, a distâncias iguais ou superiores a 100 m.
Cerca do PK 41+000, casas de habitação, na periferia de Relva, lado esquerdo, a
distâncias iguais ou superiores a 70 m;
Cerca do PK 42+250, casas de habitação, lado esquerdo, na localidade de Quintas,
a distâncias iguais ou superiores a 90 m;
Cerca do PK 45+000, casas de habitação, lado esquerdo, a distâncias iguais ou
superiores a 200 m;
Cerca do PK 45+700, casas de habitação, ambos os lados, a distâncias iguais ou
superiores a 80 m.
Cerca do PK 53+350, casas de habitação, na localidade de Freixo de Numão,
ambos os lados, a distâncias iguais ou superiores a 100 m.
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Quadro 5.8 – Usos do solo com sensibilidade ao ruído dentro dos corredores em estudo
Troço

Corredor
A=B

5

A

6

B

A
7
B
A
8
B

9

5.4.4

A
B

Usos do solo com sensibilidade ao ruído
Entre cerca do PK 68+100 a 68+500 do Corredor A e cerca do PK 69+800 a 70+300
do Corredor B, casas de habitação, ambos os lados, em Foz do Sabor, a distâncias
iguais ou superiores a 80 m.
Cerca do PK 69+200 (Linha 14000), casas de habitação, lado esquerdo, a cerca de
70 m de distância.
Cerca do PK 77+000 (Linha 14000), lado direito, casas isoladas, a distâncias
superiores a 100 m.
Cerca do PK 78+250 (Linha 14000), lado esquerdo, casas isoladas, a distâncias
superiores a 35 m.
Cerca do PK 6+000 (Linha 14001), lado direito, casas isoladas, a distâncias
superiores a 200 m.
Cerca do PK 71+000 (Linha 14000), casas de habitação, lado esquerdo, a cerca de
70 m de distância.
Entre cerca do PK 75+900 a 76+240 (Linha 14000), casas de habitação, ambos os
lados, a distâncias iguais ou superiores a 40 m;
Cerca do PK 76+750 (Linha 14000), casas de habitação com anexos, lado esquerdo,
a distâncias iguais ou superiores a 240 m;
Cerca do PK 1+000 (Linha 14001), casas de habitação com anexos, lado esquerdo,
a distâncias iguais ou superiores a 30 m.
Cerca do PK 36+200, casas de habitação com anexos, ambos os lados, na
localidade de Amendoeira, a distâncias iguais ou superiores a 40 m.
Cerca do PK 34+150, casas de habitação com anexos, ambos os lados, na periferia
de Cortiço, a distâncias iguais ou superiores a 70 m.
Entre cerca do PK 48+500 a 49+000, casas de habitação, no lado norte, na
periferia de Quintela de Lampaças, a distâncias superiores a 200 m.
Entre cerca do PK 56+500, casas de habitação, em ambos os lados, na periferia de
Vila Franca, a distâncias iguais ou superiores a 30 m;
Entre cerca do PK 64+400, casas de habitação, no lado norte, na periferia de
Serapicos, a distâncias iguais ou superiores a 60 m.
-

Ambiente Sonoro Local

5.4.4.1 Caracterização Acústica
Para apreciação das características acústicas da envolvente dos traçados em estudo,
procedeu-se à caracterização experimental do ambiente sonoro, através de visitas
técnicas à zona de implantação dos mesmos e à realização de um programa de
medições acústicas.
As medições acústicas foram realizadas junto a locais com usos do solo com
sensibilidade ao ruído localizados na proximidade de estações previstas para o
gasoduto, uma vez que as únicas fontes emissoras de ruído para o exterior (válvulas
de seccionamento e controle do fluxo, bem como os sistemas de regulação de
pressão e equipamentos de segurança e de despressurização do sistema), durante a
fase de exploração do gasoduto, se encontram nas referidas estações.
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As medições Acústicas foram efetuadas em diferentes dias do mês de novembro de
2015 (dias 24, 25 e 26), pelo laboratório de ensaios Acusticontrolab acreditado
(L0644) pelo Instituto Português de Acreditação (IPAC) e parte integrante da
Acusticontrol Lda.
Foram efetuados registos dos valores do nível sonoro contínuo equivalente, LAeq,
tendo sido recolhidas várias amostras de sinal sonoro durante a vigência dos períodos
regulamentares, diurno (entre as 7h00 e as 20h00), entardecer (entre as 20h00 e as
23h00) e noturno (entre as 23h00 e as 07h00).
Os valores registados para o nível sonoro contínuo equivalente do ruído ambiente,
LAeq, conduziram aos valores dos indicadores de ruído ambiente:


Ld (LAeq no período diurno, das 07h00 às 20h00),



Le (LAeq no período entardecer, das 20h00 às 23h00),



Ln (LAeq no período noturno, das 23h00 às 07h00).

A partir dos valores dos indicadores de ruído, foi, ainda, calculado o valor do
indicador de ruído diurno-entardecer-noturno Lden, associado ao incómodo geral de
acordo com a fórmula constante da alínea j) do artigo 3º do Regulamento Geral do
Ruído pelo Decreto-Lei n.º 9/2007 de 17 de janeiro:
d
1 ⎡
10
13
10
×
+ 3 × 10
⎢
24 ⎢⎣

L

Lden = 10 × log

Le + 5
10

+ 8 × 10

Ln +10
10

⎤
⎥
⎥⎦

Foram utilizados equipamentos de medição devidamente homologados e verificados
pelo Laboratório Primário de Metrologia Acústica.
Durante as medições o microfone do sonómetro foi equipado com um protetor de
vento para evitar sinais espúrios de baixa frequência provocados pelo vento.
Qualquer energia residual assume importância irrelevante na medida em que todas as
medições foram realizadas com malha de ponderação A.
Foi ainda utilizado um tripé para garantir estabilidade ao sistema de medição. O
equipamento foi convenientemente calibrado com o respetivo calibrador pistonfone
antes do início das medições. A calibração foi confirmada no final de cada sessão de
medições, não se tendo verificado desvios das posições de calibração.
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Foram seguidas as recomendações descritas na normalização portuguesa aplicável,
nomeadamente as constantes na NP ISO 1996 2, "Acústica. Descrição e avaliação do
ruído ambiente. Parte 2: Determinação dos níveis de pressão sonora do ruído
ambiente", e de outras Notas Técnicas, tendo em conta a necessidade de garantir a
representatividade estatística dos resultados.
A altura acima do solo a que se fizeram as medições dependeu da altura do uso do
solo com sensibilidade ao ruído existente. Assim nos locais onde existem usos com 1
piso de altura as medições acústicas foram realizadas a 1,5 m de altura acima do solo
e para os locais onde existem usos com mais de 1 piso as medições acústicas foram
realizadas a 4 m de altura acima do solo, de acordo com a legislação vigente.
Assim, para cada período de referência, foram tomados diferentes amostras com
tempos de integração variáveis, de acordo com as características do ambiente
acústico nos locais, de forma a garantir a representatividade e estacionaridade
temporal dos sinais sonoros.
Foram igualmente registados dados referentes às fontes de ruído preponderantes
para a caracterização do ambiente sonoro e, durante as avaliações acústicas
efetuadas, foi medida a temperatura a velocidade do vento existente, recorrendo-se
a uma estação meteorológica digital.

5.4.4.2 Resultados e Análise do Ambiente Sonoro Local
O quadro seguinte resume as observações e resultados das medições acústicas
efetuadas.

Neste

quadro

estão

indicados

os

valores

médios

dos

registos

correspondentes às amostras registadas para o índice LAeq, para cada um dos períodos
de referência, nos locais monitorizados. Os valores apresentados foram arredondados
à unidade.
Apresentam-se, também, por ordem decrescente de importância, as fontes de ruído
determinantes para o estabelecimento do ambiente sonoro dos locais de avaliação
acústica selecionados.
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Quadro 5.9 – Local e Coordenadas Geográficas das zonas dos Locais de Medição, níveis sonoros Registados
Local de Medição

Locais
1AltA (Troço 1)
1AltB (Troço 1)
Latitude: 40°39'41.82"N
Longitude:7°22'34.26"W

Fontes Sonoras

Índices
Sonoros
[dB(A)]

Naturais
Tráfego rodoviário
(períodos diurno e
noturno)

Ld = 40
Le = 35
Ln = 38
Lden = 44

Naturais
Atividades
humanas
Tráfego rodoviário
longínquo

Ld = 33
Le = 35
Ln = 32
Lden = 39

Localização Cartográfica

Casa com uso habitacional com 1 piso, junto
à estação existente, a cerca de 80 m de
distância ao traçado das duas Alternativas,
ao PK 0+050 e da zona de ampliação da
estação de Celorico (JCT 14000).

Locais
2AltA (Troço 1)
2AltB (Troço 1)
Latitude: 40°50'28.62"N
Longitude: 7°15'6.00"W
Casas de habitação com 1 e 2 pisos
(periferia de Rabaçal – a 940 m da JCT
14100 – Rabaçal, do Corredor B) a cerca de
200 m do PK 24+400 do traçado A e do PK
24+700 do traçado B.

Página 124 de 647

G-14000-000001
Data: 08.01.2016
Rev.0

Quadro 5.9 – Local e Coordenadas Geográficas das zonas dos Locais de Medição, níveis sonoros Registados
Local de Medição

Locais
3AltA (Troço 2)
3AltB (Troço 2)
Latitude: 40°50'45.47"N
Longitude:7°14'46.22"W

Fontes Sonoras

Índices
Sonoros
[dB(A)]

Naturais
Tráfego rodoviário
distante (EN102 e
IP2)

Ld = 31
Le = 28
Ln = 31
Lden = 37

Tráfego rodoviário
IP2
Tráfego rodoviário
distante EN102
Naturais

Ld = 50
Le = 42
Ln = 39
Lden = 49

Localização Cartográfica

Casas de habitação com 1 piso e 2 pisos e
anexos agrícolas e pecuários, a 160 m de
distância do traçado A, ao PK 25+170 e a
90 m de distância do traçado B,
aproximadamente ao PK 25+460 e a 145 m
da JCT 14100 – Rabaçal (traçado B)

Local 4AltA (Troço 2)
Latitude: 40°52'26.52"N
Longitude: 7°14'5.64"W
Casa de habitação com 2 pisos e anexos, a
cerca de 60 m do traçado A,
aproximadamente ao PK 28+490 e a 155 m
da JCT 14100 – Rabaçal, do Traçado A

Página 125 de 647

G-14000-000001
Data: 08.01.2016
Rev.0

Quadro 5.9 – Local e Coordenadas Geográficas das zonas dos Locais de Medição, níveis sonoros Registados
Local de Medição

Fontes Sonoras

Índices
Sonoros
[dB(A)]

Naturais

Ld = 35
Le = 31
Ln = 29
Lden = 37

Local 4AltB (Troço 4)
Latitude: 41° 4'3.14"N
Longitude:
7°12'35.03"W

Localização Cartográfica

Casa de habitação com 2 pisos e anexos, a
cerca de 70 m do traçado B,
aproximadamente ao PK 53+870 e a 425 m
da JCT 14200 – Freixo de Numão, do
Traçado A
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Como se pode observar no quadro anterior, as fontes sonoras determinantes para o
estabelecimento do ambiente sonoro local são: (i) fenómenos naturais, (ii) atividades
humanas, (iii) tráfego rodoviário.
Nas várias visitas técnicas efetuadas à envolvente dos dois traçados alternativos
verificou-se a existência de duas tipologias de locais:


Locais muito sossegados afastados de vias de tráfego e de outras fontes sonoras
dignas de registo;



Locais sossegados em relativa proximidade de vias de tráfego rodoviário.

Pelas características típicas da ocupação de solo da região, os locais de tipo 1 são os
mais frequentes. O ambiente sonoro é sossegado exibindo valores de Lden inferiores
ou da ordem de grandeza de 44 dB(A) e valores para o indicador de ruído Ln inferiores
ou da ordem de grandeza de 39 dB(A).
Os locais do tipo 2, com ambiente relativamente sossegados, exibem valores de Lden
da ordem de grandeza de 49 dB(A) e valores para o indicador de ruído Ln inferiores ou
da ordem de grandeza de 39 dB(A).
Os locais que exibem ambientes sonoros sossegados ou relativamente sossegados são
os que são suscetíveis de ver o seu ambiente sonoro (ligeiramente) perturbado pelas
emissões sonoras das estações previstas para o gasoduto.
Observa-se, deste modo, e nas condições registadas nas datas dos registos acústicos
efetuados, que os valores obtidos para os indicadores de ruído Ln e Lden cumprem os
valores limite legalmente estabelecidos para qualquer classificação acústica que seja
atribuída à zona de implantação do Gasoduto.

5.5 Meio Geológico
5.5.1

Considerações de Análise

Para a caracterização da geologia e geomorfologia procedeu-se à consulta de
bibliografia da especialidade, relevante e disponível para a área de estudo,
recorrendo-se neste âmbito ao Mapa Geomorfológico de Portugal, na escala
1:500.000 e à Carta Geológica de Portugal na escala 1:200.000 (Folha 2) e respetiva
notícia explicativa.
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Refira-se ainda, que de modo a averiguar a existência de recursos minerais na área
em estudo, foram contactadas ainda na 1ª fase do EIA (Estudo de Grandes
Condicionantes apresentado no Volume 5) as entidades tutelares na matéria – o
LNEG (Laboratório Nacional de Energia e Geologia), a Direção Regional de Economia
do Norte (DRE-Norte) e a Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG) – a fim de
obter informação específica sobre a eventual existência de recursos minerais na área
do corredor em análise.
Foi igualmente considerado o Estudo Geológico e Geotécnico desenvolvido pela
Geocontrole no âmbito do projeto base do gasoduto em estudo.

5.5.2

Enquadramento Geomorfológico

O território do Nordeste Transmontano, onde se desenvolve o projeto insere-se na
Meseta Central ou Maciço Hespérico, num maciço de formação muito antiga
basicamente constituído por xistos e granitos, apresenta duas fácies genericamente
ajustadas às regiões que a nascente e a poente se desenvolvem a partir do
alinhamento orográfico das serras da Nogueira e Montesinho - a primeira, vasta e
planáltica, abrangendo em grande parte a bacia hidrográfica do Sabor, seu afluente e
a segunda, com relevo acentuado, percorrida pelas correntes do Tuela e do Rabaçal,
que se precipitam no Tua e este no Douro. Trata-se, genericamente de uma
área dominada por relevos suaves, separados por vales largos, com uma paisagem
exuberante de montanhas e relevos aplanados a cotas superiores, com uma
policultura agrícola por entre espaços florestais. As condições peculiares do solo e do
clima, associadas a uma sábia ocupação humana, conduziram a uma paisagem
extremamente rica e diversificada, bem visível na estabilidade dos seus vales e nos
imensos carvalhais, soutos e castinçais.
As formações geológicas e a sua evolução condicionaram o perfil morfológico
fortemente orientado pela fluência da rede hidrográfica, cujas linhas principais,
subsidiárias do Douro, se apresentam genericamente orientadas de norte a sul,
definindo vales encaixados paralelos, com interflúvios (zonas entre rios) aplanados a
nascente do festo Nogueira-Montesinho e mais acidentados a poente deste.
Como referido no Estudo Geológico e Geotécnico desenvolvido para o presente
projeto, os elementos geomorfológicos que se destacam ao longo dos corredores dos
traçados são principalmente:
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O acidente tectónico Manteigas - Vilariça – Bragança;



Serra de Bornes e a norte, a Serra da Nogueira, sendo relevos controlados
tectonicamente, com altitudes máximas de 1320 e 1200m, cujo levantamento
está associado à falha Bragança-Vilariça-Manteigas, em relação ao qual tem
uma orientação paralela;



Superfície Fundamental da Meseta Ibérica situa-se no geral, entre os 600 e os
800m de altitude. O relevo do nordeste transmontano é dominado pela
presença da superfície de erosão na Meseta Norte, bem conservada na região
de Miranda do Douro em continuidade com a mesma superfície na parte
espanhola e no Planalto Mirandês (Mirandela). A sul do Douro volta a ter uma
expressão importante nas terras conhecidas por Beira Transmontana.



Vale da Vilariça, associada ao acidente Manteigas-Vilariça-Bragança e no grupo
das depressões tectónicas com orientação predominante N-S a NNE-SSW,
correspondentes quer a blocos abatidos relacionados essencialmente com o
movimento vertical de falhas, quer a bacias de desligamento geradas em
relação com falhas de desligamento.



Vales fluviais, cuja formação é um processo essencialmente quaternário, sendo
o resultado da captura atlântica de uma rede fluvial distinta da atual. A rede
fluvial pré-quaternária conduzia os sedimentos resultantes da erosão do Maciço
Ibérico em direção à bacia terciária do Douro, (em Espanha), cuja drenagem se
dava para leste e parte dos sedimentos ficou retida nas depressões tectónicas e
nos paleovales do substrato antigo. Para além do Rio Douro, afluentes maiores
como o Rio Sabor e o Rio Côa assumem grande beleza e diversidade de formas
em função do controlo litológico e tectónico. Na forma de terraços
plistocénicos destacam-se as acumulações quaternárias do Pocinho, associadas
a apertados meandros do rio, que se devem certamente ao controlo exercido
pelo acidente Manteigas-Vilariça-Bragança. Os registos sedimentares mais
recentes observados correspondem a depósitos aluvionares de inundação e têm
maior expressão no Pocinho.

No Anexo C1 (Volume 4) é apresentado um extrato da carta geomorfológica sobre as
Alternativas de projeto em estudo.
Em termos altimétricos, e tal como já referido, o relevo da zona em estudo, caraterizase por alternância suave entre áreas aplanadas a cotas mais baixas em zonas de vale
largo e cumeadas rochosas, raramente ocorrendo um aumento abrupto de altitude. As
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máximas de altitudes ao longo do corredor encontram-se marcadas por alguns Marcos
Geodésicos (MG) que apontam altitudes em cumeada que variam entre os 457m do MG
de Negros, na parte inicial do corredor e os 954m no MG do Carvalhal. No quadro
seguinte apresentam-se os principais Marcos Geodésicos presentes na envolvente do
projeto e que refletem a variação altimétrica ao longo do corredor.
Quadro 5.10 – Marcos Geodésicos identificados na envolvente do projeto em estudo
Troço

Troço 1

Troço 2

Troço 3

Troço 4
Troço 5

Troço 6

Troço 7

Designação

Altitude
(m)

Negros

461

Angros

503

Outeiro Negro
Broca
Cabeço Gordo
Penedo da Vila
Carigas
Falifa
Barbas
Chilreia

521
814
816
796
655
589
667
640

Cutrifal

515

Frágua Negra
Vale do Olmo
Facho 1º
Cabeço de Mel

513
594
715
733

Picoto

511

Pocinho

323

Pega

327

S. Gregório

480

S. João
Lombo Alto
Sta. Marinha

350
271
460

Srª das Angústias

290

Fiolho
Cabeça Gorda
Malhado

509
642
726

Estojais

679

Tabeira

872

Calveiro

650

Facho
Madalena
Carmo
Cabecinho
Ala
Corujas

789
791
779
797
833
894

Servo

868
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Localização
Corredor B, ao PK 1+615
Junto à várzea de Minhocal que se situa em média à cota de 430m. A
poente do Corredor A, ao PK 3+900
A nascente do PK 5+000 do Corredor B
Junto a Carnicães e Feital, ao PK 13+000 do Corredor B
Junto ao PK 15+000 do Corredor A
Junto a Póvoa do Concelho, ao PK 15+000 do Corredor B
Junto ao PK 20+000 do Corredor A
Junto ao PK23+100 do Corredor A e 23+600 do Corredor B
A nascente da zona de transição entre o troço 1 e o troço 2
A poente do PK 29+000 do Corredor A
Entre os dois corredores alternativos, ao PK 31+000 do traçado A e ao PK
31+800 do traçado B
Corredor B, ao PK 36+300
A noroeste de Longroiva, no corredor A, ao PK 41+500
Imediatamente antes da transição entre o troço 3 e o troço 4
Entre Freixo de Numão e o rio Douro, junto do Corredor A, PK 54+000
Entre as duas soluções alternativas, ao PK 58+500 do Corredor A e 60+500
do Corredor B
A nascente dos corredores, ao PK 63+000 do Corredor A e 65+000 do
Corredor B, na margem norte do rio Douro
Margem esquerda do rio Sabor. A nascente dos corredores, ao PK 70+000 do
Corredor A
Marca a cumeada que limita o Vale da Vilariça, a nascente, ao PK 73+500
do Corredor A
Limita do Vale de Vilariça a nascente, ao PK 76+000 do Corredor A
Limita o Vale do Vilariça a poente, ao PK 3+000 do Corredor B
Junto a Sampaio. Junto ao PK 6+000 do Corredor B
Marca a continuidade dos cabeços de cotas medianas que limitam o Vale de
Vilariça e, neste caso, sobranceiro à Barragem do Salgueiro. A nascente do
PK 6+700 do Corredor A
Entre os dois corredores, ao PK 11+300 do Corredor B
Entre os dois corredores, ao PK 12+500 do Corredor A
Entre os dois corredores, ao PK 17+300 do Corredor A
Entre os dois corredores, ao PK 20+000 do Corredor A e 24+000 do Corredor
B
A nascente dos corredores, ao PK 21+500 do Corredor A. A sul de Bornes
Entre os dois corredores, ao PK 27+000 do Corredor A e ao PK 31+500 do
Corredor
No Corredor A, ao PK 32+000
No limite do Corredor A, ao PK 35+550
No Corredor A, ao PK 37+000
A nascente do Corredor B, ao PK 41+900. Junto a Sezulfe
A poente do Corredor B, ao PK 44+000
A sul do Corredor B, ao PK 45+450
A norte dos corredores, ao PK 44+500 do Corredor A e ao PK 51+200 do
Corredor B
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Quadro 5.10 – Marcos Geodésicos identificados na envolvente do projeto em estudo
Troço

Troço 8

Troço 9

5.5.3

Designação
Combinha
Gato
Albertial
Cortes
Bocarra
Lagoa

Altitude
(m)
761
818
896
743
682
637

Localização
A sul dos corredores, ao PK 48+100 do Corredor A e 55+000 do Corredor B
No Corredor B, ao PK 58+150
No limite do Corredor B, ao PK 61+350
No limite do Corredor A, ao PK 64+650
No Corredor A, ao PK 75+400. Junto a Argozelo
A norte do Corredor A, aproximadamente ao PK 79+000

Caraterização Geológica e Litológica

A área em estudo é caracterizada pela presença de terrenos Pré-Paleozóicos e
Paleozóicos, que vão desde o PréCâmbrico ao Pérmico. Litologicamente fazem-se
representar por dois tipos de rocha: granito e metassedimentos. Estes últimos mais
complexos, formaram-se a partir de sedimentos

pré-existentes que foram

deformados e afetados por metamorfismo orogénico – Complexos xistentos. Com este
ambiente geológico, esta região é designada de Zona de Galiza Trás-os-Montes. Os
terrenos metamórficos são aqui distribuídos por três grandes domínios estruturais:
Terrenos autóctones; Terrenos parautóctones e Terrenos alóctones, sendo que estes
últimos dominam no corredor de inserção do projeto em estudo.
As formações geológicas que caracterizam a área em estudo, constituem-se pela
presença de metagrauvaques, xistos e filitos do Câmbrico, quartzitos e filitos do
Ordovícico e rochas granitóides. Localmente existem coberturas sedimentares
siliciclásticas, cuja preservação da erosão foi favorecida com blocos tectonicamente
abatidos e que desenham marcadas depressões aluvionares que, nesta zona,
representam um importante fator geológico. Na figura seguinte apresenta-se um
extrato da Carta Geológica de Portugal à escala 1:200.000, com a marcação da área
de estudo, caracterizada por formações da Orogenia Varisca do Maciço Hespérico
(NW Ibérico).
No Anexo C2 (Volume 4) é apresentado um extrato da carta geológica relativamente
às Alternativas em estudo.
A Zona Galiza Trás-os-Montes (NW Ibérico) distingue-se pela presença de maciços
compostos de rochas com alto grau de metamorfismo e com composição básica e
ultrabásica com uma história tectónica e metamórfica complexa. Genericamente
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considera-se um ambiente geológico do Pré-Cambrico e Silúrico, onde ocorrem a
seguintes formações mais importantes:
Terrenos Modernos de
Cobertura do Quaternário
Unidades do Silúrico
landoveraniano indiferenciado
do sector do Minho Oriental
(UMc)

Aluviões e Terraços fluviais, Depósitos de Vertente
Cascalheiras e Arcoses, conglomeráticas, feldspatos
Xistos negros (Devónico), pelitos e siltitos, metavulcanitos
básicos e hiperalcalinos
Formação Filito-Quartzítica, Quartzitos cinzentos e xistos com
intercalações de quartzitos com intrusões de diabases
Complexo Xisto-Grauvaquico, composto por filitos e
grauvaques, quartzofilitos cloríticos, filitos e metagrauvaques
Granitos de grão médio, moscovítico de Vilares de Vilariça

Rochas Granitóides Hercínicas

•

Granito porfiróide de grão médio a grosseiro, duas micas

Aluviões e Terraços fluviais, Depósitos de Vertente (sedimentos de cobertura Quaternário e Cenozóico)

Os depósitos mais recentes e terraços fluviais, respetivamente as aluviões do leito de
inundação, registam variações que traduzem as contribuições dos afluentes que
drenam transversalmente; os sedimentos, com composição variada, apresentam-se
frescos ou pouco alterados. Os coluviões muito soltos, de cor castanha e formados a
expensas de vertentes metassedimentares são, geralmente, constituídos por calhaus
de filito e quartzo filoniano angulosos, envolvidos numa matriz argilo-siltosa-arenosa;
•

Cascalheiras e arcoses

Rochas sedimentares detríticas compostas por grãos de quartzo, feldspatos, alguns
fragmentos líticos e um cimentou matriz (<15%), na verdade um arenito com um teor
elevado de feldspato (>25%);
•

Xistos Negros (Devónico)

Corresponde às rochas siluricas aflorantes do Minho oriental. As sequências litológicas
compreendem, na base, xistos ampelitosos, xistos negros e liditos a que se sucedem
xistos cinzentos, quartzitos, escarnitos. Superiormente ocorrem os grés negros e
ampelitosos.
•

Complexo Xisto-Grauvaque (PréCâmbrico e Paleozóico)

Nesta região ocorre como a formação truncada pelo carreamento da base que limita
inferiormente os terrenos alóctones, já anteriormente referidos. Constitui uma
formação monótona, formada pela alternância de xistos filitosos e grauvaques, de
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espessuras variáveis, desde níveis centmátricos a bancadas possantes. Ocorrem
também silitos e xistos psamiticos finos.
•

Granito moscovítico de Vilares de Vilariça, porfiróide, duas micas

São formações dominadas por granitoides de duas micas de textura foliada. Nesta
região ocorrem como granitos gnaissicos de grão médio essencialmente moscovítico,
com alguma biotite e com deformação intensa.
Ao nível litoestratigráfico a área em estudo caracteriza-se pelo domínio das
formações de terrenos alóctones do Maciço Hespérico, consubstanciadas nas
principais etapas de evolução paleográfica que permitiram marcar a região com as
seguintes ocorrências:


Arcoses

de

Vilariça

(Eocénico

médio

a

Oligocénico),

de

cor

verde

esbranquiçada, que representam sedimentos próximos de uma drenagem com
fraco gradiente e em direção a leste, para a Bacia terciária do Douro (Espanha);


Formação de Quintãs (Miocénico) constituída por depósitos aluviais de sopé, com
cor castanha avermelhada, correlativos de importante movimentação vertical
(soerguimento relativo do bloco tectónico ocidental) ao longo do desligamento
indentado de Bragança-Vilariça-Longroiva, com movimentação esquerda e direção
NNE-SSW, consubstanciado numa profunda fratura hercínica reativada;



Formação de Sampaio (Gelasiano-Plistocénico) que compreende depósitos
aluviais vermelhos depositados na dependência de vertentes, relacionados com
importantes cavalgamentos ao longo desta zona de falha Bragança-VilariçaLongroiva e com encaixe na rede hidrográfica atlântica;



Terraços conglomeráticos (Plistocénico médio e superior – Pocinho e Vale Meão
- Douro);



Planícies aluviais e coluviões (Holocénico), na bacia sedimentar do Mondego e
planície de Vilariça, ribeira dos Tamanhos e várzea do Minhocal.

Em termos de tectónica a área em estudo integra vasta zona de influência de
importantes falhas neo-tectónicas (ativas). Longitudinalmente a zona em estudo
desenvolve-se ao longo da enorme falha Manteigas-Vilariça-Bragança, com cerca de
250 km de extensão. Esta falha tem tido reativações sucessivas desde o Cenozóico
até hoje. Em termos sismológicos, é todo o vale de Vilariça que surge com maior
sensibilidade, devido a uma elevada taxa de desligamento dos afloramentos em
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transição entre os granitos e as massas sedimentares de planície. O vale da Vilariça
corresponde à mais extensa e expressiva depressão tectónica associada à referida
fratura. Estudos revelam que, face à presença destes terrenos fraturados, sismos são
efetivamente sentidos em Alfandega da Fé, Macedo de Cavaleiros e Torre de
Moncorvo. Os corredores em análise atravessam de forma similar o ambiente
geológico exposto.
Este tipo de deformações, entre contactos de rochas metamórfica e magmática,
atinge o nível estrutural dos substratos. Os granitos surgem autóctones e deformados
e/ou alóctones – Terrenos Alóctones em transição da Terra Fria para a Terra Quente.
É que distingue em termos de enquadramento litoestratigráfico a Sub-zona Galaico
Transmontana. O que distingue esta zona é a presença de maciços paisagisticamente
marcantes, compostos de rochas com alto grau de metamorfismo e de composição
máfica. Estes maciços têm uma história tectónica, neo-tectónica e metamórfica
muito complexa. Este facto permite um cenário de “habitats” geológicos de
potencialidades distintas, como sejam nascentes, geossítios, acidentes tectónicos
caracterizados, recursos minerais etc.
Como marcas geológicas, em termos de formação e de forma, ocorrem na região,
duas depressões de origem sedimentar de elevado valor para o ambiente geológico
em questão: As depressões de Longroiva e de Vilariça.
•

Depressão de Vilariça

A depressão da Vilariça corresponde a uma fossa tectónica, delimitado por falhas
com direção NNE-SSW. A estas falhas associa-se um importante movimento de
componente horizontal, com deslocamento esquerdo; esta movimentação terá
formado bacias de desligamento fini-cenozóicas, relacionadas com a zona da extensa
falha de Bragança-Vilariça-Manteigas.
As Arcoses de Vilariça apresentam um membro inferior arenoso, com camadas
tabulares maciças, refletindo um predomínio de mantos de inundação; existe um
membro superior, mais grosseiro e com geometrias de canal.
O ravinamento basal e a composição do depósito permite evidenciar a drenagem
longitudinal da fossa para norte, a partir de tributários laterais.
Na zona de atravessamento de todo o Vale de Vilariça estão também presentes
depósitos de terraço embutidos nos depósitos mais antigos. A sua composição traduz
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litologias variadas (quartzo, quartzito, filitos, xistos e granitos) e a estratificação
entrecruzada nos conglomerados define paleocorrentes para sul relacionadas com a
Ribeira da Vilariça. São terrenos mais ricos, de substrato profundo. Tectonicamente,
as depressões da Vilariça e Longroiva enquadram-se na zona de falha BragançaManteigas.
O aplanamento no bloco oriental da Vilariça posiciona-se pelos 540 m de altitude, tal
como no maciço de Junqueira, a norte de Torre de Moncorvo. A escarpa oriental impõe
um desnível de 300 a 400 m entre o vale e a superfície aplanada do maciço granítico
situado a leste do acidente. A sul, o desnível ultrapassa 600 m, se confrontada a
superfície do vale com a superfície definida no maciço granítico de Lousa.

Fonte: Cunha, 2000

Figura 5.8 – Corte Geológico da Depressão de Vilariça: 1 – soco granitóide; 2 – soco metassedimentar; 3 –
Arcoses de Vilariça; 4 – Formação de Quintãs e Sampaio; 5 – baixo terraço; 6 – aluviões; 7 – Falha; 8 –
Falha provável

•

Depressão de Longroiva

A depressão da Longroiva apresenta um enquadramento geomorfológico e um registo
Cenozoico muito idêntico ao da Vilariça. Com cerca de 6 km de comprimento e 600 m
de largura. Está limitada a leste e a sul por escarpas graníticas vigorosas e a oeste
por uma vertente xistenta, bastante degradada, que faz parte do rebordo ocidental
da superfície da Meseta. O bloco ocidental foi profundamente escavado pelos cursos
de água que infletem para norte após atingirem a fossa tectónica; contudo, neste
bloco permanecem ainda vestígios de um aplanamento a cerca de 700 m de altitude,
enquanto no bloco oriental se posiciona pelos 500 m. As aluviões que cobrem o soco
do fundo da depressão posicionam-se pelos 300 m de cota.
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Fonte: Cunha, 2000

Figura 5.9 – Representação esquemática do graben da Vilariça (A) e de Longroiva (B)

Tratando-se de duas depressões com grandes afinidades, quer em função dos traços
geomorfológicos quer no que respeita ao seu enchimento sedimentar cenozóico,
observa-se uma clara diferenciação estabelecida pelo encaixe da rede hidrográfica
do rio Douro durante o Plistocénico. Considera-se que no Placenciano, o rio Douro
drenava para o Atlântico e que as relíquias dos seus depósitos estão atualmente
representadas pelos altos afloramentos da Formação de Mirandela; o encaixe da rede
fluvial foi acompanhado de uma rápida erosão que, progressivamente capturou
drenagens de pequenas bacias endorreicas (ex. Longroiva e Vilariça) e nelas também
se encaixando facilmente nos brandos enchimentos terciários.
Deste modo, considera-se que o ambiente geológico da área em estudo se define
entre os afloramentos expostos graníticos de cumeadas, os xistos friáveis das zonas
de transição e de fácies fluvial e ainda as áreas depressionárias sedimentares de
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evolução cenozóica, que acolhem as linhas de água e os solos mais profundos e
mobilizáveis.
No que se refere à unidade do Silúrico Landoveraniano Indiferenciado do sector do
Minho Oriental (UMc), ocorrem, na área em estudo, sobre um nível de xistos até ser
intercetado pelo maciço granítico. Na base, inicia-se por um nível de xistos
ampelitosos a que se sobrepõem xistos negros andaluzíticos, nesta região muito
usadas como rocha ornamental; sucede-se uma sequência monótona de xistos
cinzentos, por vezes ligeiramente gressosos onde também pode ser visível uma
alternância de leitos de filitos, tal como já referido. Esta unidade está representada
essencialmente na última parte do corredor em análise.
É nesta alternância que se desenvolvem mais localmente os traçados do gasoduto. De
orientação norte, os traçados interferem nos primeiros quilómetros formações
graníticas até sensivelmente aos lugares de Marialva e Barreira. Nesta zona o
afastamento entre os traçados, implica uma maior interferência de formações
xistentas pelo traçado A e granitos pelo traçado B. Para norte, o traçado A continua
assente em xistos enquanto o traçado B, leva o desenvolvimento pela baixa de
Longroiva, em formações sedimentares e arcósicas. Na zona de Muxagata o traçado B
desenvolve-se novamente em terrenos graníticos, enquanto o Traçado A continua o
seu desenvolvimento em xisto, mantendo-se neste substrato até norte de Freixo
Numão.
Após se desenvolverem espacialmente muito juntos, novamente em formações
granitóides os dois traçados divergem, sendo que o traçado A prossegue em terrenos
sedimentares de baixa fluvial (aluviões) ao longo da vasta extensão interferindo com
a Depressão de Vilariça e as formações sedimentares aluviais do Vale de Vilariça.
Nesta extensão, o traçado B, acompanha estes substratos em bordadura, ou seja, no
limite da transição para formações graníticas. Na zona de Sampaio os traçados
seguem paralelos e muito próximos em extensões xistentas e grauváquicas.
Para norte ocorre o atravessamento das formações sucessivas que caracterizam o
Geopark de Macedo de Cavaleiros, onde os xistos e os granitos adquirem n ovas
formas de meteorização com uma maior alternância de rochas típicas constituindo as
designadas

unidades

Centro-Transmontanas

a

que

corresponde

a

sequência

sedimentar vulcânica, nas quais dominam, de entre outras: Formação de Macedo de
Cavaleiros, Complexo vulcano silicioso e Formação Filito Quartzítica, características
dos terrenos do complexo alóctone.
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5.5.4

Tectónica e Sismicidade

A tectónica da fratura, litologia e erosão são os principais fatores/indicadores
geológicos do relevo que caracteriza a área em estudo.
Como referido no Estudo Geológico e Geotécnico desenvolvido para o projeto em
estudo a região de Trás-os-Montes oriental situa-se no interior da placa litoesférica
euroasiática, bastante afastada da fronteira de placas Açores-Gibraltar. Além de
movimentos verticais de crosta terrestre, de extensão regional, a deformação no
interior da placa dá-se principalmente por reativação de acidentes tardi-hercínicos
no Quaternário, originando desligamentos ativos orientados NNE-SSW com estruturas
do tipo pull-apart submeridianas, e falhas inversas orientadas sensivelmente E-W.
Estão descritos e estudados na região, várias estruturas tectónicas com evidências de
deformação

tectónica

ocorridas

após

o

Quaternário

inferior

ou

seja,

aproximadamente nos últimos 2 milhões de anos (Cabral, J., et al. "Neotectónica de
Trás-os-Montes oriental." Bol. Soc. Geol. Port., Lisboa 24 (1995): 193-197) e que se
apresentam na figura seguinte.

Figura 5.10 – Falhas ativas (movimentação nos últimos 2 MA) em Trás-os-Montes Oriental
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Vilariça

Celorico Beira

Figura 5.11 – Implantação dos traçados da conduta sobre as falhas ativas de Trás-os-Montes (extrato da
Carta Neotectónica de Portugal Continental, J.Cabral, A. Ribeiro, 1998)

Em termos de ocorrências tectónicas, e de forma longitudinal em relação ao corredor
em análise, a área refere a ocorrência de um sistema de falhas e dobramentos por
contacto entre formações/placas de natureza neo-tectónica. De facto, a área na qual
se definem os corredores em análise, integra uma vasta área de influência de
importantes falhas neo-tectónicas (ativas).
Longitudinalmente a zona em estudo desenvolve-se ao longo da enorme falha
Manteigas-Vilariça-Bragança, com cerca de 250km de extensão. Esta falha tem tido
reativações sucessivas desde o Cenozóico até hoje. Em termos sismológicos, é todo o
vale de Vilariça que surge com maior sensibilidade, devido a uma elevada taxa de
desligamento dos afloramentos em transição entre os granitos e as massas
sedimentares de planície. O Vale da Vilariça corresponde à mais extensa e expressiva
depressão tectónica associada à referida fratura. Estudos revelam que, face à
presença destes terrenos fraturados, sismos são efetivamente sentidos em Alfandega
da Fé, Macedo de Cavaleiros e Torre de Moncorvo.
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Segundo o Regulamento de Segurança e Ações Sísmicas para Estruturas de Edifícios e
Pontes (RSAEEP), no que se refere à sismicidade, a região caracteriza-se por uma
reduzida atividade sísmica.
O RSAEEP considera o território continental português dividido em 4 zonas, estando o
projeto localizado na zona D, a região menos sísmica de Portugal continental, e que
corresponde um valor de coeficiente de sismicidade α = 0.3, como representado na
figura seguinte.

Figura 5.12 – Delimitação das Zonas Sísmicas do Território Continental de Portugal segundo o
Regulamento de Segurança e Ação para Estruturas de Edifícios e Pontes (RSAEEP)

De acordo com a NP EN 1998-1:2010 – “Eurocodigo 8: Projecto de estruturas para
resistência aos sismos. Parte 1: Regras gerais, acções sísmicas e regras para
edifícios”, as ações sísmicas associadas a cada um dos tipos de sismicidade referidas
designam-se ação sísmica do tipo 1 (sismos interplacas) e ação sísmica do tipo 2
(sismos intraplacas).


Ação sísmica Tipo 1 - cenário de sismo “afastado” (sismo interplaca), referente
aos sismos com epicentro na região Atlântica, e que pretende representar a
ação sísmica de elevada magnitude e grande distância focal; e,



Ação sísmica do Tipo 2, para um cenário de sismo “próximo” (sismo intraplaca),
abrangendo, em geral, os sismos com epicentro no território Continental ou no
Arquipélago dos Açores, e que pretende representar a ação de um sismo de
magnitude moderada e pequena distância focal.
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Assim, é necessário ter em conta os dois cenários para os dois tipos de ação sísmica
no território Continental.

Figura 5.13 – Zonamento sísmico em Portugal Continental, para os cenários de sismo afastado (à
esquerda) e sismo próximo (à direita). (Fonte: NP EN 1998-1:2010, Anexo Nacional NA, 2010).

Como se pode verificar pela figura anterior o projeto localiza-se na zona 1.6 para
cenário de ação sísmica Tipo 1 e nas zonas 2.4 (concelho de Celorico da Beira) e 2.5
para cenário de ação sísmica Tipo 2.
Face a esta localização, os valores da aceleração máxima de referência de projeto,
para cada uma das zonas sísmicas e tipos de ação, corresponde ao apresentado no
quadro seguinte.
Quadro 5.11 – Aceleração máxima de referência de projeto agR (m/s2) nas várias zonas sísmicas
Acção sísmica Tipo 1 (afastada)
2

Acção sísmica Tipo 2 (próxima)

Zona Sísmica

agR (m/s )

Zona Sísmica

agR (m/s2)

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

2,5
2,0
1,5
1,0
0,6
0.35

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
--

2,5
2,0
1,7
1,1
0,8
--

Relativamente aos efeitos geológicos locais o Eurocódigo 8 considera diferentes tipos
de terreno para definição dos espectros de resposta elásticos a utilizar em cada Zona
Sísmica, sendo o perfil estratigráfico dos terrenos interessados pela maioria do
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traçado como do Tipo A (Rocha ou outra formação geológica de tipo rochoso, que
inclua, no máximo, 5 m de material mais fraco à superfície), e do Tipo C (Depósitos
profundos de areia compacta ou medianamente compacta, de seixo (cascalho) ou de
argila rija com uma espessura entre várias dezenas e muitas centenas de metros,
caracterizados por um aumento gradual das propriedades mecânicas com a
profundidade).
Como se conclui da análise realizada no estudo geológico e geotécnico, fazendo uma
aproximação da situação de projeto de edifício ou outras obras de engenharia civil
em zonas sísmicas previstas no Eurocódigo 8 para condutas de gás, verifica-se que a
região interessada pelos traçados da conduta posiciona-se nas Zonas sísmicas 1.6 e
2.5, respetivamente para as ações sísmicas do Tipo 1 e Tipo 2, para terrenos Tipo A,
e Tipo C.

5.5.5

Recursos Minerais e Valores Geológicos de Interesse

O cenário geológico da área em estudo define-se no Maciço Hespérico, zona Centro
Ibérica, dominada pelas formações e ocorrências típicas do Complexo XistoGrauváquico, facto que implica um cenário com “deformações” marcantes entre
estrato e paleografias presentes.
Este tipo de deformações, entre contactos de rochas metamórfica e magmática,
atinge o nível estrutural dos substratos. Os granitos surgem autóctones e deformados
e/ou alóctones – Terrenos Alóctones em transição da Terra Fria para a Terra Quente.
É que distingue em termos de enquadramento litoestratigráfico a Sub-zona Galaico
Transmontana. O que distingue esta zona é a presente de maciços paisagisticamente
marcantes, compostos de rochas com alto grau de metamorfismo e de composição
máfica. Estes maciços têm uma história tectónica, neo-tectónica e metamórfica
muito complexa. Este facto permite um cenário de “habitats” geológicos de
potencialidades distintas, como sejam nascentes, geossítios, acidentes tectónicos
caracterizados, recursos minerais etc.
Os diplomas legais que regulam a exploração e o aproveitamento dos recursos
geológicos são os apresentados de seguida:


Decreto-Lei n.º 90/90, de 16 de março – define o regime jurídico do
aproveitamento dos recursos geológicos;
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Decreto-Lei n.º 270/2001, de 06 de outubro, alterado pelo Decreto-Lei
n.º 340/2007, de 12 de outubro (define o regime geral do aproveitamento das
massas minerais - Regulamento das Pedreiras);



Decreto-Lei n.º 88/90, de 16 de março – regula o aproveitamento de depósitos
minerais;



Decreto-Lei n.º 84/90, de 16 de março – define o regime de aproveitamento das
águas de nascente;



Decreto-Lei n.º 86/90 de 16 de março (retificado no Decreto Regulamentar n.º
149, I Série, de 30/06/90 - aprova o Regulamento das Águas Minerais Naturais.

Segundo informação disponibilizada pela Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG)
e Direção Regional de Economia do Norte (DREN) na área em estudo ocorrem algumas
áreas afetas a recursos geológicos, designadamente, áreas de concessão mineira,
áreas com contracto de prospeção e pesquisa, áreas potenciais de ocorrência de
recursos geológicos com potencial interesse económico, áreas de exploração
complementar, área de concessão de água mineral natural e respetiva zona alargada
de proteção e pedreiras licenciadas. Estas áreas encontram-se representadas no
Desenho 5 – Síntese de Outras Condicionantes (Volume 3).
Analisando possíveis interferências relativamente aos traçados em análise, verifica-se
o seguinte:


Pedido de Concessão Mineira de Vila Garcia (MNPC00711), Troço 1, Corredor B,
aproximadamente ao PK 17+000;



Área de recuperação ambiental (concluída) junto a Freixo de Numão (PK 52+490
a 56+180, do Corredor A, e PK 54+300 a 57+000, do Corredor B);



Área da mina abandonada de Freixo de Numão, no Troço 4, sem interferência
pelos traçados mas interferido pelos dois corredores, sensivelmente ao
PK 54+000 do Corredor A e PK 56+000 do Corredor B.



Áreas de jazidas de urânio, junto à povoação de Horta de Vilariça pelo Corredor
B, aproximadamente entre os PK 75+100 e 76+250.



Interferência com a Zona Alargada de Proteção de água mineral da Concessão
de Bem Saúde (HM0050000), Concelho de Vila Flor, no Troço 6, pelo Traçado B,
sensivelmente entre os PK 2+270 e PK9+800 e pelo traçado A, entre o
PK 77+000 (linha 14000) e o PK 4+400 (linha 14001);
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Área de Prospeção e Pesquisa de Freixeda (MNPPP0355), pelo traçado e
corredor B aproximadamente ao PK 20+500 (linha 14001) e parte do corredor A,
ao PK 16+000 (linha 14001);



Área de Prospeção e Pesquisa de Grijó (MNPPP0379) pelo traçado e corredor B
aproximadamente

ao

PK

35+500

(linha

14001)

e

pelo

traçado

A,

aproximadamente entre o PK 30+00 e 32+000 (linha 14001).


Os limites do concelho de Macedo de Cavaleiros correspondem à área do
Geopark de Cavaleiros, intercetado sensivelmente entre o PK 22+500 e o PK
46+700 do traçado A; e entre o PK 27+500 e PK 53+200 do traçado B;



Área de Prospeção e Pesquisa de Argozelo (MNPP01711, Sn, W, Au, Cu e
sulfuretos associados, na zona final do traçados em que os traçados intercetam
essa área demarcada entre, sensivelmente o PK 64+500 e 80+500 do Corredor A
e o PK 75+000 e 84+000 do Corredor B, troço 8 e troço 9.

Relativamente a geossítios, não se refere quaisquer interferências, tendo em conta o
levantamento efetuado na primeira fase do EIA (Estudo de Grandes Condicionantes
– Volume 5).

5.6 Solos e Uso do Solo
5.6.1

Metodologia

Para a caracterização dos solos da área de desenvolvimento do traçado, foi
consultada e analisada a Carta de Solos e de Capacidade de Uso do solo do Atlas do
Ambiente, na escala 1:1.000.000 (apresentadas no Anexo D – Volume 4), a
cartografia divulgada no âmbito do Plano de Gestão da Bacia Hidrográfica do Douro
(RH3), (APA, agosto 2012), bem como ainda a Carta de Solos e Carta de Aptidão da
Terra de Entre-Douro e Minho (Direção Regional de Agricultura de Entre-Douro e
Minho, 1995). Foi também analisada informação bibliográfica de carácter geral e
dados obtidos em trabalho de campo.
Relativamente aos usos do solo a análise é focada nas principais formas de uso do
solo, sua importância regional, papel económico e relevância para a conservação das
culturas e dos solos. Para tal, foram considerados diversos elementos técnicos de
conhecimento, caracterização e leitura, essencialmente por fotointerpretação
complementada por trabalho de campo. Foi ainda considerada, a cartografia
efetuada para o efeito com recurso à Cartografia de Ocupação de Solos COS’2007
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elaborada pelo Centro Nacional de Informação Geográfica (CNIG), na escala 1:10.000,
e aferida através de interpretação de fotografia aérea, a efetiva ocupação do solo
por aproximação aos usos reais por toda a zona.

5.6.2

Solos

5.6.2.1 Caracterização Pedológica
Na região em estudo a variabilidade das características do solo está essencialmente
relacionada com a maior ou menor ocorrência de granitos, xistos ou granodioritos,
uma vez que são estas as rochas predominantes nesta área, bem como com o seu
nível de desagregação e meteorização.
Desta forma, muito por conta da tipologia de exposição/orientação dos afloramentos
e o clima preponderante, nas áreas em que predominam as rochas graníticas e
dioritos a profundidade de desagregação da rocha tende a ser bastante inferior às
áreas onde predominam os xistos, sendo estes mais friáveis e erosionáveis, sendo
também destes últimos que restam as maiores superfícies de solos sedimentares, aos
que se juntam as cascalheiras dos depósitos fluviais e terraços.
Neste caso, e de acordo com a cartografia verifica-se que é o grupo dos Cambissolos
o dominante na área em estudo. Apenas o seu nível de formação/evolução faz
distinguir algumas manchas mais locais. Este grupo de solos corresponde aos terrenos
alóctones, onde predominam igualmente os Litossolos Eutricos, solos Litólicos e os
Fluvissolos (por associação em solos sedimentares por acumulação de materiais),
segundo a classificação FAO, que, obviamente refletem a natureza geológica de todo
o ambiente do subsolo, na alternância de xistos e granitos, até aos locais de
afloramentos rochosos.
Pela sua representatividade, refira-se genericamente, que os Cambissolos são
caracterizados por uma espessura entre os 50 e 100 cm, com pequeno risco de
erosão, sendo solos com fertilidade mediana a baixa, devido essencialmente á grande
fração de material grosseiro. Mais especificamente os Litossolos e Litólicos têm
espessuras inferiores a 30 cm, o que lhes confere um risco de erosão elevado e
ocorrem em locais de maior altitude.
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Os restantes solos da área são caracterizados por Luvissolos e Fluvissolos que
dominam as baixas sedimentares da planície do Mondego, do Vale de Vilariça e
Longroiva e os solos de baixa da confluência do rio sabor com o rio Douro.
A família dos Regossolos, correspondendo aos locais mais erodidos de solos mais
pedregosos, em situação de cumeada, de solos pobres e quase impenetráveis e com
abundância de afloramentos rochosos.
A maior parte dos solos da região formou-se a partir de materiais resultantes da
alteração e desagregação do substrato rochoso originário (rocha-mãe), por agentes
de meteorização, nomeadamente os xistos mais desagregados. Aqui ocorre um
constante processo de forte meteorização. As principais rochas originárias
consolidadas são os granitos, os xistos, os granodioritos e as rochas afins destas. De
uma maneira geral, a maior parte das rochas graníticas e dioríticas encontram-se
muito alteradas e desgregadas até grandes profundidades, dando origem, numa
primeira fase, a materiais relativamente grosseiros. Por outro lado, na maioria das
rochas xistentas e afins, a desagregação é pouco profunda e mais erodível.
As rochas consolidadas (rocha-mãe) estão também na origem da generalidade dos
materiais a partir dos quais se desenvolvem os solos sedimentares em zonas baixas,
através de materiais transportados e depositados a alguma distância da sua origem:
formações sedimentares de cobertura (essencialmente de origem fluvial), depósitos
aluvionares e/ou coluvionares, deslocados de montante para jusante por solifluxão.
Tendo como base a cartografia de solos referida, verifica-se que no traçado em
estudo, predominam as unidades pedológicas dos Cambissolos Húmicos (Bh2) e
Litossolos Eutricos (Ie2); estes ocorrendo nos grupos dos Cambissolos Húmicos
graníticos que associam os grupos dos Regossolos e Litólicos; dos Cambisolos Húmicos
associados a solos sedimentares e Luvissolos; e os Litossolos Eutricos de origem
xistenta associados a Luvissolos (solos sedimentares de acumulação) e Litossolos de
xistos e grauvaques.
Quadro 5.12 – Correspondência entre a classificação da FAO-UNESCO e do ex-CNROA
FAO-UNESCO
Cambissolos Húmicos (Bh2) de granitóides
Litossolos Eutricos (Ie2) de xistos e grauvaques
associados à presença de intercalações de
Luvissolos
Cambissolos Húmicos (Bh4) de xistos associados
à presença de intercalações de Luvissolos
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Estes solos distribuem-se de forma uniforme e constante pelos traçados A e B,
conforme intercetam formações graníticas ou xistos. Assim, taxonómicamente
ocorrem as seguintes famílias de solos, na área em estudo:
Símbolo

Símbolo

Símbolo

Mnx
ORDEM Solos Litólicos
SUB-ORDEM Clima Montanos
GRUPO Húmicos Normais
SUBGRUPO De xistos e grauvaques

Cambissolos Húmicos (Bh4)

Pg
ORDEM Solos Litólicos
SUB-ORDEM Clima Montanos
GRUPO Húmicos Normais
SUBGRUPO De granitos e rochas afins

Cambissolos Húmicos (Bh2)

Ex
ORDEM Solos Incipientes
SUB-ORDEM Litossolos
GRUPO Climas sub-húmidos
SUBGRUPO De xistos e grauvaques

Litossolos Eutricos (Ie2)

Fonte: SROA

Os solos do grupo dos Litólicos Húmicos (Cambissolos Húmicos – Bh2), caracterizamse, nesta região, por uma cor parda claro de textura franco-arenosa com importante
fração de elementos de granulometria grosseira, em função do grau de alteração da
rocha originária subjacente, podendo, na camada superficial, ocorrer considerável
percentagem de saibro e/ou cascalho de quartzo e feldspato. Estes solos assentam
essencialmente num material originário constituído de material terroso com
fragmentos de rochas, em transição para a rocha mãe que é pode ser um granito,
quartzítico ou porfiróide. Quando a origem é um complexo xistento, formam-se os
Litólicos Humicos de Xistos e Grauvaques (Cambissolos Húmicos – Bh4).
A acumulação de matéria orgânica no horizonte superficial é acentuada, decrescendo
rapidamente com a profundidade. Possuem um grau de saturação baixo e que ainda
diminui com a profundidade. A permeabilidade é moderada em todos os horizontes e a
capacidade utilizável pelas plantas é elevada quando assegurada pelo homem ou quando
ocorrem em bolsas mais alteradas, permitindo solos mais profundos, onde, neste caso,
frequentemente se encontra o cultivo das amendoeiras e oliveiras a cotas superiores.
No

grupo

dos

Litossolos

(Litossolos

Eutricos

-

Ie2),

tratam-se

de

solos

morfologicamente muito simples e a sua textura depende muito do grau de alteração
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da rocha-mãe. Normalmente possuem elevada percentagem de elementos grosseiros,
mas em situações de elevada exposição climática e orografia depressionária podem
formar bolsas de solos de suporte agrológico considerável, nomeadamente para
culturas arbóreas como o olival, os soutos ou mesmo a vinha. O índice de matéria
orgânica é normalmente baixa, mas em muitos casos, é incorporada pelo homem nas
suas práticas e sistemas culturais.
Embora a cartografia de solos de referência o não especifique de forma
individualizada, será expectável, até por extrapolação da litologia presente, que
ocorram formações de solos aluvionares de depósitos sedimentares em situação de
várzeas de linhas de água. Tratam-se de Fluvissolos/Aluviossolos que são solos de
origem aluvionar que ocorrem nas zonas baixas, associados à presença de linhas de
água e às respetivas planícies aluviais e, obviamente, zonas de acumulação. São solos
incipientes (pouco evoluídos por possuírem uma dinâmica permanente), constituindo
frequentemente fundos de vale aplanados de plataforma larga, com textura ligeira a
mediana, teores médios de matéria orgânica, pH médio e capacidade de troca
catiónica elevada. Têm uma aptidão agrícola elevada, um risco potencial de erosão
médio. Na área em estudo ocorrem principalmente ao longo de todo o Vale de
Vilariça, a norte do Mondego e no encaixe suave das linhas de água tributárias,
integrando a classe de capacidade de uso A – Aptidão Agrícola, encontrando-se em
grande parte classificados como Reserva Agrícola Nacional (RAN).
Símbolo

Al
ORDEM Solos Incipientes
SUB-ORDEM Aluviossolos
Fluvissolos
GRUPO Aluviões Modernas
SUBGRUPO Não Calcários, de xistos e grauvaques, de
textura ligeira

Fonte: SROA

Estes solos são essencialmente originários de camadas sedimentares depositadas em
diferentes ocasiões por ação da água e da gravidade associados à linha de água e
respetivo vale, e que se diferenciam, relativamente à sua tipologia, por
características diversas, tais como, textura, drenagem, espessura, cor, teor em
carbonatos, embora a fração destes últimos seja diminuta nesta região. São
potenciais indicadores da existência de uma toalha freática mais ou menos profunda,
sujeita a oscilações acentuadas de sedimentação e formação, ao longo do ano, a qual
influencia o seu grau de saturação, vegetação e biologia do solo.
Devido às suas qualidades hídricas e considerável teor em matéria orgânica, bem
como na situação topográfica em que se encontram (terrenos com declives inferiores
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a 8%) e a sua facilidade de mobilização, os Aluviossolos estão sempre associados a
terrenos de ótima qualidade agrológica, ou seja, um ótimo suporte para práticas
culturais de regime intensivo, como seja o regadio.
Este grupo ou família de solos ocorre essencialmente nas baixas das linhas de água
mais expressivas e destacam-se, pela sua extensão, em locais de bifurcação da rede
hidrográfica a cotas baixas, nomeadamente, rio Mondego, na várzea da rib.ª dos
Tamanhos, Várzea do Minhocal, Ribeira do Freixo, várzea do Ameal, Baixa de
Rabaçal, Ribeira da Marialva, zona depressionária do Vale da Vila, várzea do Vale de
Longroiva e Vilariça, na confluência do rio Sabor com o rio Douro. Estas zonas, que
ocupam vastas extensões ao longo do corredor em estudo, possuem um papel
preponderante no estabelecimento de culturas agrícolas, de espécies regionais e de
subsistência, sendo, por isso, um importante recurso social e natural, a preservar de
intervenção. Tal como já referido, é nestes locais de solos profundos e férteis que se
estabelecem as áreas de RAN e os designados Regadios Tradicionais classificados e
caracterizados numa Base de Dados pela Direção Geral de Agricultura e
Desenvolvimento Rural (Sistema de Informação do Regadio).

5.6.2.2 Capacidade de Uso do Solo
De forma genérica e ao longo de todo o traçado em estudo, dominam os solos de
considerável aptidão agrológica nomeadamente nas baixas adjacentes às principais
linhas de água. Em alguns casos, estas manchas de solos agrícolas, prolongam-se
pelas encostas adjacentes de declives suaves, com o terreno armado em socalcos
muito largos e agricultado nomeadamente com vinha e pomares com uma grande
variedade de frutíferas.
Nesta região, as áreas agrícolas constituem parcelas de grande dimensão retalhados
na paisagem em campos compartimentados, especialmente na envolvente das
povoações. Trata-se principalmente de explorações agrícolas de grande dimensão,
nas várzeas de regadio, onde se cultiva a vinha, as hortícolas e os cereais
(nomeadamente pela particularidade dos terrenos de centeio). Nas encostas suaves,
existem vinhas e pratica-se o regadio, com as culturas tradicionais (milho, centeio,
hortícolas, vinha, olival e amendoal).
Nas zonas de maior altitude, zonas de cabeceira e cumeadas de solos mais fracos,
ocorrem as áreas de matagal baixo de proteção, podendo ainda observar-se a
manutenção a meia-encosta de soutos (castanheiros).
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Na grande maioria das vezes, o valor agrológico dos solos existentes numa dada região,
tem um peso relativamente mais importante do que a sua estrutura física e natureza
originária. Alguns solos, enquanto recurso natural, embora pobres ou esqueléticos e
naturalmente de baixa aptidão, são transformados pela ação do homem que, em
conjugação, contudo, com fatores naturais, conseguem estabelecer nesses solos,
produtividade agrológica favorável ao suporte de sistemas agrícolas rentáveis. É o que
acontece, nesta região, através do sucesso do cultivo das amendoeiras, juntamente com
o microclima que nesta região ocorre.
Capacidade de Uso do Solo, é uma interpretação da Carta de Solos, em que estes são
agrupados de acordo com as suas potencialidades e limitações, isto é, a sua
capacidade para suportarem as culturas potenciais, que não necessitem de condições
especiais, durante um período de tempo bastante longo e sem sofrerem
deteriorações (ex-IDRHa, s.d.). Genericamente, a capacidade de uso do solo pode ser
expressa como sua adaptabilidade para fins diversos, sem que sofra empobrecimento
pelos fatores de desgaste, através de cultivos anuais, perenes, pastagem,
reflorestamento e vida silvestre.
De um modo geral, este tipo de classificação é utilizada, não para saber que tipo de
solo genético existe num determinado local, mas, tão-somente, para determinar o
seu valor produtivo, a sua suscetibilidade e aptidão ao aproveitamento agrário, feita
em função do potencial agrológico do solo. Trata-se essencialmente, de um conceito
qualitativo, associado à preservação e conservação do solo agrícola. Os solos são
então agrupados por classes de Capacidade de Uso, que segundo o "SOILS
CONSERVATION SERVICE", se trata de uma classificação interpretativa que se baseia
nos efeitos combinados de clima e das características permanentes dos solos, nos
riscos de deterioração, nas limitações de uso na capacidade produtiva e nas
necessidades de exploração do solo.
A capacidade de uso do solo atribui a cada solo e respetiva potencialidade
agrológica, classes que pretendem classificar a sua aptidão, tendo sido consideradas
as que a seguir se apresentam, segundo o ex-SROA/CNROA (IDRHa – Divisão de Solos):
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Quadro 5.13 – Classes de Capacidade de Uso do Solo
Classes
−

A

−
−
−

B

−
−
−

C

−
−
−
−

D

−
−

−
−
−

E

−
−
−

Características Principais
Poucas ou nenhumas limitações
Sem riscos de erosão ou com riscos ligeiros
Suscetível de utilização agrícola intensiva
Limitações moderadas
Riscos de erosão no máximo moderados
Suscetível de utilização agrícola moderadamente intensiva
Limitações acentuadas
Riscos de erosão no máximo elevados
Suscetível de utilização agrícola pouco intensiva
Limitações severas
Riscos de erosão no máximo elevados a muito elevados
Não suscetível de utilização agrícola, salvo casos muito especiais
Poucas ou moderadas limitações para pastagens, exploração de matos e
exploração florestal
Limitações muito severas
Riscos de erosão muito elevados
Não suscetível de utilização agrícola
Severas a muito severas limitações para pastagens, matos e exploração
florestal
Ou servindo apenas para vegetação natural, floresta de proteção ou de
recuperação
Ou não suscetível de qualquer utilização

Fonte: http://www.idrha.min-agricultura.pt/

Estas classes principais são ainda desagregadas em subclasses, com o objetivo de
aferir a especificidade limitativa de determinado tipo ou grupo de solos, da seguinte
forma:


Subclasse e - erosão e escoamento superficial;



Subclasse h - excesso de água;



Subclasse s - limitações do solo na zona radicular.

Os solos de classe A, B e Ch são solos suscetíveis de utilização agrícola ou outra
utilização, embora de A para C, aumentem as limitações e diminui a vocação
agrológica. A atribuição destas classes, induz a classificação dos solos sob o regime
da Reserva Agrícola Nacional (RAN), ressalvando-se, contudo que, dada a escassez a
nível nacional de solos agrícolas de classe A de capacidade de uso, frequentemente
se consideram incluídos da RAN, áreas que, não pertencendo à classe A, B e/ou Ch,
tenham, no entanto, sido objeto de importantes investimentos com o intuito de
aumentar a capacidade produtiva dos solos e sustentando explorações agrícolas de
rentabilidade viável. Os solos das Classes D e E não são, normalmente, suscetíveis de
utilização agrícola. De A para E aumenta consideravelmente, a limitação de
utilização agrícola viável e os riscos de deterioração do solo.

Página 151 de 647

G-14000-000001
Data: 08.01.2016
Rev.0

Os solos incluídos na classe D não são, normalmente, suscetíveis de utilização
agrícola durante muitos anos, muito embora o possam ser por curtos períodos de
tempo, frequentemente com recurso a melhoramentos pela ação do homem, não
muito prolongados, dadas as naturais limitações dos solos. De qualquer forma, podem
ser usados em pastagem, exploração de matos ou exploração florestal. Os solos de
classe E são somente suscetíveis de exploração florestal com muitas restrições, ou
mais próprios para floresta de proteção e recuperação, ou vegetação natural.
Observa-se efetivamente, que em resultado de melhorias qualitativas e mesmo
estruturais do solo, com vista ao aumento do seu potencial produtivo, encetadas pelo
homem, nomeadamente irrigação, incorporação de matéria orgânica, adequadas
mobilizações mecânicas sazonais são muitas vezes criadas condições de bons cultivos
e terrenos de considerável potencial agrológico, que os classifica essencialmente na
classe A, B e Ch de Capacidade de Uso, fundamental na manutenção de um recurso
potencial do modo de vida das populações desta região. É o caso, dos pomares de
amendoeiras, que, mesmo em solos mais pobres, quando devidamente mobilizados e
em exposição climática favorável, permite a ocorrência de “bolsas” de solos
produtivos em situação orográfica desfavorável, ou mesmo no aproveitamento de
pequenas depressões de solos acumulados e mais profundos em zona de meia encosta
ou cumeada baixa.
Tendo em conta os fatores mencionados, é possível orientar a análise, para a
definição de zonas mais ou menos sensíveis para este descritor, face ao presente
projeto. Este tipo de análise encontra-se sistematizado no Quadro seguinte.
Quadro 5.14 – Integração de fatores e atribuição das classes de capacidade de uso na área em estudo
Subgrupos de
Solos (*)

Litossolos de
xistos e
grauvaques
e/ou
Aluviossolos
de mesma
origem
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Situação Topográfica
Zonas planas de fundo
de vale/várzea abertas
agrícolas, com
hortícolas, cereais e
onde se incluem os
lameiros (pastagens
naturais irrigadas)

Relevo dobrado, suave
com declives de 8%,
algumas áreas
depressionárias em
altitude

Lugares
Baraçal
Minhocal
Salgueirinha
Coriscada
Barreira
Barral dos Passadores
Cabanas de Cima
Horta de Vilariça
Corujas
Carnicães
Feital
Vila Garcia
Trindade
Caravelas
Sezulfe
Amendoeiras

Uso do Solo
Potencial

Classe de
Capacidade

Regadio
Vinha, pomares,
milho e hortícolas.
Pastagens naturais
(lameiros)

A/B

Culturas perenes.
Vinha pomares e
olival

C / Ch
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Quadro 5.14 – Integração de fatores e atribuição das classes de capacidade de uso na área em estudo
Subgrupos de
Solos (*)

Solos Litólicos
de xistos e
grauvaques;
de granitos e
rochas afins

Situação Topográfica

Relevo ondulado, de
pendentes muito
suaves. Relevo
ligeiramente dobrado.
Peneplanícies largas de
geologia mais alterada

Zonas de cabeceira de
elevada altitude e
relevo acidentado.
Afloramentos rochosos

Uso do Solo
Classe de
Potencial
Capacidade
Parcelas de
Chãs
amendoal
e olival
Touça
em solos
C
Freixo de Numão
depressionários mais
Lodões
profundos
Vale Frechoso
Florestas
e Matos de
Santa Comba de Vilariça
Proteção (Pinhais,
Cortiços
cedros, zimbros) e
D
Quintela
Produção (Soutos /
Pinelo
Castanheiros).
Vale de Frades
Alguns amendoais.
Póvoa do Concelho
Carigas
Longroiva
Fonte Longa
Matos e Matagais
Muxagata
E
baixos de Proteção
Santo Amaro
Sampaio
Freixeda
Argozelo
Lugares

(*) Nomenclatura segundo ex-CNROA

As condições orográficas e de clima, proporcionam uma enorme alternância de tipos
de solos, de lugar para lugar. As florestas cerradas e de vegetação luxuriante em
formações perenes são raras. As cumeadas de Regossolos e Afloramentos rochosos
muito expostos, dão apenas lugar a matagais baixos de solos pobres e pedregosos,
Litólicos. Nestes mesmos locais, pequenas bolsas de solos mais meteorizado em
pequenas depressões em cumeada, dão origem a solos mais profundos, aproveitados
para o cultivo do olival e do amendoal, ou mesmo vinha.
De notar que os solos Litossolos nomeadamente os de origem xistenta em orografia
depressionária, conseguem aqui um nível de evolução edáfica com melhores
qualidades agrológicas, muito por conta do clima e da vegetação que suportam, as
principais culturas perenes/heterogéneas (olival, vinha, centeio, amendoal e
castanheiros), sendo formados por solifluxão de montante, constituindo solos mais
profundos e bem drenados, encontram-se maioritariamente incluídos na classe de
capacidade de uso C e Ch, dando origem a solos de razoável potencial agrológico.
Por outro lado, em situação topográfica favorável, ocorrem solos de baixa,
essencialmente de origem xistenta, derivados de Litossolos, mais arenosos,
permeáveis e de textura ligeira, adjacentes a linhas de água que surgem em manchas
mais estreitas e geologicamente pouco definidos (não integrados em formações de
aluvião), ocupados com culturas agrícolas e pastagens.
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5.6.2.3 Reserva Agrícola Nacional (RAN)
A Reserva Agrícola Nacional (RAN), instituída pelo Decreto-Lei n.º 451/82, de 16 de
novembro, encontra-se regulamentada pelo Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de
março, e condiciona o uso do solo funcionando como uma figura regulamentar de
ordenamento e planeamento do território, como potencial recurso agrícola, tendo
em conta a sua preservação.
Estas áreas correspondem aos solos de melhor aptidão agrícola natural tendo,
nalguns casos, tendo sido integradas na RAN outras áreas onde foram realizados
investimentos visando a melhoria da produção de bens agrícolas, nomeadamente
regadios, pomares/olival ou vinhas.
As cartas da RAN são aprovadas por Portaria e encontram-se publicadas em Portaria
no Diário da República, constituindo uma das condicionantes fundamentais para a
elaboração dos Planos Diretores Municipais (PDM). Com a ratificação e publicação
destes Planos, aquelas portarias caducam e a carta da RAN é a constante dos PDM.
De acordo com o Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março, “as utilizações não
agrícolas de áreas na RAN só podem verificar-se quando não exista Alternativa viável
fora das terras ou solos da RAN” (alínea l), do n.º 1, do Artigo 22.º).
Posteriormente e de forma consequente, foi publicada a Portaria n.º 162/2011, de 18
de abril, com vista a balizar de forma mais concreta e esclarecedora os limites e
condições para a viabilização das utilizações não agrícolas, no âmbito do n.º 1 do
art.º 22 do Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março.
Nos corredores em estudo as áreas da Reserva Agrícola Nacional são bastante
abundantes e dizem respeito às faixas de Aluviossolos (de depósitos de solos
Argiluviados de montante - Cambissolos associados a Luvissolos), nas várzeas das
ribeiras, bem como aos solos de elevada aptidão (classes de uso A, B e Ch)
localizadas nomeadamente em situação topográfica favorável. As áreas de solos RAN,
para os corredores em estudo encontram-se cartografadas no Desenho 4 – RAN e REN
(Volume 3).
As manchas classificadas ao abrigo do regime da RAN identificadas encontram-se
localizadas maioritariamente na faixa envolvente das linhas de água existentes, em
zonas de várzeas aluvionares, anteriormente mencionadas, destacando-se as várzeas
sedimentares da baixa do Sabor, Tamanhos, Vilariça.
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Por consulta à cartografia de RAN do presente projeto, estes solos aluvionares
encontram-se sempre incluídos no regime da RAN, pelos vários municípios
intercetados, potenciando-os como importante recurso, facto que é contemplado no
diploma legislativo do regime da RAN.
De acordo com o Artigo 8.º do Decreto-Lei n.º73/2009, de 31 de março, as áreas da
RAN são constituídas por solos das classes A, B e Ch bem como por solos de baixas
aluvionares e/ou coluviais. Sequentemente ainda, o Artigo 9.º refere, também, que
“quando assumam relevância em termos de economia local ou regional, podem ser
integrados na RAN:
a) as áreas que tenham sido submetidas a importantes investimentos destinados
a aumentar com carácter duradouro a capacidade produtiva dos solos ou a
promover a sua sustentabilidade;
b) os solos cujo aproveitamento seja determinante da viabilidade económica de
explorações agrícolas existentes;
c) solos que assumam interesse estratégico, pedogenético ou patrimonial.
Assim, conclusivamente, no âmbito da presente análise, as áreas mais sensíveis para
este descritor, e cuja afetação e/ou alteração confere situações mais significativas
de perda de recurso natural, agrológico e socioeconómico, são, efetivamente as
zonas de baixas aluvionares e sedimentares e várzeas abertas, ou zonas de socalcos
largos e planos a meia encosta baixa.
O regime de classificação dos solos na RAN atende essencialmente, não só à
qualidade agrológica natural do solo, como igualmente aos investimentos que o
homem impõe neste recurso, com o objetivo de angariar mais e melhor área de
potencial agrícola, tornando-se num recurso natural agrológico, por excelência,
melhorando a sua qualidade (por exemplo, por incorporação de matéria orgânica),
arejamento por mobilizações e lavouras profundas, armação do solo em socalcos,
implementação de formas eficazes de drenagem e rega.
Neste contexto, salientam-se as áreas convertidas a perímetros hidroagrícolas
(considerando os casos dos Aproveitamentos Hidroagrícolas do Vale da Vilariça e de
Macedo de Cavaleiros), bem como aos regadios tradicionais, maioritariamente RAN,
que resultam num enorme potencial agrológico a preservar.
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Foram identificadas as seguintes e principais áreas de solos classificados na RAN, tal
como se apresenta no quadro seguinte, pelos Corredores A e B em estudo.
Quadro 5.15 – Levantamento das principais áreas de solos da RAN nos corredores em estudo
Corredor A

Troço

Troço 1

Troço 2

Local

PK

Qta. Da Moita. Baixa aluvionar
do Ribº dos Tamanhos

1+900

Várzea do Minhocal. Qta de S.
João

4+200

Quinta do Pinguelo

5+300

Várzea de Carnicães
Solos sedimentares de
acumulação do Vale da
Ribeira do Freixo
Solos de Baixa da Ribeira do
Freixo. Lugar de Carigas

8+900
16+500 e
17+000 e
17+500

Várzea do Baraçal
Aluviões do Rib.º dos
Tamanhos, junto da Qta. Da
Devesas
Lugar de Regadas

PK
2+300
3+800
6+000 e 7+000
9+000

Vale da Ribeira de Vale de
Mouro

16+100

18+900

Solos de baixa de Vila
Garcia

18+400

Vale do afluente da ribª da
Moita

21+200 e
2+500 a
23+300

Várzea Agrícola de Cogula

20+700 a
22+000

Várzea de Cortes

24+000 a
25+200

Várzea de Cortes

24+300, a
25+300

25+900

Baixa de Rabaçal

26+100

26+900

Vale da Ribeira do Prado

28+850

27+8 a 30+100
e BV 14100 Rabaçal
31+000

Várzea da Ribª do Prado e
Vale de El Rei

30+000 a
32+500

Baixa de Rabaçal
Aluviões do lugar de Poço
Gordo
Baixa da Qta das Freixas
Solos agrícolas de Lagartixa

Baixa da Quinta do Senhor
do Aflitos
Solos aluvionares da Quinta
dos Gamoais
Relva

Baixa da Quinta do Senhor do
Aflitos

33+400

Solos agrícolas de Orgueiras

34+050

Vale da rib.ª da Centeira

36+700 a
37+200

Vale de Muxagata

Solos agrícolas da extensa
baixa de solos sedimentares
de Freixo de Numão

48+750 a
55+500

Solos agrícolas da extensa
baixa de solos sedimentares
de Freixo de Numão

Troço 3

Troço 4

Corredor B
Local
Qta. Evaristo. Baixa
aluvionar do Rib.º dos
Tamanhos

Zona de encostas
depressionárias agrícolas
(olival e amendoal) de Sto.
Amaro
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56+100 a
59+000

Vale de Chãs

Encosta depressionária de
solos profundos de Vale de
Guiteira
Zona de encostas
depressionárias agrícolas
(olival e amendoal) de Sto.
Amaro

33+700
37+350 a
38+300
40+700
43+000 a
46+600
46+900 a
49+000
49+900 a
56+100
56+600 a
57+300 e
57+800 a
58+100
58+800 a
59+600 e
60+000 a
60+900
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Quadro 5.15 – Levantamento das principais áreas de solos da RAN nos corredores em estudo
Troço

Troço 5
(troço
comum)

Corredor A
Local
Solos de acumulação de
encosta suave de Cortes de
Veiga
Solos agrícolas em encosta
suave da Quinta do Reguengo

PK
61+500

62+700

Corredor B
Local
Solos de acumulação de
encosta suave de Cortes de
Veiga
Solos agrícolas em encosta
suave da Quinta. do
Reguengo

PK
63+000

64+400

Travessia da várzea do rio Douro/Sabor, PK 67+300 ao PK 78+500 da Alternativa A (Extensão do
Vale da Vilariça) e PK 69+000 até 71+000 da Alternativa B.

Troço 6

Troço 7

Troço 8

Solos agrícolas da Quinta de
Bem saúde

78+500 a
79+700 e JCT
14300

Vale de Horta de Vilariça

73+800 a
75+200

Solos agrícolas da baixa do
Vale da Vilariça

2+000 a 3+000

Vale da Horta de Vilariça

76+300

Solos aluvionares do Ribeiro
Grande

76+900

Peneplanície de solos
profundos de acumulação,
no lugar de Estornado

23+000 a
25+000 e JCT
14400

Solos depressionários de
encosta suave a poente de
Vale de Asnes

28+200 a
30+100

Aluviões de afluente da
Ribeira da Vilariça
Várias parcelas de solos
agrícolas do Vale da Vilariça

3+600
6+000 a 7+900

Várzea a sul de Sta. Comba de
Vilariça

8+250 a
10+000

Várzea de Caravelas

18+000 a
20+500 e JCT
14400

Solos de baixa da Vale
Ferreiro

25+000

Solos depressionários
profundos em Vale de
Pradinhos

39+500 a
40+000

26+500 a
28+100

Solos agrícolas de Lafães.
Localização de uma estação
JCT 14500

43+850 a
44+000

Aluviões de fundo de vale a
jusante do Alto do Vale
Ferreiro
Solos agrícolas de Lameirão

44+000

Solos aluvionares de Corujas

40+700

Solos aluvionares de Corujas

46+000 a
47+000

Solos aluvionais de fundos de
vale junto a Espadanal

42+500 a
44+100

Solos aluvionais de fundos
de vale junto a Espadanal

49+600 a
50+375

Solos agrícolas de Quintela

54+600 a
56+600

Aluviões de vale da linha de
água de Vale do Corsos

78+350 a
79+390

Aluviões da Ribeirinha

83+230 a
83+730

Aluviões da Lomba do Vale
do Peso

87+825

Solos agrícolas de Quintela
Solos de aluvião do Vale de
Argozelo

48+000 a
49+000
73+000 e
74+000 e
74+500

Troço 9
Solos aluvionares de
Felgueiras
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Efetivamente as áreas apontadas acima são as mais importantes com solos integrados
sob o regime da RAN, e ocorrem com maior frequência ao longo do Traçado A, por
ser o território que fisiograficamente oferece situação mais favorável à acumulação
de solos sedimentares de aluvião em situação de várzeas abertas, com elevado
potencial ao uso agrícola muito férteis e de fácil mobilização, sempre associados à
presença de linhas de água. Este traçado percorre, longitudinalmente praticamente
toda a série aluvionar do Vale Agrícola da Vilariça.
De notar que são, nesta região, classificados como solos sob o regime da RAN, as
áreas em situação de encosta suave onde a erosão e a meteorização da rocha
acumulou solos aproveitados para praticas agrícolas locais, bem como ainda
peneplanícies a cotas mais altas, que constituem frequentes “bolsas” de solos
acumulados e profundos, onde se instalam pomares (citrinos e pomoideas),
amendoais e olivais.

5.6.3

Uso do Solo

5.6.3.1 Enquadramento e Zonamento de Usos
Os corredores em estudo englobam o território dos concelhos do Nordeste de
Portugal, na transição das designadas Terra Fria para a Terra Quente, englobando
microclimas com alguma particularidade no que diz respeito aos usos da terra e aos
sistemas de cultivo, e mesmo às espécies cultivadas.
Em toda esta zona, a marca dominante na qual assenta a ocupação do solo é o
sistema alargado agro-silva-pastoril, com as culturas anuais a representarem grandes
extensões de terreno fértil das baixas aluvionares das linhas de água, cujas
diferentes componentes - agrícola, florestal, silvo-pastoril (pastagens) e habitacional
– são interdependentes e fortemente complementares, ou seja, a viabilidade do seu
funcionamento passa pela manutenção da integridade funcional de cada componente
do sistema.
Desta forma, a ocupação do solo nesta zona apresenta um padrão intimamente
correlacionado com a orografia, nomeadamente com a exposição de encostas e a sua
superfície. Toda a área em estudo apresenta uma considerável diversidade
relativamente às características do seu relevo. Arribas rochosas bastantes acentuadas
nas margens dos principais rios e terrenos planos e extensos com boas hortas,
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lameiros e terras de cereais. Os microclimas possibilitam culturas como sejam, a
amendoeira, a vinha, algum sobreiro, laranjeiras e cerejeiras, olival.
Na verdade, toda a área se apresenta muito homogénea em toda a extensão, com
uma ocupação agrícola relevante e muito específica, nomeadamente em perfeito
equilíbrio com o microclima regional. O restante território, de encostas mais ou
menos declivosas mas de orografia ondulada, sulcado por linhas de água afluentes
dos rios Mondego (no inicio dos corredores/traçados) e Douro, sendo a sua ocupação
atual constituída principalmente por matos baixos e área florestal de povoamentos
abertos e pouco densos nas zonas de maior cota, e por aglomerados urbanos e
respetivas áreas agrícolas envolventes, muitas vezes armadas em socalcos, nas
encostas mais suaves e várzeas das linhas de água.

5.6.3.2 Análise e Caracterização
De forma sistemática, a cartografia de Uso do Solo, refere os seguintes usos mais
específicos no Desenho 2 – Ocupação Atual do Solo (Volume 3):


Culturas Anuais, Pastagens, incultos



Florestas de Produção



Castanheiros



Infraestruturas



Folhosas



Pomares



Vinha



Olival



Planos de Água



Meio Urbano



Sobro e Azinho

A área em estudo é pouco povoada, composta por pequenos aglomerados, sendo uma
região tradicionalmente de cariz rural, com núcleos rurais concentrados, em locais
preferenciais para o cultivo do solo de forma viável.
De forma simplificada, na região, as componentes de uso do solo, constituem o
seguinte perfil de zonamento: uma ocupação agrícola das zonas de baixa em extensas
várzeas acompanhando as linhas de água, sendo aqui frequentes os designados
lameiros (pastagens de regadio permanente); encosta ou meia encosta armada de
pendente suave capaz de suportar culturas cerealíferas (centeio), vinha e pomares;
ocupação florestal em altitude, cumeadas de matos e floresta aberta a meia encosta
abrupta e zonas de festo/cumeadas; nas chãs (degraus aplanados a meia encosta),
surgem os pomares, alguma vinha, os soutos e os amendoais, bosques ou bosquetes
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de vegetação natural; matos em solos muito pedregosos e de afloramentos rochosos e
florestas de folhosas, maioritariamente de resinosas, associadas a zonas de cabeceira
e declives acentuados em solos pobres e muito erodidos.
As áreas de cultivo agrícola são a ocupação do solo dominante na zona em estudo,
com predomínio do minifúndio tipicamente familiar onde ocorrem diversas culturas
anuais e permanentes, destacando-se as hortícolas, os pomares, os cereais (para
forragem e o centeio) o olival e a vinha. Os microclimas de encosta (por
orientação/exposição) e fundo de vale permitem alguma diversidade de árvores
frutíferas como a cerejeira, a macieira, a laranjeira e, mais especificamente, o
castanheiro e a amendoeira. Este facto é comum aos concelhos mais a norte,
nomeadamente Vila Flôr, Macedo de Cavaleiros, Vimioso e Bragança. A esta
ocupação, junta-se como uma componente de uso do solo e de conservação do
recurso muito importante, os lameiros de solos saturados e cobertura verde
permanente, utilizado como pastagem rica para os animais, que constituem terrenos
de pastagem permanente. Os lameiros de Vimioso e o Vale da Vilariça que abarca,
essencialmente, os concelhos de Alfandega da Fé, Vila Flôr e Torre de Moncorvo, são
as áreas mais importantes na utilização deste recurso, constituindo pastagens de
ovinos e bovinos em solos profundos e muito férteis de origem xistenta, embora
ácidos e com baixos teores de matéria orgânica, em extensa planície fluvial da
ribeira da Vilariça.
No início da área em estudo, a norte de Celorico da Beira, ocorrem algumas planícies
aluviais de considerável expressão, constituindo importantes áreas de várzea agrícola
na confluência de algumas linhas de água afluentes do rio Mondego. A confluência
destas linhas de água (Ribeira dos Tamanhos, Ribeira dos Peixes, Ribeira do Frechão)
permite a acumulação de solos férteis, profundos pela acumulação e bem drenados,
constituindo um recurso agrícola efetivo que caracteriza toda a diversidade das
culturas regionais, em adequação às componentes qualitativas da presença da água,
microclima e orografia.
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Fotografia 5.1 – Áreas de baixa na várzea do Minhocal com amendoal novo e olival

Nestas zonas ocorrem, essencialmente, culturas temporárias, hortícolas, que variam
com as estações do ano, com alternância de espécies cultivadas perenes, arbóreas.
São hortas extensas de regadio e alguns pomares de extrema importância para a
população. As zonas de várzea do Minhocal e Baraçal, são disso exemplo.

Fotografia 5.2 – Várzea da Rib.ª dos Tamanhos, com terrenos em restolho de plantação do centeio

Fotografia 5.3 – Culturas permanentes – Olival, junto à povoação de Rabaçal. Solos aluviais antigos,
profundos, resultado de inúmeras linhas de água confluentes, envolvente às quais se instalam povoações e se
propagam os sistemas agrícolas de subsistência
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Por leitura da Cartografia de Uso do Solo, é possível referir-se que o projeto se
implanta maioritariamente em zonas de floresta ou matos, em zonas de cabeços e
áreas de altitude e pendente elevada, mas igualmente em áreas de ocupação
agrícola, nomeadamente em parcelas de regadio em solos de baixa, sedimentares,
ocupados essencialmente com culturas temporárias (culturas sazonais entre
forrageiras e algumas hortícolas) e culturas permanentes (vinhas, pomar e/ou olival,
castanheiros).
Nesta região, as culturas anuais ocorrem exclusivamente em baixas de solos
aluvionares, em parcelas mais pequenas e compartimentadas, frequentemente
alternadas e dedicadas à vinha e/ou pomares de citrinos e pomóideas, incluindo
pastagens e os designados lameiros. Frequentemente, vastos terrenos de vinha em
sistema intensivo estão associados a grandes propriedades, como sejam quintas e
casas solarengas.
O regadio, tal como referido, ocorre em zonas baixas de bons solos agrológicos e com
considerável disponibilidade hídrica, constituindo campos de pastos permanentes
algum pomar, centeio ou milho para grão ou forragem, hortícolas sempre verdes.
Nestes terrenos de regadio, incluem-se os terrenos de pastagens, junto às linhas de
água, na região designados por lameiros. Estes são, provavelmente, as parcelas mais
férteis da paisagem, pois situam-se quase sempre junto das linhas de água, em solos
de aluvião, profundos, pelo que, conjuntamente com a sua complexidade e riqueza
em espécies de vegetação autóctone podem ser considerados, com propriedade,
pastagens com alto valor natural.

Fotografia 5.4 – Aspeto dos terrenos de lameiros, junto à rib.ª do Freixo
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Fotografia 5.5 – Milho forrageiro na várzea do Ameal

Fotografia 5.6 – Extensa área de baixa aluvionar do Vale agrícola de Vilariça com culturas diversificadas

As áreas de cumeada e relevo mais ondulado constituem essencialmente terrenos
florestais com matos rasteiros, em solos muito pobres dominados por afloramentos
rochosos à superfície, ocorrendo mesmo algumas áreas de incultos, nas quais o
coberto vegetal é muito esparso. Efetivamente, contrastando com as áreas agrícolas
regadas, nas zonas de cotas mais altas ou declives mais abruptos, a ocupação do solo
é principalmente constituída por matos e área florestal de produção, que se
estendem por várias áreas e que são dominados por espécies essencialmente folhosas
e menos resinosas. As matas arbóreas são essencialmente de carvalhos frondosos,
algumas azinheiras e alguns zimbros, mas ao longo dos traçados, maioritariamente,
as áreas de floresta são esparsas de matos baixos sem ocorrência de densas florestas.
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A cotas mais baixas e frequentemente junto a povoações a meia encosta, ocorrem
áreas de floresta de folhosas, constituída essencialmente por carvalhos, choupos e
algum castanheiro, zimbros, loureiros e bétulas, à beira de estradas e caminhos.

Fotografia 5.7 – Zona de matos junto a Fonte Longa

Fotografia 5.8 – Zona de cumeada de vegetação muito esparsa, encostas sobranceiras ao rio Douro

Serão ainda de referir, como aspeto importante da forma de uso e ocupação do solo
nesta região, as áreas depressionárias formadas por solos mais profundos que se
acumulam por erosão localmente e que acabam por constituir “bolsas” de solos
aráveis que permitem essencialmente a cultura arbórea do pomares e olival. Por
causa da exposição solar que possuem, é nestes locais que se observam os campos de
amendoais.
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Fotografia 5.9 – Zonas depressionárias em altitude, de solos mais profundos com amendoal e vinha, entre as
povoações de Meda e Longroiva

Assim, genericamente apresenta-se no quadro seguinte, os usos do solo atravessados
pelos dois corredores alternativos em análise.
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Quadro 5.16 – Usos do solo atravessados pelos corredores em estudo
Castanheiro
Troços Alt.

Culturas anuais pastagens-incultos

Exploração de inertes

Floresta de produção

Folhosas

Infraestruturas

Matos

Área
(ha)

Percentagem
no Corredor
(%)

Área
(ha)

Percentagem
no Corredor
(%)

Área
(ha)

Percentagem
no Corredor
(%)

Área
(ha)

Percentagem
no Corredor
(%)

Área
(ha)

Percentagem
no Corredor
(%)

Área
(ha)

Percentagem
no Corredor
(%)

Área
(ha)

Percentagem
no Corredor
(%)

Troço
1

A

34,2

3,5

347,6

35,2

5,3

0,5

91,0

9,2

39,0

4,0

11,5

1,2

336,3

34,1

B

1,9

0,2

324,2

32,4

0

0

185,6

18,6

47,1

4,7

18,8

1,9

322,7

32,3

Troço
2

A

0

0

171,1

52,3

0

0

28,8

8,8

1,6

0,5

33,2

10,2

51,3

15,7

B

0

0

171,1

50,5

0

0

28,8

8,5

1,6

0,5

33,2

9,8

51,3

15,1

Troço
3

A

1,0

0,1

255,0

36,2

0,4

0,1

83,3

11,8

14,2

2,0

10,4

1,5

332,1

47,1

B

0

0

180,6

26,4

0

0

31,9

4,7

8,8

1,3

25,7

3,8

198,6

29,0

Troço
4

A

0

0

39,1

9,6

0

0

46,9

11,5

0,0

0,0

5,0

1,2

164,2

40,3

B

0

0

28,3

6,5

0

0

36,1

8,4

0,0

0,0

2,4

0,6

155,1

35,9

2,7

0,5

28,2

5,6

0

0

1,3

0,3

8,7

1,7

3,6

0,7

156,3

31,3

Troço
5

A=B

Troço
6

A

15,3

1,1

330,0

22,6

0

0

61,6

4,2

131,2

9,0

19,4

1,3

282,5

19,4

B

11,1

0,8

186,4

12,9

0

0

183,7

12,7

136,8

9,5

12,6

0,9

453,3

31,4

Troço
7

A

151,0

16,2

161,6

17,3

0

0

153,0

16,4

120,0

12,8

10,7

1,1

172,0

18,4

B

80,3

8,0

227,2

22,5

0

0

177,7

17,6

98,0

9,7

10,4

1,0

222,9

22,1

Troço
8

A

141,9

14,3

289,1

29,0

0

0

64,5

6,5

82,0

8,2

4,6

0,5

247,7

24,9

B

109,1

11,3

251,1

26,1

0

0

50,3

5,2

91,3

9,5

4,1

0,4

303,6

31,6

Troço
9

A

13,8

2,5

185,9

33,8

0

0

112,9

20,5

9,5

1,7

8,8

1,6

137,7

25,1

B

8,8

1,5

153,8

26,1

0

0

128,1

21,7

24,3

4,1

4,4

0,8

197,3

33,4
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Quadro 5.17 – Usos do solo atravessados pelos corredores em estudo (cont.)
Meio urbano
Troços

Alt.

Troço
1

Olival

Planos de água

Pomares

Sobro e Azinho

Vinha

Área
(ha)

Percentagem
no Corredor
(%)

Área
(ha)

Percentagem
no Corredor
(%)

Área
(ha)

Percentagem
no Corredor
(%)

Área
(ha)

Percentagem
no Corredor
(%)

Área
(ha)

Percentagem
no Corredor
(%)

Área
(ha)

Percentagem
no Corredor
(%)

A

4,7

0,5

85,3

8,6

0,1

0,005

2,2

0,2

2,7

0,3

26,8

2,7

B

3,2

0,3

51,6

5,2

0

0

5,6

0,6

1,1

0,1

37,6

3,8

Troço
2

A

2,6

0,8

8,0

2,5

0

0

0

0

0

0

30,2

9,2

B

2,6

0,8

8,0

2,4

0

0

0

0

0

0

30,2

8,9

Troço
3

A

2,6

0,4

61,2

8,7

0

0

7,5

1,1

110,4

15,7

95,9

13,6

B

3,4

0,5

106,6

15,6

0

0

1,7

0,2

13,4

2,0

113,7

16,6

Troço
4

A

0,1

0,0

110,7

27,2

0,2

0,1

0,0

0

0,0

0

41,0

10,1

B

1,8

0,4

140,9

32,6

0

0

0,0

0

14,5

3,4

52,5

12,2

A=B

2,9

0,6

43,5

8,7

51,6

10,3

6,3

1,3

171,7

34,4

22,9

4,6

Troço
6

A

1,9

0,1

376,8

25,9

17,0

1,2

22,2

1,5

27,2

1,9

172,5

11,8

B

2,8

0,2

269,8

18,7

4,1

0,3

1,2

0,1

58,8

4,1

122,1

8,5

Troço
7

A

2,9

0,3

93,6

10,0

0

0

2,3

0,2

62,5

6,7

4,2

0,4

B

0,9

0,1

169,2

16,8

0

0

3,4

0,3

7,3

0,7

10,8

1,1

Troço
8

A

0,7

0,1

121,9

12,3

0

0

13,3

1,3

18,1

1,8

11,4

1,1

B

1,0

0,1

114,0

11,9

0

0

3,5

0,4

20,2

2,1

13,0

1,4

Troço
9

A

0

0

76,9

14,0

0

0

0,0

0

0,0

0

4,1

0,7

B

0

0

64,9

11,0

0

0

1,0

0,2

0,0

0

7,2

1,2

Troço
5
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Quadro 5.18 – Área (ha) total dos usos do solo presentes na área das Estações do Traçado A

Uso do Solo
Olival
Matos
Floresta de Produção
Vinha
Culturas Anuais /
Pastagens / Incultos

JCT
14000
Troço1
261
89
-

JCT
14100
Troço 2
4021
899

JCT
14200
Troço 4
2307
2693

-

80

-

Traçado A
JCT
JCT
14300
14400
Troço 6
Troço 6
3710
160
1290
3840
-

-

JCT
14500
Troço 7

JCT
14600
Troço 8

CTS
15000
Troço 9
5000

5000

5000

Quadro 5.19 – Área (ha) total dos usos do solo presentes na área das Estações do Traçado B

Uso do Solo
Olival
Matos
Floresta de Produção
Vinha
Culturas Anuais /
Pastagens / Incultos

Pela

leitura

JCT
14000
Troço1
261
89
-

JCT
14100
Troço 2
-

JCT
14200
Troço 4
-

-

5000

5000

dos

dados

apresentados,

Traçado B
JCT
JCT
14300
14400
Troço 6
Troço 6
4546
5000

ambos

454

os

JCT
14500
Troço 7

JCT
14600
Troço 8

CTS
15000
Troço 9
5000

5000

corredores

5000

intercetam

maioritariamente terrenos agrícolas de regadio, incluindo pastagens, matas de
matagais baixos e diversificados em situação de cumeada e ainda olival, sendo esta
última, a cultura arbórea mais abundante na região.
Ainda nesta análise e relativamente ao Uso do Solo e ao seu aproveitamento e
ordenamento enquanto recurso natural e económico, surgem, na área em estudo,
zonas de atividades agrícolas associadas e integradas em regimes de cultivo
específico e intensivo, de forma organizada e regrada, quer apenas em regime de
cultivo do solo, quer associando áreas de pastagem.
Entre as culturas regadas em rotação, destacam-se ainda, os cereais para grão (ou
forragens), sobretudo milho e centeio, os lameiros bem conservados e as hortícolas
vivazes de subsistência. Os prados, muito em resultado do modo de vida das
populações, são permanentes, em que o solo fica apenas com cobertura herbácea
natural ou semeada (lameiros). Nas culturas permanentes, há a referir, a vinha, o
olival, os soutos de castanheiro e os pomares. Assim, na conjugação da relevância
destes sistemas, surge a definição espacial de uma forma de gestão dos recursos
agrícolas - Aproveitamentos Hidroagrícolas e/ou Regadios Tradicionais. Na área
direta em estudo ocorrem dois Perímetros de Rega bem definidos e classificados –
Aproveitamento Hidroagrícola do Vale de Vilariça e o Aproveitamento Hidroagrícola
de Macedo de Cavaleiros.
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5.6.3.3 Aproveitamentos Hidroagrícolas e Regadios Tradicionais na área
em estudo
As obras de aproveitamento hidroagrícola assumem importância a nível económico e
social, pelo que importa garantir a utilização destas obras para os fins a que se
destinam e respeitar a integridade dos perímetros agrícolas.
São consideradas obras de aproveitamento hidroagrícola nomeadamente, as obras de
aproveitamento de águas do domínio público para rega, as obras de drenagem, de
enxugo e de defesa dos terrenos utilizados na agricultura. Como estas áreas integram
a RAN, ficam também sujeitas ao seu regime.
Estas áreas são sujeitas a medidas de melhoramento do solo agrícola e sua
conservação e preservação. O uso é regrado em rotação de culturas potenciais
planeadas pelas respetivas épocas de produção, alternando com pastagens naturais
e/ou pousios. São construídos canais e sulcos (ou levadas) de água distribuída às
parcelas por gravidade a partir das linhas de água mais próximas.
Segundo informação da Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural
(DGADR), e tal como já referido, são duas as áreas consignadas sob este regime,
Aproveitamento Hidroagrícola do Vale de Vilariça (AHVV) e o Aproveitamento
Hidroagrícola de Macedo de Cavaleiros (AHMC).
Segundo informações da Direcção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Regional
(DGADR), o AHVV, é constituído por terrenos de aluvião associados à ribeira de
Vilariça e toda a sua várzea, possuindo uma área total de 2347,7 ha que se estendem
longitudinalmente por todo o Vale de Vilariça. Inclui áreas regadas a partir do rio
Sabor, ribeira de Vilariça e ainda as linhas de água da rib.ª da Burga, rib.ª do
Salgueiro (Bloco Norte), rib.ª do Arco (Bloco Sul), rib.ª Grande (Bloco Sul) e rib.ª de
Santa Justa (Bloco Norte). Constituem terrenos regados para produção de
prunóideas, hortícolas, olival e vinha, arvenses de regadio.
O Aproveitamento Hidroagrícola de Macedo de Cavaleiros possui uma área de
5300 ha, com cerca de 1000 beneficiários. Inclui os Blocos de Macedo, Salselas e
Cortiços, com água adutora a partir da Albufeira do Azibo. As culturas principais são
as hortícolas, os prados e as forragens.
Estas áreas de regadio são intercetados pelos corredores A e B nos Troço 6 e 7, ainda
que, apenas no Troço 6, o Traçado A inevitavelmente interfere com o
Página 169 de 647

G-14000-000001
Data: 08.01.2016
Rev.0

Aproveitamento Hidroagrícola do Vale da Vilariça, por se implantar em toda a baixa
aluvionar paralela à Ribeira de Vilariça. O Traçado B foi delineado sem interferência
com aproveitamentos hidroagrícolas.
Para além dos Aproveitamentos Hidroagrícolas referidos existem diversos pequenos
outros regadios tradicionais, beneficiando parcelas de dimensões mais pequenas.
Nestes pequenos regadios, a água provém de linhas de água, furos ou minas, sendo a
rega efetuada por gravidade, por sulcos, faixas, regos ou levadas.
As parcelas dos designados Regadios Tradicionais assumem papel de destaque na
região enquadrando-se nas obras do grupo IV (obras coletivas de interesse local), de
iniciativa dos beneficiários, também associados em Juntas de Agricultores. Utilizam
normalmente águas superficiais – linhas de água ou nascentes - recorrendo a
armazenamento em pequenos tanques, poças ou açudes, de baixa capacidade, que
possibilitam apenas uma regularização dos caudais de distribuição e rega. Com
alguma frequência estes regadios tradicionais incluem terrenos de lameiros.
Para além do importante impacto social que estes regadios têm, quase sempre nas
imediações das povoações, constituem uma descontinuidade húmida e uma cintura
verde em torno dos aglomerados urbanos, com forte impacto na prevenção e
contenção de incêndios, sendo ainda promotores da biodiversidade. A sua
beneficiação tem contribuído para a melhoria das condições de vida e de trabalho
dos beneficiários – minimizando algum do abandono que se tem vindo a verificar para o aumento da eficiência do uso da água e para a redução dos custos de
manutenção das infraestruturas. Assim, para a zona de desenvolvimento dos
corredores, apenas se refere o Regadio de Serapicos (Desenho 5 – Síntese de Outras
Condicionantes – Volume 3), pertencente ao concelho de Bragança e que abrange
uma área de 9 ha, dos quais, apenas é interferido pelo corredor B, ao PK 65+700
(troço 8) em cerca de 0,6ha, na zona limítrofe, sem que ocorra interferência pelo
traçado.

5.6.3.4 Áreas de Regime Florestal
O Regime Florestal é o conjunto de disposições destinadas a assegurar não só a
criação, exploração e conservação da riqueza silvícola, sob o ponto de vista da
economia nacional, mas também o revestimento florestal dos terrenos cuja
arborização seja de utilidade pública, e conveniente ou necessária para o bom
regime das águas e defesa das várzeas, para a valorização das planícies áridas e
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benefício do clima, ou para a fixação e conservação do solo, nas montanhas, e das
areias, no litoral marítimo. (parte IV, artigo 25.º, do Decreto de 24 de dezembro de
1901).
Segundo informação do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF),
a área em estudo interfere com áreas submetidas ao Regime Florestal sob jurisdição
desta entidade, designadamente os seguintes Perímetros Florestais (PF) de Avelanoso
e Serra da Nogueira.
No caso em estudo, os traçados definidos na área em estudo interferem diretamente
com estes dois PF, da seguinte forma:


PF da Serra da Nogueira, atravessado pelo traçado B (Troço 7), ao PK 44+980 a
45+254 e 45+422 a 45+560. A área do PF inserida no corredor é de 19.3ha;



PF de Avelanoso, atravessado pelas duas alternativas de traçado (troço comum
do Troço 9), junto à Fronteira, numa extensão de 490 metros. A área do PF
inserida no corredor é de 62.32ha.

Por outro lado, e segundo o Plano Regional de Ordenamento Florestal do Nordeste
Transmontano (PROFNE, aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 2/2007, de 17 de
janeiro. DR n.º 12, Série I), nesta região a suscetibilidade aos incêndios é
considerável, sendo que o risco de incêndio é determinado segundo a tipologia dos
povoamentos florestais, espécies vegetais, forma de gestão, relevo e acessibilidades.
Neste âmbito, relativamente às manchas florestais e essencialmente de matagais
secos, contínuas e extensas, constituídas principalmente por espécies não
caducifólias, que favorecem a ocorrência de incêndios de grandes proporções e
intensidade, pode considerar-se que as mesmas têm uma representatividade
considerável na região em estudo. Na área em estudo, na sub-regiões homogéneas do
Douro-Superior, Bornes, Sabor e Miranda-Mogadouro, segundo PROFNE, se faz sentir a
perigosidade do risco de incêndio, pois ocorrem vastas áreas de floresta de folhosas e
algumas resinosas em zonas de declives muito irregular e em situação de cumeada,
de maior cota e de solos erodidos (com afloramentos rochosos à superfície), de difícil
acesso, ao longo do traçado.
Pela particularidade desta região nordeste, ocorrem alguns povoamentos florestais
constituídos por espécies vegetais arbóreas protegidas com enquadramento legal –
Sobreiros e Azinheiras.
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Os povoamentos de sobreiro e azinheira são protegidos pelo Decreto-Lei n.º169/2001,
de 25 de maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de junho, que aprova a
proteção destes povoamentos, promovendo a sua preservação e reconhecendo a
importância ambiental e económica deste recurso. De acordo com o n.º 1 do artigo
2.º deste documento, em povoamentos de sobreiro ou azinheira não são permitidas
conversões. “(…). Constituem exceção ao estabelecido no n.º 1 as conversões que
visem a realização de Empreendimentos de imprescindível utilidade pública e
Empreendimentos agrícolas com relevante e sustentável interesse para a economia
local” (alíneas a) e b) do n.º 2 do artigo 2.º).
O Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de maio, estabelece ainda que o corte ou o
arranque de sobreiros e azinheiras em povoamentos ou isolados carece de
autorização superior; introduz o recurso a medidas compensatórias no caso de cortes
autorizados e de reposição no caso de cortes ilegais. Pela leitura da Carta de
Ocupação do Solo do presente estudo, estima-se que sejam atravessadas manhas de
Sobro e Azinho entre 1,1 km a 10,7 km, consoante a alternativa de traçado que
venha a ser selecionada.
De referir ainda as áreas de castanheiros (Castanea sativa), designadas de soutos
como um importante recurso natural e económico da região. São árvores folhosas,
frondosas, de fruto usado económica e gastronomicamente, sendo consideradas
árvores com história, podendo estabelecer-se até aos 1800 metros de altitude tendo
preferência por solos xistentos, com alguma sílica e soltos; a sua madeira é de alta
qualidade e, por isso, apreciada na construção e transformação.
Nos traçados em estudo, prevê-se o atravessamento destes soutos, em cerca de
5,5 km a cerca de 9,5 km consoante a alternativa de traçado que venha a ser
selecionada. As situações mais impactantes, deste tipo de interferência, terá
obviamente que ver com a densidade dos soutos e a quantidade de árvores
necessárias abater, já que, com a servidão gerada pela infraestrutura em estudo, o
estabelecimento de novas árvores terá maiores condicionalismos.

5.7 Ordenamento e Condicionantes
5.7.1

Metodologia

A caracterização da situação atual no domínio do ordenamento do território efetuouse tendo por base uma abordagem metodológica, em duas vertentes:
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Modelos de Desenvolvimento e de Ordenamento Territorial;



Condicionantes ao Uso do Solo.

Na primeira vertente são descritos e analisados os modelos de ordenamento do
território vigentes no território em estudo, onde se incluem diversos tipos de planos,
de nível nacional, regional, sectorial e local. Tem por base uma análise documental,
incluindo também, no que se refere aos PDM, o levantamento e tratamento de
informação relativa às classes de solo urbano e de solo rural constantes nas Plantas
de Ordenamento dos PDM (a partir da quantificação das diversas classes constantes
nestas Cartas).
Na segunda, são descritas e analisadas as áreas regulamentares, caracterizando-se as
condicionantes,

servidões

administrativas

e

restrições

de

utilidade

pública

identificadas na zona de desenvolvimento do projeto. A caracterização de cada uma
destas servidões e restrições de utilidade pública é efetuada de acordo com as suas
especificidades e com o respetivo enquadramento legislativo em vigor. Em cada caso,
antes da correspondente caracterização, é sintetizado o texto que institui cada uma
das servidões/restrições anteriormente apresentadas, bem como as questões
metodológicas mais relevantes para a sua análise.
O desenvolvimento deste Fator Ambiental é efetuado a partir da informação obtida
através da cartografia e ortofotomapas, análises bibliográficas e documentais,
contatos com Entidades, e trabalho de campo.
A área de estudo considerada para a caracterização do ambiente afetado
corresponde aos corredores alternativos do Gasoduto, genericamente com cerca de
400 m, cartografados nos Desenhos referentes à Síntese de Ordenamento
(Desenho 3), RAN e REN (Desenho 4) e Síntese de Outras Condicionantes
(Desenho 5) apresentados no Volume 3.

5.7.2

Instrumentos de Gestão Territorial (IGT)

5.7.2.1 Instrumentos de Desenvolvimento Territorial
O quadro seguinte faz a síntese dos Instrumentos de Desenvolvimento Territorial que
ocorrem na zona de desenvolvimento do projeto e que a seguir se descrevem.
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Quadro 5.20 – Instrumentos de Desenvolvimento Territorial
Concelhos abrangidos

Diploma de Aprovação

Situação
Atual

Todos

Lei n. º 58/2007, de 04 de setembro,
retificado pelas declarações n.º 80-A, de
07 de setembro de 2007, e n.º 103A/2007, de 02 de novembro

Em vigor

Celorico da Beira,
Trancoso e Mêda

---

Aguarda
Aprovação

Plano Regional de
Ordenamento do
Território do Norte
(PROT-N)

Vila Nova de Foz Côa,
Torre de Moncorvo, Vila
Flor, Alfândega da Fé,
Mirandela, Macedo de
Cavaleiros, Bragança e
Vimioso

---

Aguarda
Aprovação

Plano Intermunicipal de
Ordenamento do
Território (PIOT) do Alto
Douro Vinhateiro

Vila Nova de Foz Côa,
Torre de Moncorvo

Resolução do Conselho de Ministros n.º
150/2003, de 22 de setembro, publicado
no Diário da República n.º 219, I Série-B

Em vigor

IGT
Programa Nacional da
Política de
Ordenamento do
Território (PNPOT)
Plano Regional de
Ordenamento do
Território do Centro
(PROT-C)

5.7.2.1.1 Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território
(PNPOT)
O PNPOT estabelece as grandes opções para a organização do território nacional. O
seu programa de ação concretiza a estratégia de ordenamento, desenvolvimento e
coesão territorial do País, em coerência com o Quadro de Referência Estratégico
Nacional (QREN) para o período de 2007-2013. O PNPOT constitui o quadro de
referência para a elaboração dos restantes instrumentos de planeamento do Sistema
de Gestão Territorial Nacional, com relevância para os Planos Sectoriais, os Planos
Regionais de Ordenamento do Território e os Planos Diretores Municipais.
A linha de rumo do PNPOT para o Portugal 2025, sistematiza-se em seis Objetivos
Estratégicos, que se complementam e reforçam, dos quais merece destaque pela
importância que detém no âmbito do projeto em estudo, o objetivo de “Assegurar a
equidade territorial no provimento de infraestruturas e de equipamentos coletivos e
a universalidade no acesso aos serviços de interesse geral, promovendo a coesão
social”.
O Programa define orientações estratégicas territoriais para cada região e espaços
sub-regionais integrantes do território nacional. Para a Região Norte, importa reter:
“Reforçar

a

cooperação

transfronteiriça

e

transnacional,

valorizando

especializações, complementaridades e sinergias para o desenvolvimento de
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projectos de dimensão europeia;”. Para o espaço da sub-região do Douro e Alto-Trásos-Montes, o Programa propõe: “Reforçar a cooperação transfronteiriça, promovendo
a cooperação inter-urbana para liderar projectos de valorização do território
transfronteiriço e de exploração dos mercados de proximidade.”
Já para o espaço da Região Centro destaca-se “Reforçar os factores de
internacionalização da economia regional e a posição estratégica da região para a
articulação do território nacional e deste com o espaço europeu;”. Para a sub-região
da Beira Interior (onde se incluem as unidades territoriais da Beira Interior Norte,
Cova da Beira, Serra da Estrela e Beira Interior Sul) é proposto “Assumir uma
estratégia comum de afirmação territorial e de aprofundamento da cooperação
transfronteiriça e de exploração das oportunidades decorrentes da ligação a
Espanha”.

5.7.2.1.2 Planos Regionais de Ordenamento do Território (PROT)
As orientações definidas no PNPOT são desenvolvidas nos PROT, os quais, por sua vez,
definem a estratégia regional de desenvolvimento territorial, considerando as
estratégias municipais de desenvolvimento local, e constituindo o quadro de
referência para a elaboração dos Planos Municipais de Ordenamento do Território
(PMOT).
A área em estudo encontra-se integrada nas regiões Norte e Centro e nesse sentido
refere-se que está em curso a elaboração do PROT da Região Norte (PROT-N) e o
PROT da Região Centro (PROT-C), cujos processos cumpriram já as diversas fases de
elaboração, incluindo a consulta pública, e que se encontram, atualmente, em fase
de aprovação por parte do Governo Português. Neste sentido, constata-se que a área
em estudo não se encontra abrangida por nenhum PROT em vigor até à data.

5.7.2.1.3 Plano Intermunicipal de Ordenamento do Território (PIOT) do
Alto Douro Vinhateiro (ADV)
O PIOT-ADV foi aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 150/2003, de
22 de setembro (Diário da República n.º 70, I Série - B), sendo que através do Aviso
n.º 15170/2010, de 30 de julho (Diário da República n.º 147, II Série) foi publicada a
Zona Especial de Proteção do ADV (a qual corresponde, grosso modo, ao limite da
Região Demarcada do Douro).
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O Alto Douro Vinhateiro constitui o contínuo mais representativo e melhor
conservado da Região Demarcada do Douro, a mais antiga região vitícola demarcada
e regulamentada do mundo. Reconhecendo a importância da paisagem e das
atividades tradicionais de produção de vinho, em 2001, a UNESCO classificou como
Património da Humanidade mais de 26 mil hectares do Alto Douro Vinhateiro,
repartidos por 13 concelhos entre eles dois dos concelhos intercetados pelo projeto:
Torre de Moncorvo e Vila Nova de Foz Côa.
Seguidamente apresenta-se uma figura que pretende representar esquematicamente
ambos os limites.

Figura 5.14 – Enquadramento Regional do Alto Douro Vinhateiro (Fonte: PIOT-ADV, s/ escala)

Os corredores e traçados em estudo intercetam o Alto Douro Vinhateiro (ADV) no
Troço 5 (troço comum), bem como a respetiva Zona Especial de Proteção (ZEP) que
abrange os troços 3 a 6, como se pode identificar no Desenho 5 – Síntese de Outras
Condicionantes.

5.7.2.2 Instrumentos de Política Sectorial
Os instrumentos da Politica Setorial abrangidos pela área em estudo são os
apresentados no quadro seguinte e que seguidamente se detalham.
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Quadro 5.21 – Instrumentos de Politica Sectorial
IGT

Plano Sectorial da Rede
Natura 2000 (PSRN2000)

Concelhos abrangidos
Vila Nova de Foz Côa,
Torre
de
Moncorvo,
Alfândega
da
Fé,
Mirandela, Macedo de
Cavaleiros, Bragança e
Vimioso

Diploma de Aprovação

Situação Atual

Resolução
do
Conselho
de
Ministros n.º 115-A/2008, de 21 de
julho

Em vigor

Plano de Gestão das
Bacias Hidrográficas que
integram
a
Região
Hidrográfica 4 (RH4) –
PGBH do Vouga, Mondego
e Lis e das Ribeiras do
Oeste

Celorico da Beira

Resolução
do
Conselho
de
Ministros n.º 16/B/2013, de 22 de
março

Em vigor

Plano de Gestão das
Bacias Hidrográficas que
integram
a
Região
Hidrográfica 3 (RH3) –
PGBH do Douro

Trancoso, Mêda, Vila
Nova de Foz Côa, Torre
de Moncorvo, Vila Flor,
Alfândega
da
Fé,
Mirandela, Macedo de
Cavaleiros, Bragança e
Vimioso

Resolução
do
Conselho
de
Ministros n.º 16/C/2013, de 22 de
março

Em vigor

Plano
Regional
de
Ordenamento
Florestal
da Beira Interior Norte
(PROF-BIN)
Plano
Regional
de
Ordenamento
Florestal
do Douro (PROF-D)

Celorico
da
Trancoso e Mêda

Beira,

Vila Nova de Foz Côa,
Torre de Moncorvo, Vila
Flor

Plano
Regional
de
Ordenamento
Florestal
do
Nordeste
Transmontano

Alfândega
da
Fé,
Mirandela, Macedo de
Cavaleiros, Bragança e
Vimioso

Plano
Rodoviário
Nacional (PRN2000)

Todos

Portaria n.º 141/2015, de 21 de
maio - procede à alteração da
Portaria n.º 78/2013, de 19 de
fevereiro,
que
determina
a
ocorrência de factos relevantes
para efeitos de revisão dos planos
regionais de ordenamento florestal
(PROF) em vigor em Portugal
continental,
bem
como
a
suspensão parcial desses planos e
revoga a Portaria n.º 62/2011, de
2 de fevereiro
Decreto-Lei n.º 222/98, de 17 de
julho, alterado pela Lei n.º 98/99,
de 26 de julho e Decreto-Lei n.º
182/2003, de 16 de agosto

Suspensão
Parcial

Em vigor

5.7.2.2.1 Plano Sectorial da Rede Natura 2000 (PSRN2000)
A Rede Natura 2000 tem como objetivo “contribuir para assegurar a biodiversidade
através da conservação dos habitats naturais e da fauna e da flora selvagens no
território europeu dos Estados–membros em que o Tratado é aplicável” (Diretiva
Habitats) e é composta por áreas de importância comunitária para a conservação de
determinados habitats e espécies, nas quais as atividades humanas são compatíveis
com a preservação destes valores, visando uma gestão sustentável do ponto de vista
ecológico, económico e social.
Em Portugal Continental, nos termos do referido Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de
fevereiro, a Rede Natura 2000 é composta por:
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Sítios da Lista Nacional (criados ao abrigo das Resoluções de Conselho de
Ministros n.º 142/97, de 28 de agosto, e n.º 76/2000, de 5 de julho), designados
como Sítios;



Zonas de Proteção Especial (ZPE do Estuário do Tejo criada pelo Decreto-Lei n.º
280/94, de 5 de novembro, e restantes ZPE criadas pelo Decreto-Lei n.º 384B/99, de 23 de setembro), designadas como ZPE.

O PSRN2000 foi aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 115-A/2008, de
21 de julho (publicado no Diário da República n.º 139, I Série), constituindo um IGT,
de concretização da política nacional de conservação da diversidade biológica,
visando a salvaguarda e valorização dos sítios e das ZPE do território continental,
bem como a manutenção das espécies e habitats num estado de conservação
favorável nestas áreas.
A área de estudo interceta espaços da Rede Natura, nomeadamente do Sítio Morais PTCON0023, (apenas inserido no corredor B, aproximadamente ao PK 56+500, sem ser
intercetado pelo traçado), e Sítio PTCON0021- rios Sabor e Maçãs e ZPE (PTZPE0037),
inevitavelmente intercetado pelos dois traçados alternativos, nos Troços 8 e 9, ao
fazer o atravessamento dos vales dos rios Sabor e Maças, como se pode verificar no
Desenho 5 – Síntese de Outras Condicionantes e na figura seguinte.
Adicionalmente refere-se ainda a Important Bird Area (IBA) dos rios Sabor e Maçãs
(PT004) (sem estatuto legal), a qual é praticamente coincidente com o Sítio
PTCON0021 – rios Sabor e Maçãs.
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Figura 5.15 – Localização dos Sítios da Rede Natura 2000 na área em estudo
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As orientações de gestão do Sítio e ZPE – rios Sabor e Maçãs são dirigidas
prioritariamente para a manutenção do extenso contínuo de ecossistemas ribeirinhos
e conservação das aves que utilizam os habitats rupícolas para nidificação e para um
conjunto de passeriformes para os quais a área é fundamental para a sua
conservação em território nacional.

5.7.2.2.2 Planos de Gestão de Região Hidrográfica (PGRH)
Os Planos de Gestão de Região Hidrográfica

(PGRH) são instrumentos de

planeamento das águas que têm por objetivo constituírem-se como a base de suporte
à gestão, à proteção e à valorização ambiental, social e económica das águas;
visando, em particular, a identificação dos problemas mais relevantes das bacias
hidrográficas, prevenindo a ocorrência de futuras situações potencialmente
problemáticas, bem como definir as linhas estratégicas da gestão dos recursos
hídricos através da implementação de um programa de medidas que garanta a
prossecução dos objetivos ambientais estabelecidos na Diretiva Quadro da Água
(Diretiva 2000/60/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de outubro).
A área de implantação dos corredores em análise abrange as bacias hidrográficas dos
rios Mondego e Douro, objeto dos seguintes planos:


Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas que integram a Região Hidrográfica 3
(RH3) – PGBH do Douro (Resolução do Conselho de Ministros n.º 16/C/2013, de
22 de março) (concelhos de Trancoso, Mêda, Vila Nova de Foz Côa, Torre de
Moncorvo, Vila Flor, Alfândega da Fé, Mirandela, Macedo de Cavaleiros,
Bragança e Vimioso);



Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas que integram a Região Hidrográfica 4
(RH4) – PGBH do Vouga, Mondego e Lis (Resolução do Conselho de Ministros
n.º 16/B/2013, de 22 de março) (concelho de Celorico da Beira).

Os Planos de Gestão das Bacias Hidrográficas possuem um grau de generalização
bastante grande e um âmbito de intervenção sectorial muito especializado, pelo que
a análise da sua relação com o projeto nos pontos de interesse é efetuada no
Capítulo 5.8 - Recursos Hídricos.
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5.7.2.2.3 Planos Regionais de Ordenamento Florestal (PROF)
Os PROF são instrumentos sectoriais de gestão territorial que estabelecem as normas
de intervenção sobre a ocupação e a utilização dos espaços florestais, encontrandose previstos na Lei de Bases da Política Florestal (Lei n.º 33/96, de 17 de agosto) e
regulados pelo Decreto-Lei n.º 204/99, de 9 de junho.
A Portaria n.º 141/2015, de 21 de maio procede à alteração da Portaria n.º 78/2013,
de 19 de fevereiro, que determina a ocorrência de factos relevantes para efeitos de
revisão dos planos regionais de ordenamento florestal (PROF) em vigor em Portugal
Continental, bem como a suspensão parcial desses planos e revoga a Portaria
n.º 62/2011, de 2 de fevereiro.
A adoção destes instrumentos constitui o contributo do sector florestal para os
instrumentos de gestão territorial, em geral, e para os planos municipais de
ordenamento do território, em particular, no que concerne à ocupação, uso e
transformação do solo nos espaços florestais, uma vez que, de acordo com a
hierarquia destes instrumentos, as ações e medidas propostas nos PROF são
integradas naqueles planos.
A área em estudo é abrangida por três Planos de Ordenamento Florestal (PROF):
•

Plano Regional de Ordenamento Florestal da Beira Interior Norte (PROF-BIN)

O PROF-BIN, aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 12/2006, de 24 de julho,
abrange os seguintes concelhos: Mêda, Figueira de Castelo Rodrigo, Pinhel, Trancoso,
Almeida, Fornos de Algodres, Celorico da Beira, Guarda, Gouveia, Sabugal, Seia,
Manteigas, Belmonte, Covilhã e Fundão.
Estão integrados no PROF o território do município de Mêda, Trancoso e Celorico da
Beira inclusos na área de estudo do presente projeto.
Os espaços florestais da Beira Interior Norte têm importância na região do PROF, na
medida em que ocupam uma extensa área de cerca de 67 % do total, dos quais cerca
de metade encontram-se não arborizados. Os espaços arborizados ocupam cerca de
22 % da área total.
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Esta região apresenta uma das taxas de ocupação florestal mais baixas quando
comparada com as restantes regiões do país. Esta baixa ocupação resulta da
orografia característica da região, com um sistema montanhoso de elevada altitude –
a Serra da Estrela.
Em termos de povoamento florestal, o carvalho tem maior presença na região, com
cerca de 23 % da área total. Já os eucaliptos têm uma fraca representatividade,
ocupando apenas 1 % da área total.
•

Plano Regional de Ordenamento Florestal do Douro (PROF-D)

O PROF do Douro foi aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 4/2007, de 22 de
janeiro. Este plano abrange os concelhos de Torre de Moncorvo, Vila Flor, Vila Nova
de Foz Côa e Vila Real, onde se insere a área de desenvolvimento do projeto, e ainda
os municípios de Alijó, Armamar, Carrazeda de Ansiães, Freixo de Espada à Cinta,
Lamego, Mesão Frio, Moimenta da Beira, Penedono, Peso da Régua, Sabrosa, Santa
Marta de Penaguião, São João da Pesqueira, Sernancelhe, Tabuaço e Tarouca.
O PROF-D propõe-se ao ordenamento dos espaços florestais numa perspetiva
sustentável e multifuncional, enquadrado nos valores paisagísticos da região,
garantindo a proteção dos solos e dos recursos, onde a sua fruição para turismo e
recreio de lazer são marcantes.
•

Plano Regional de Ordenamento Florestal do Nordeste Transmontano (PROF-NE)

O PROF-NE, cujo espaço de intervenção abrange a área de estudo incluída nos
concelhos de Alfândega da Fé, Mirandela, Macedo de Cavaleiros, Bragança e Vimioso,
foi inicialmente aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 2/2007 de 17 de janeiro.
Abrange ainda os concelhos de Miranda do Douro, Mogadouro e Vinhais.
O PROF-NE propõe-se contribuir para o ordenamento dos espaços florestais
desenvolvidos numa perspetiva multifuncional, integrados no aproveitamento
sustentável do turismo da região, e em que a atividade silvo pastoril, cinegética, a
pesca nas águas interiores e a exploração dos produtos florestais não-lenhosos, são
pilares geradores de riqueza e emprego.
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Sub-regiões Homogéneas
A organização dos espaços florestais, e respetivo zonamento nestas regiões, é feita
ao nível de sub-regiões homogéneas que correspondem a unidades territoriais com
elevado grau de homogeneidade relativamente ao perfil das funções dos espaços
florestais e às suas características, possibilitando a definição territorial de objetivos
de utilização, como resultado da otimização combinada de três funções principais.
A área de intervenção dos PROF é organizada nas seguintes sub-regiões homogéneas
do ponto de vista dos seus usos dominantes:
Quadro 5.22 – PROF e respetivas Sub-regiões homogéneas
Plano Regional de
Ordenamento Florestal
PROF-BIN

PROF-D

PROF-NE

Sub-regiões Homogéneas do PROF
Douro e Côa, Raia Norte, Estrela, Torre,
Alto Mondego, Alto Alva, Vale do Alva, Cova
da Beira, Gardunha e Malcata
Alvão-Marão, Beira Douro, Carrazeda,
Douro, Douro Internacional, Douro superior,
Montemuro, Olo, Padrela, Sabor e Tua
Bornes, Bragança, Coroa-Montesinho, Douro
Internacional, Douro Superior, MirandaMogadouro, Sabor e Tua

Sub-regiões Homogéneas
onde se inserem os
corredores
Raia Norte e Douro e Côa
Douro, Douro Superior e
Sabor
Bornes, Bragança, MirandaMogadouro, Sabor

No Anexo E1 – Volume 4 são expostos os objetivos específicos de cada Sub-regiões
Homogéneas onde se desenvolve o projeto.
Verifica-se que na zona de desenvolvimento do projeto, no Plano Regional de
Ordenamento Florestal do Nordeste Transmontano (PROF-NE), existem zonas
classificadas como Perímetros Florestais:


Concelho de Macedo de Cavaleiros - perímetro florestal da Serra da Nogueira
(Corredor B, Troço 7);



Concelho do Vimioso - perímetro florestal de Avelanoso (ambos os Corredores A
e B, Troço 9).

Os perímetros florestais estão representados no Desenho 5 – Síntese de Outras
Condicionantes (Volume 3).
Estas áreas de Perímetro Florestal estão sujeitas a um Plano de Gestão Florestal
(PGF) no âmbito do PROF NE, tendo este definido as seguintes funções:
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Quadro 5.23 – Funções e respetiva hierarquia dos Perímetros Florestais
Perímetro
Florestal
Serra da
Nogueira
Avelanoso

1ª Função

2ª Função

3ª Função

Grau de prioridade
de elaboração1

Conservação

Silvo pastorícia, caça e
pesca nas águas interiores

Produção

1

Conservação

Proteção

Recreio, enquadramento
e estética da paisagem

2

No âmbito da proposta de ordenamento as funções prioritárias serão consideradas
para a determinação das categorias de solo rural dos espaços florestais.
Ambos os traçados alternativos interferem com Corredores Ecológicos pertencentes
aos PROF, os quais se encontram associados essencialmente à rede hidrográfica da
região, bem como algumas manchas de Zonas Críticas do ponto de vista da defesa da
floresta contra incêndios (risco de incêndio), que constituem “as manchas onde se
reconhece ser prioritária a aplicação de medidas mais rigorosas de defesa da
floresta contra os incêndios face ao risco de incêndio que apresentam e em função
do seu valor económico, social e ecológico.”
Os Corredores Ecológicos são considerados zonas sensíveis para a conservação, e
entendem-se como as “faixas que promovam a conexão entre áreas florestais
dispersas, favorecendo o intercâmbio genético, essencial para a manutenção da
Biodiversidade”. (artigo 4.º do PROF).
De acordo com o artigo 10.º, os Corredores Ecológicos contribuem para a formação
de meta populações de comunidades da fauna e da flora, tendo como objetivo
conectar populações, núcleos ou elementos isolados, e integram os principais eixos
de conexão, delimitados nos mapas síntese com uma largura máxima de 3 km. As
normas a aplicar, no âmbito do planeamento florestal, são as consideradas para as
funções de proteção e de conservação, nomeadamente a subfunção de proteção da
rede hidrográfica, com objetivos de gestão e intervenções florestais ao nível da
condução e restauração de povoamentos nas galerias ripícolas, bem como a
subfunção de conservação de recursos genéticos, com objetivos de gestão da
manutenção da diversidade genética dos povoamentos florestais, e manutenção e
fomento dos próprios corredores ecológicos.

1

Grau de prioridade:
Alta (1) – floresta modelo, matas históricas e matas elementos únicos na sub-região
Média (2) – mais próximos dos centros urbanos, localizados na Rede Natura
Baixa (3) – os restantes terrenos sob regime florestal
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Os corredores ecológicos devem ser objeto de tratamento específico no âmbito dos
Planos de Gestão Florestal (PGF) e devem ainda contribuir para a definição da
estrutura ecológica municipal no âmbito dos PMOT. Estes corredores devem ser
compatibilizados com as redes regionais de defesa da floresta contra incêndios,
sendo estas de carácter prioritário (Artigo 10.º dos PROF).
Na figura seguinte apresentam-se os traçados em estudo face às sub-regiões
homogéneas, os corredores ecológicos e os perímetros florestais.
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Figura 5.16 – Extrato dos Mapas Síntese dos Planos Regionais de Ordenamento Florestal (PROF) do
Nordeste Transmontano, Beira Interior Norte e do Douro, com implantação dos corredores em estudo
(Fonte: PROF do NE, BIN e do Douro; Adaptado)
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5.7.2.2.4 Plano Rodoviário Nacional (PRN2000)
O Plano Rodoviário Nacional (PRN), revisto e aprovado pelo Decreto-Lei n.º 222/98,
de 17 de julho, alterado pela Lei n.º 98/99, de 26 de julho, pela Declaração de
Retificação n.º 19-D/98 e Decreto-Lei n.º 182/2003, de 16 de agosto, constitui a
figura de planeamento que define a classificação e as características técnicas das
infraestruturas rodoviárias.
Perspetivando-se a modernização da estrutura viária nacional, a implementação do
PRN pressupõe, sobretudo, o aumento da eficácia do transporte rodoviário de pessoas
e bens, o aumento da segurança de circulação e a melhoria do meio ambiente.
A rede rodoviária é constituída por:


Rede nacional fundamental – que integra os Itinerários Principais (IP), que são
as vias de comunicação de maior interesse nacional, que asseguram a ligação
entre os centros urbanos com influência supra distrital e destes com os
principais portos, aeroportos e fronteiras (artigo 2.º e Anexo I do Decreto-Lei
n.º 222/98);



Rede nacional complementar – que integra os Itinerários Complementares (IC) e
as Estradas Nacionais (EN), que asseguram a ligação entre a rede nacional
fundamental e os centros urbanos de influência concelhia ou supra concelhia,
mas infra distrital (artigo 4.º e Anexos II e III do Decreto-Lei n.º 222/98).

As servidões a que estão sujeitos os terrenos ao longo das estradas destinam-se, por
um lado, a proteger essas vias de ocupações demasiado próximas que afetem a
segurança do trânsito e a visibilidade e, por outro, a garantir a possibilidade de
futuros alargamentos das vias e a realização de obras de beneficiação. A largura das
faixas de proteção é variável consoante a classificação da estrada e a ocupação
pretendida.
A análise no que respeita à rede viária envolvente do projeto é efetuada no fator
ambiental “Enquadramento Socioeconómico (Capítulo 5.11)”, para o qual se
remete.
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5.7.2.3 Instrumentos de Planeamento Territorial - Planos Municipais de
Ordenamento do Território (PMOT)
Neste ponto pretendem-se identificar os modelos de desenvolvimento e ordenamento
do território consubstanciados nos PMOT com base nos seus elementos fundamentais,
conforme definido na legislação em vigor.

5.7.2.3.1 Planos Diretores Municipais
Os PDM estabelecem o modelo de estrutura espacial do território municipal,
constituindo uma síntese da estratégia de desenvolvimento e ordenamento local,
integrando as opções de âmbito nacional e regional, com incidência na respetiva área
de intervenção. O modelo da estrutura espacial do território assenta na classificação
e desenvolvimento do solo através da qualificação do mesmo.
No que respeita a Planos Diretores Municipais, a área em estudo é abrangida pelos
seguidamente enunciados:
Quadro 5.24 – Planos Diretores Municipais
Plano Diretor
Municipal
PDM de Celorico
da Beira

PDM de Trancoso

PDM de Mêda
PDM de Vila Nova
de Foz Côa
PDM de Torre de
Moncorvo
PDM de Vila Flor
PDM de Alfândega
da Fé
PDM de Mirandela
PDM de Macedo de
Cavaleiros
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Diploma Legal
Resolução do Conselho de Ministros n.º 86/95, publicado em Diário da
República n.º 209, Iª Série-B, de 9 de setembro
Resolução do Conselho de Ministros n.º 76/94, de 6 de setembro,
publicado no Diário da República n.º 206, I Série-B; 1.ª Alteração - Aviso
n.º 131/2000 (2.ª série), de 5 de janeiro – Apêndice n.º 3, II Série; 2.ª
Alteração – Edital n.º 1007/2007, de 20 de novembro, publicado no
Diário da República n.º 223, 2.ª série; 3.ª Alteração - Aviso n.º
16853/2010, de 24 de agosto, publicado no Diário da República n.º 164,
2.ª série
Resolução do Conselho de Ministros n.º 137/95, de 14 de novembro,
publicado no Diário da República n.º 263, I série B; 1.ª Alteração – Aviso
n.º 8136/2012, de 14 de junho, Diário da República n.º 114, II Série
Aviso n.º 12579/2015, de 28 de outubro
Aviso n.º 10665/2012, de 8 de agosto, publicado no Diário da República
n.º 153, II Série
Resolução do Conselho de Ministros n.º 115/94, de 22 de setembro,
publicado no Diário da República n.º 260, de 10 de novembro; 1.ª
Alteração – Resolução do Conselho de Ministros n.º 206/97, de 9 de
dezembro, publicado no Diário da República n.º 283, I Série-B
Aviso n.º 2147/2015, de 26 de fevereiro, publicado no Diário da
República n.º 40, II Série
Aviso n.º 93447/2015, de 21 de agosto, publicado no Diário da
República n.º 163, II Série
Aviso n.º 11026/2015, de 29 de setembro, publicado no Diário da
República n.º 190, 2ª Série

Situação
Atual
Em
Revisão

Em
Revisão

Em
Revisão
Revisão
aprovada
Revisão
aprovada
Em
Revisão
Revisão
aprovada
Revisão
aprovada
Revisão
aprovada
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Quadro 5.24 – Planos Diretores Municipais
Plano Diretor
Municipal

Aviso n.º 12248-A/2010, de 16 de junho, publicado no Diário da
República n.º 117, II Série
Aviso n.º 10083/2015, de 3 de setembro, publicado no Diário da
República n.º 172, II Série

PDM de Bragança
PDM do Vimioso

Nos

Situação
Atual
Revisão
aprovada
Revisão
aprovada

Diploma Legal

Regulamentos

dos

PDM,

as

referências

relativas

especificamente

às

infraestruturas de transporte de gás, quando existentes, são de carácter genérico,
sendo estabelecido que devem ser respeitadas as servidões e restrições de utilidade
pública nos termos da legislação em vigor, de forma a garantir a segurança destas
infraestruturas e a sua compatibilização com os usos do solo onde se pretende a sua
construção, exemplo dos espaços naturais, agrícolas e florestais.
Estas referências podem ser encontradas no artigo 83.º do Regulamento do PDM de
Vimioso, onde se refere concretamente que “1 — Os espaços para outras
infraestruturas

(gás,

subestações

elétricas,…,

entre

outros)

regem-se

pelo

estipulado na legislação específica em vigor, designadamente em matéria de zonas
‘non aedificandi’ e de proteção.” e “5 — No que concerne à rede de distribuição de
energia elétrica e demais infraestruturas (rede de gás,…) terão de ser respeitados os
afastamentos definidos pela legislação em vigor aplicável.”
Igualmente, no PDM de Alfândega da Fé, artigo 67.º, é estabelecido que “1 — A
implantação

ou

instalação

de

infraestruturas,

nomeadamente

de

vias

de

comunicação, de abastecimento de água, de saneamento básico, de rega, de
telecomunicações, ou de produção, transporte e transformação de energia, em
qualquer área ou local do território municipal, só pode ser objeto de deliberação
favorável por parte do Município, no domínio da sua intervenção procedimental,
quando a Câmara Municipal reconhecer, após ponderação entre os benefícios
esperados e os eventuais efeitos negativos da exploração nos usos dominantes e na
qualidade ambiental e paisagística da área em causa, que tal não acarreta prejuízos
inaceitáveis para o ordenamento e desenvolvimento locais e para a conservação da
natureza.”, ainda no “2 — Nos locais ou perímetros que vierem a ficar afetos a estas
finalidades só são permitidos os usos e ocupações diretamente relacionados com a
sua função ou compatíveis com esta, de acordo com os instrumentos reguladores das
mesmas atividades”.
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O PDM de Vila Nova de Foz Côa (Regulamento proposto no âmbito da Revisão) refere,
no artigo 31.º que “Os espaços para infraestruturas básicas e de transporte integram
as áreas afetas ou a afetar a infraestruturas de transporte, de comunicações, de
energia elétrica, de gás, de abastecimento de água e drenagem de esgotos, bem
como os espaços destinados a subestações elétricas, estações de tratamento de
água, estações de tratamento de águas residuais e de resíduos sólidos, aplicando-se
a cada uma o estipulado na legislação geral e específica em vigor, designadamente
em matéria de zonas non-aedificandi e de proteção, quando for o caso.”

5.7.2.3.1.1 Compatibilização das Plantas de Ordenamento dos Municípios
em Estudo
Através da análise das definições de cada classe de espaços (após a leitura atenta dos
respetivos Regulamentos) e da própria representação cartográfica nas Plantas de
Ordenamento dos PDM, estabeleceu-se uma única legenda que compatibiliza as
diversas classes de espaços patentes na área de estudo. Neste âmbito, elaborou-se
uma síntese cartográfica da informação (quadro constante do Anexo E2 – Volume 4),
resultante da junção das cartas elaboradas no âmbito dos PDM dos municípios e de
uma reclassificação das unidades cartografadas (estandardização da respetiva
nomenclatura), para efeitos de simplificação cartográfica e analítica.

5.7.2.3.1.2 Classes e Categorias de Espaço
Como poderá ser verificado através da análise do Desenho 3 - Síntese de
Ordenamento – Volume 3, os corredores em estudo apresentam bastante
homogeneidade em termos de distribuição de áreas.
Nos quadros seguintes identificam-se as classes de espaço existentes em espaço
urbano e espaço rural, quantificando-se para cada uma a área total por troço, bem
como a sua representatividade no contexto da área do corredor em estudo
(percentagem).
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Quadro 5.25 – Tipologia dos espaços ocupados de Solo Urbano, por Troço e Corredor Alternativo
Espaços Urbanos
Troços

Troço 1
Troço 2
Troço 3
Troço 4
Troço 5
Troço 6
Troço 7
Troço 8
Troço 9

Espaços Urbanizáveis

Corredor

A
B
A
B
A
B
A
B
A+B
A
B
A
B
A
B
A
B
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Área
(ha)
1,97
0
0
0
0
0
0
0
6,03
0
0,90
5,08
0,29
2,13
3,41
0
0

Percentagem no
Corredor (%)
0,20
0
0
0
0
0
0
0
1,21
0
0,06
0,54
0,03
0,21
0,35
0
0

Área
(ha)
0
0
0
0
0
3,1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Percentagem no
Corredor (%)
0
0
0
0
0
0,5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Espaços Verdes /
Estrutura Ecológica
Área
(ha)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,64
0
0
0
0
0

Percentagem no
Corredor (%)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,07
0
0
0
0
0

Espaços Industriais /
Atividades Económicas
Propostas
Área Percentagem no
(ha)
Corredor (%)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24,1
2,6
16,0
1,6
0
0
0
0
0
0
0
0

Espaços de Equipamentos
Propostos / Espaços de Uso
Especial
Área
Percentagem no
(ha)
Corredor (%)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,4
0,5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Espaços de Equipamentos
Existentes / Espaços de Uso
Especial
Área
Percentagem no
(ha)
Corredor (%)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,3
0,3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Quadro 5.26 – Tipologia dos espaços ocupados de Solo Rural, por Troço e Corredor Alternativo
Espaços Agrícolas
Troços

Troço 1
Troço 2
Troço 3
Troço 4
Troço 5
Troço 6
Troço 7
Troço 8
Troço 9

Espaços Agroflorestais

Espaços Florestais

Espaços de Vegetação
Natural

Espaços Naturais

Espaços Culturais

Corredor

A
B
A
B
A
B
A
B
A+B
A
B
A
B
A
B
A
B

Área
(ha)

Percentagem no
Corredor (%)

Área
(ha)

Percentagem no
Corredor (%)

Área
(ha)

Percentagem no
Corredor (%)

Área
(ha)

Percentagem no
Corredor (%)

Área
(ha)

Percentagem no
Corredor (%)

Área
(ha)

425,8
376,1
170,5
153,0
48,4
280,4
279,2
306,0
109,5
1.039
406
43
85
42,8
55,0
209,4
230,6

43,2
37,6
52,2
45,2
6,9
41,0
68,6
70,9
21,9
71,1
28,2
4,6
8,4
4,3
5,7
38,1
39,1

87,7
94,3
4,8
1,9
4,6
57,0
128,0
123,2
327,0
227,7
725,9
755,1
787,8
769,5
756,3
336,2
341,0

8,9
9,4
1,5
0,5
0,7
8,3
31,4
28,5
65,4
15,6
50,3
80,9
78,2
77,3
78,7
61,2
57,8

437,4
443,2
3,7
3,2
4,2
33,1
0
0
0
167,6
304,1
64,2
96,0
145,8
120,8
0
0

44,3
44,4
1,1
1,0
0,6
4,8
0
0
0
11,5
21,1
6,9
9,5
14,6
12,6
0
0

0
0
147,9
180,8
647,9
310,8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
45,3
53,3
91,9
45,4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

33,9
85,8
0
0
0
0
0
0
52,4
25,7
3,8
41,9
22,7
35,1
25,6
3,9
18,4

3,4
8,6
0
0
0
0
0
0
10,5
1,8
0,3
4,5
2,3
3,5
2,7
0,7
3,1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,67
0,30
0
0
0
0
0
0
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Percentagem
no Corredor
(%)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,05
0,02
0
0
0
0
0
0

Espaços de
Equipamentos e/ou
Espaços de Ocupação
Turística
Área
(ha)

Percentagem
no Corredor (%)

0
0
0
0
0
0
0
0
3,59
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0,72
0
0
0
0
0
0
0
0

Pela leitura dos quadros anteriores verifica-se claramente que na zona onde se
desenvolvem as Alternativas afetas ao Gasoduto Celorico-Vale de Frades predominam
os Espaços afetos a Solo Rural, nomeadamente: Espaços agrícolas, Espaços
agroflorestais e Espaços florestais.
Considerando a informação recolhida e a análise do território, a definição dos
Traçados alternativos procurou evitar os principais condicionamentos, privilegiando o
atravessamento de espaços menos sensíveis à presença de infraestruturas lineares,
neste caso específico, de um Gasoduto.
Segue-se uma análise mais detalhada, considerando as principais categorias de
espaços, a qual deve ser acompanhada pela consulta do Desenho 3 - Síntese de
Ordenamento – Volume 3.
•

Solo Urbano

Espaços urbanos e urbanizáveis
A rede urbana e o modelo de povoamento da área de estudo são fortemente
determinados

pelas

características

geomorfológicas

e

biofísicas

territoriais,

recortadas por inúmeras linhas de água. Estas condições causaram, desde sempre,
grandes dificuldades à mobilidade de pessoas e mercadorias e conduziram à
existência de um território de baixa densidade económica, pouco populoso e
bastante envelhecido, com um forte potencial ambiental turístico e uma fraca
densidade urbana e de infraestruturas.
O povoamento é concentrado, embora os núcleos urbanos se encontrem espartilhados
no território. A malha urbana é irregular e de densidade variável, com uma expansão
do tipo linear, que acompanha, grosso modo, o desenvolvimento da rede viária ou do
tipo orgânico, assumindo, por vezes, uma forma radial ou concêntrica.
Esta estruturação espaçada no território permitiu alguma margem na implantação
dos corredores em áreas relativamente mais libertas, permitindo evitar as
interferências com perímetros urbanos. No entanto, exceção é efetuada pelo
atravessamento, inevitável, do aglomerado do Foz do Sabor – (Troço 5, comum a
ambos os traçados alternativos; aproximadamente ao PK 70+140 da Alternativa B),
localizada imediatamente a seguir ao cruzamento do gasoduto com o rio Douro. Esta
zona encontra-se livre de edificações, estando garantidas as regulamentares
distâncias de segurança.
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Refere-se ainda o atravessamento do aglomerado da Amendoeira (concelho de
Macedo de Cavaleiros, Troço 7, cerca do PK 36+150 da Alternativa A). O
atravessamento do traçado desenvolve-se em área classificada no PDM como Espaço
Verde de Proteção e Enquadramento e sobreposta a Estrutura Ecológica Municipal e
associada à ribeira da Amendoeira.
Ambas as zonas se encontram livre de edificações, estando garantidas as
regulamentares distâncias de segurança.
Refira-se ainda a existência de uma área classificada como urbanizável, relativa ao
aglomerado de Quintas (concelho de Vila Nova de Foz Côa, Troço 3 – Alternativa B,
cerca do PK 42+350), a qual não se prevê ser interferida pelo traçado da Alternativa.
As localidades presentes na envolvência dos traçados do Gasoduto são, entre outras:
Quadro 5.27 – Principais localidades na envolvente dos traçados alternativos em estudo
Troços

Concelho

Troço 1

Trancoso

Troço 3

Vila Nova
de Foz Côa

Troço 5
Troço 6
Troço 7
Troço 8

Torre de
Moncorvo
Vila Flor
Macedo de
Cavaleiros
Bragança

Alternativa A
Localidade
PK aproximado
Devesas
14+300
Ameal
16+800

Alternativa B
Localidade
PK aproximado
-

Foz do Sabor

68+400
-

Amendoeira

36+150

Quintela de Lampaças
Cabeço das Malhadas

48+900
51+200

Quintas

42+350

Foz do Sabor
Cabanas de Cima
Belhenvai

70+140
72+500
16+750
-

Vila Franca
Serapicos

57+350
65+250

Espaços Industriais/Atividades Económicas Propostas
O espaço industrial mais importante, e com maior representação na envolvente do
projeto, é a Zona industrial de Macedo de Cavaleiros, localizado no concelho com o
mesmo nome, localizada junto ao IP4, a norte da localidade de Amendoeira. A
necessidade de garantir a existência de uma área afeta exclusivamente ao uso
industrial no concelho, devidamente pensada e que possuísse as condições básicas
necessárias à operação das unidades industriais que aí se implantassem, conduziu à
elaboração do PP da Zona Industrial de Macedo de Cavaleiros.
Assim, a ampliação da Zona Industrial de Macedo de Cavaleiros (Desenho 3 – Síntese
de Ordenamento – Volume 3) encontra-se definida no âmbito do PDM recentemente
revisto, uma vez que a procura de lotes por empresas que pretendem instalar-se
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neste espaço é significativa, justificando a delimitação de uma área de expansão
contígua a esta.
Esta área de expansão é abrangida pelos corredores de ambas as Alternativas no
Troço 7, nas seguintes localizações:


Alternativa A - entre os PK 37+050 e 37+855 (correspondendo à UOPG U8 – Zona
industrial de Macedo de Cavaleiros - núcleo II);



Alternativa B - na envolvência dos PK 43+690 e 43+915 (correspondendo à UOPG
U7 – Zona industrial de Macedo de Cavaleiros – ampliação do núcleo I).

No artigo 58.º, Subsecção II, do Regulamento do PDM de Macedo de Cavaleiros –
Espaços para Atividades Económicas - é referido: “Os Espaços para atividades
económicas são as áreas que se destinam preferencialmente à instalação de
atividades industriais e empresariais bem como outras funções complementares.” Já
o artigo 59.º - Ocupações e utilizações – acrescenta que “Nestes espaços são
admitidos estabelecimentos industriais, atividades empresariais, de armazenagem e
logísticas, unidades de valorização de resíduos, bem como comércio, serviços,
equipamentos e espaços verdes de utilização coletiva.”
Espaços de Equipamentos Existentes/Espaços de Uso Especial e Espaços de
Equipamentos Propostos/Espaços de Uso Especial
Em termos gerais, os equipamentos coletivos existentes e previstos situam-se
internamente aos limites dos perímetros urbanos dos aglomerados.
Refira-se a existência, no concelho de Vila Nova de Foz Côa, de uma área
categorizada no PDM revisto como “Espaço de Uso Especial”, com localização no
Troço 4, cerca do PK 59+000 da Alternativa B, a sul da povoação de Santo Amaro.
Esta área corresponde ao Miradouro da Mata do Carrasco, cuja área se encontra em
estado natural, apenas com painéis indicativos e sem grande infraestruturação, como
se pode observar pela fotografia seguinte.

Página 195 de 647

G-14000-000001
Data: 26.01.2016
Rev.1

Fotografia 5.10 – Aspeto da área afeta ao Miradouro da Mata do Carrasco

Sobre esta classe de espaço, o Regulamento do PDM de Vila Nova de Foz Côa, no
artigo 56.º - Caracterização e Regime, Secção III, refere o seguidamente transcrito:
“1 - Os espaços de uso especial destinam-se a equipamentos ou infraestruturas
estruturantes ou a outros usos específicos, nomeadamente de recreio e lazer.
2 - Nestes espaços permitem-se obras de ampliação e reconstrução, sem
prejuízo da legislação aplicável a imóveis classificados ou ao disposto em Plano
de Pormenor ou Plano de Urbanização em vigor, desde que seja garantida a
correta integração urbana, nomeadamente quanto à volumetria, recuo,
afastamentos e compatibilidade de usos com a ocupação envolvente, seja
garantida a satisfação do estacionamento necessário à atividade gerada e o
índice de utilização do solo (Iu) resultante do eventual acréscimo de
edificabilidade não seja superior a 0,8.
3 - A alteração integral dos usos atuais só poderá concretizar-se desde que os
usos a instalar sejam habitacionais ou compatíveis com este, nos termos do
artigo 9.º, e seja garantida a correta integração urbana, nomeadamente
quanto à volumetria, recuo e afastamentos, a satisfação do estacionamento
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necessário à atividade gerada, o índice de utilização do solo (Iu) não seja
superior a 0,8 e o Índice de impermeabilização do solo (Iimp) não seja superior
a 70%.”
Existe ainda um Espaço de Equipamento Estruturante, situado no concelho de Torre
de Moncorvo, junto ao rio Sabor (Troço 5 - troço comum, cerca do PK 68+000 da
Alternativa A), que se destina exclusivamente à instalação de equipamento de
interesse e utilização coletiva, denominado Cais do Sabor e que integra uma praia
fluvial (Desenho 3 – Síntese de Ordenamento – Volume 3). Esta área, embora se
localize dentro dos corredores, não será interferida pelo traçado proposto, o qual se
desenvolve mais a oeste.
Na Subsecção III do Regulamento do PDM de Torre de Moncorvo, artigo 42.º - Espaços
de equipamentos estruturantes; Caracterização e edificabilidade – é mencionado
que:
“1 — As áreas de equipamentos estruturantes destinam-se exclusivamente à
instalação de equipamento de interesse e utilização coletiva.
2 — Nestas áreas permitem -se obras de ampliação e reconstrução, sem
prejuízo da legislação aplicável a imóveis classificados e edifícios públicos ou
ao disposto em Plano de Pormenor ou Plano de Urbanização em vigor, desde
que seja garantida a correta integração urbana, nomeadamente quanto à
volumetria, alinhamentos e compatibilidade de usos com a ocupação
envolvente, seja garantida a satisfação do estacionamento necessário à
atividade gerada e o índice de utilização resultante do eventual acréscimo de
edificabilidade não seja superior a 0,8.
3 — A alteração integral dos usos atuais só pode concretizar-se mediante a
elaboração de Plano de Pormenor e desde que os usos a instalar sejam
habitacionais ou compatíveis com este, nos termos do artigo 10.º, e seja
garantida a correta integração urbana, nomeadamente quanto à volumetria e
alinhamentos, e a satisfação do estacionamento necessário à atividade
gerada.”
Espaços Verdes/Estrutura Ecológica
Na área dos corredores das Alternativas, identifica-se somente uma mancha
classificada como Espaço Verde de Proteção e Enquadramento (sobreposta a
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Estrutura Ecológica Municipal), pertencente ao aglomerado da Amendoeira (concelho
de Macedo de Cavaleiros, Troço 7, cerca do PK 36+150 da Alternativa A).
Os Espaços verdes são áreas integradas na estrutura urbana que, atendendo às suas
características e valor natural, contribuem para a manutenção das funções ecológicas
e para a melhoria da qualidade de vida das populações em ambiente urbano. De
acordo com a alínea a) do n.º 2 do artigo 53.º da Subsecção V, os Espaços verdes de
proteção e enquadramento “correspondem a espaços públicos ou privados não
equipados, que podem ter funções relevantes ao nível do funcionamento dos
sistemas ecológicos”.
Segundo o artigo 54.º - Ocupações e utilizações:
“1. Nestes espaços são apenas permitidas atividades socioculturais, de recreio,
lazer

e

desporto

compatíveis

com

a

preservação

e

manutenção

do

funcionamento dos sistemas ecológicos, e com as condicionantes legais
aplicáveis, nos termos dos números seguintes.
2. Nos Espaços verdes de proteção e enquadramento o índice máximo de
impermeabilização é de 2,5 %.
3. Nos Espaços verdes de proteção e enquadramento, nos termos do n.º 1, e
sem prejuízo do disposto no n.º 2, são interditas novas edificações e só são
permitidas as seguintes ocupações e utilizações:
a) Atividades de recreio e lazer compatíveis com a preservação e com a
manutenção do funcionamento dos sistemas ecológicos;
b) Reconstrução de estruturas existentes quando para utilização cultural e
de recreio ou para apoio à agricultura;
c) Infraestruturas, desde que não ponham em causa os valores que se
pretendem defender e que permitam estabelecer a articulação com os
espaços urbanizados e urbanizáveis, facilitando a sua manutenção e a sua
utilização, se desejável, enquanto espaços de lazer e recreio. (…).”
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•

Solo Rural

Espaços Agrícolas
Inclui os espaços agrícolas integrados na Reserva Agrícola Nacional (RAN), bem como
outros espaços com características adequadas ao desenvolvimento de atividades
agrícolas. Destinam-se ao desenvolvimento de atividades agrícolas, constituindo
objetivo desta categoria de espaço a manutenção e a promoção da estrutura de
produção agrícola, a preservação da diversidade paisagística e a conservação do solo.
Surgem, nos corredores em análise, com expressão muito significativa – com valores
34,5 % e 28,8 % nos Corredores das Alternativas A e B, respetivamente. Estas áreas
correspondem maioritariamente às zonas húmidas junto dos principais cursos de água
associadas

à

RAN,

encontrando-se

também

grandemente

associadas

aos

Aproveitamentos Hidroagrícolas e Regadios Tradicionais (culturas temporárias), à
zona de vinhas inclusa na Região Demarcada do Douro e Alto Douro Vinhateiro, ou
situando-se junto aos aglomerados urbanos e das principais vias (áreas agrícolas
heterogéneas constituídas por parcelas com ocupação diversa), mantendo o carácter
do mosaico rural típico desta região.
A extensão e contiguidade destes espaços e a sua configuração de compartimentação
entre espaços urbanos não permitem evitar a sua interferência pelos traçados dos
corredores das Alternativas.
Espaços Agroflorestais
Os espaços agroflorestais constituem, no seu conjunto, o tipo de uso do solo
interferido em maior vastidão pelas Soluções Alternativas do Gasoduto (38,5 % e
46,2 % nos Corredores das Alternativas A e B, respetivamente).
Englobam os espaços ocupados quer por sistemas agro-silvo-pastoris, quer por usos
agrícolas e silvícolas alternados e funcionalmente complementares. De uma forma
geral, a silvo-pastorícia, enquanto prática integrada nos sistemas múltiplos agrícolas
e florestais, possibilita a obtenção, no curto prazo, de retornos financeiros
decorrentes dos produtos animais.
Este tipo de espaços ocorre por toda a área de estudo, com especial incidência na
envolvência do rio Douro e na zona a norte, após a sua travessia.
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Espaços Florestais
Em termos genéricos, a categoria “Espaços florestais” corresponde, nos municípios,
ao conjunto dos espaços florestais formado pela floresta de produção, floresta de
proteção e floresta de conservação, cumprindo, grosso modo, funções de proteção,
conservação de habitats, produção, silvo-pastorícia, caça e pesca, paisagem, turismo
e recreio. Neste âmbito, um desequilíbrio do ecossistema florestal possuiria graves
consequências ao nível da perda de solo, diminuição da qualidade da água e perda de
um recurso muito valioso.
Os Espaços Florestais de Conservação atendem às características ecológicas de cada
concelho, e apresentam como principal função a conservação de florestas com
presença de espécies com elevado valor ecológico, principalmente no que se refere
aos habitats da Rede Natura 2000. Já a principal função dos Espaços Florestais de
Proteção é a proteger as linhas de água e diminuir o risco de erosão, integrando um
conceito de sustentabilidade ecológica aliado à manutenção dos valores naturais. Os
Espaços Florestais de Produção correspondem a áreas com elevado potencial
nomeadamente para produção de produtos lenhosos e não lenhosos.
Nos Troços 7 e 9 são de salientar a existência dos Perímetros Florestais da Serra da
Nogueira e da Serra de Bornes (concelho de Macedo de Cavaleiros) e o Perímetro
Florestal de Avelanoso (concelho do Vimioso), respetivamente.
Espaços de Vegetação Natural
Esta classe de espaço aparece somente no município de Mêda, referindo-se a espaços
“(…) sem aptidão para serem objeto de qualquer utilização com significado
económico, normalmente ocupados por matos e incultos.” (artigo 33.º do
Regulamento do PDM).
No PDM em vigor esta área encontra-se inserida na Zona Demarcada do Douro. Não
obstante, a análise da Planta de Ordenamento do PDM da Revisão (contributo mais
atualizado e orientador quanto à materialização no território das estratégias e dos
objetivos municipais) (extrato apresentado no Anexo E3 – Volume 4), demonstra que
os corredores se desenvolvem maioritariamente em áreas classificadas como espaços
agrícolas, espaços de uso múltiplo agrícola e florestal e espaços florestais de
proteção. Nesta perspetiva, a classe de espaço “Vegetação Natural” existente no
PDM em vigor, nomeadamente a descrição da sua ocupação, fica condicionada (ou é
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mesmo relegada) face à análise efetuada à efetiva classificação do solo decorrente
do processo de revisão.
Espaços Naturais
Os Espaços naturais integram áreas de elevado valor paisagístico e ambiental,
constituindo uma estrutura biofísica elementar, na qual se privilegia a salvaguarda
das suas características essenciais. Com a classificação destes espaços, objetiva-se
assegurar a existência de uma estrutura biofísica básica de suporte da estabilidade
ecológica e de manutenção dos processos naturais, em particular no que se refere à
defesa do regime hidrológico.
Esta classe encontra-se disseminada nos corredores das Alternativas, observando-se
que a maior concentração se localiza na parte inicial dos corredores (concelho de
Celorico da Beira), acompanhando o desenvolvimento das linhas de água em geral, e
na zona que ladeia o rio Douro.
Espaços Culturais
Esta categoria integra os espaços do solo rural onde se localizam valores relevantes
do ponto de vista do património cultural.
Ao longo do corredor da Alternativa B (concelho de Vila Flor, Troço 6, sensivelmente
entre os PK 4+000 e 6+000) verifica-se a ocorrência de espaços relativos a Áreas de
proteção ao património histórico-arqueológico.
No n.º 2 do artigo 67.°do Regulamento é mencionado que é objetivo da delimitação
destas áreas a salvaguarda e valorização do património existente. O artigo 68.°Estatuto de utilização – refere que nas áreas de proteção só serão permitidos usos
que não coloquem em risco a conservação dos valores patrimoniais e a futura
possibilidade de escavações com fins científicos e ou de investigação.
São estritamente proibidas as seguintes ações (artigo 69.º): a) A lavra mecânica da
terra; b) A edificação; c) A execução de obras; d) A arborização e a rearborização.
Constituem exceções (artigo 70.º):
“1 - Excetuam-se ao estabelecido na alínea c) do artigo anterior as obras
necessárias à conservação, consolidação e valorização do património, tendo em
vista a sua divulgação cultural e desde que:
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a) O respetivo projeto seja realizado por arquiteto e aprovado pela entidade
competente;
b) A realização das obras seja integralmente acompanhada por um técnico
designado pela Câmara Municipal.
2 - No caso de património classificado, cabe ao IPPAR a nomeação de um
técnico para o acompanhamento do projeto e das obras, que agirá de acordo
com a lei geral e especial em vigor.”
Ressalve-se que, embora posicionados interiormente ao corredor, estes são, porém,
evitados pelo traçado previsto.
Espaços de Equipamento e/ou Espaços de Ocupação Turística
Em termos de uso do solo, é visível a existência de uma mancha relativa a Espaço de
Ocupação Turística localizada junto ao rio Sabor, em Foz do Sabor - Parque de
Campismo da Foz (a sujeitar a unidade de execução - UOPG 10) (concelho de Torre
de Moncorvo, Troço 5 (troço comum), cerca do PK 70+000 da Alternativa B.
Acresce que atualmente esta área ainda não se encontra infraestruturada, sendo que
também não se prevê que venha a ser interferida pelo traçado previsto das
Alternativas, o qual, em termos territoriais, se desenvolve a nascente.
No Regulamento do PDM, artigo 32.º - Definição e Regime é referido que “1 - Os
espaços de ocupação turística identificados na Planta de Ordenamento destinam-se à
instalação de empreendimentos turísticos e equipamentos de animação turística.”
De acordo com a Direção Geral do Turismo existem, ainda, nos vários municípios
abrangidos pela área em estudo, empreendimentos turísticos classificados e
empreendimentos turísticos com parecer favorável do Turismo de Portugal
(previstos). Estes empreendimentos encontram-se demarcados através de simbologia
no Desenho 3 – Síntese de Ordenamento – Volume 3, ressalvando-se que nenhum
será interferido pelos traçados em estudo.

5.7.2.3.2 Planos de Urbanização (PU) e Planos de Pormenor (PP)
Os PDM definem ainda a necessidade de criação de planos a uma escala maior, ou
seja, mais detalhados, para algumas zonas dos concelhos, nomeadamente Planos de
Pormenor (PP) e Planos de Urbanização (PU).
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Na área de desenvolvimento dos corredores em estudo não interferem com quaisquer
PP ou PU.
Na envolvente próxima refere-se, somente o PP – Zona Industrial de Macedo de
Cavaleiros (1.ª Alteração de Regime Simplificado – Declaração n.º 249/2002, de 10 de
agosto; Diário da República n.º 184, II Série) identificado aquando da realização da
primeira fase do EIA (Estudo de Grandes Condicionantes – Volume 5). Não obstante,
a definição dos corredores foi efetuada de forma a evitar a interferência com o PP,
possibilitando a inexistência de quaisquer incompatibilidades entre o esquema de
organização do espaço e os traçados alternativos nessa zona.
Refira-se, porém, a existência de UOPG - Unidade Operativa de Planeamento e
Gestão (Desenho 3 – Síntese de Ordenamento – Volume 3), que poderão vir a ser
abrangidas por PU e PP ou sujeitas a Operação de loteamento ou Unidade de
execução, em função do proposto nos PDM. As UOPG demarcam espaços de
intervenção com uma planeada ou pressuposta coerência, que requerem uma
abordagem integrada e de conjunto, com programas diferenciados, para tratamento
a um nível de planeamento mais detalhado, com vista à sua execução, prevalecendo
as suas disposições sobre as restantes patentes nos Regulamentos dos PDM.
São de destacar na zona de desenvolvimento dos corredores as seguintes:


UOPG 10 – Espaço de ocupação turística - Parque de campismo da Foz (a
sujeitar a unidade de execução), situada no concelho de Torre de Moncorvo.
Esta unidade é interferida pelo limite ocidental dos corredores (Troço 5 a cerca
do PK 70+000 da Alternativa B e PK 68+000 da Alternativa A);



UOPG U7 – Zona industrial de Macedo de Cavaleiros – ampliação do núcleo I, a
sujeitar a PP ou Unidade de Execução, de acordo com o Regulamento do PDM
de Macedo de Cavaleiros. Esta UOPG é interferida no troço 7 – PK 41+000 e
43+000 da Alternativa B;



UOPG U8 – Zona industrial de Macedo de Cavaleiros - núcleo II, a sujeitar a PP
ou Unidade de Execução, de acordo com o Regulamento do PDM de Macedo de
Cavaleiros. Esta UOPG é interferida no troço 7 - PK 37+000 e 38+000 da
Alternativa A.

No caso da UOPG 10, em Torre de Moncorvo, constitui objetivo da mesma a
instalação de um parque de campismo ou de caravanismo.
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Em Macedo de Cavaleiros, a concretização das U7 e U8 objetiva, em termos gerais,
promover uma ocupação estruturada que garanta a instalação e/ou relocalização de
novas

atividades

económicas,

suas

funções

complementares

e

respetivas

infraestruturas adequadas às necessidades previstas, bem como permitir, em
complemento às ocupações e utilizações previstas nas categorias de espaço
abrangidas por esta unidade, usos e funções complementares ao funcionamento das
atividades económicas.

5.7.3

Condicionantes, Servidões Administrativas e Restrições de Utilidade
Pública

Este ponto compreende o levantamento e análise das restrições e servidões de
utilidade pública em vigor, nomeadamente reservas e zonas de proteção. As
condicionantes e as servidões administrativas têm por finalidade a conservação do
património natural e edificado e a proteção das infraestruturas e equipamentos.
Nos municípios interferidos aplicam-se todas as servidões administrativas e restrições
de utilidade pública constantes da legislação em vigor e no estipulado nos Elementos
Fundamentais dos PDM consultados.
O Desenho 4 – RAN e REN e o Desenho 5 - Síntese de Outras Condicionantes
(Volume 3) expressa a distribuição espacial das condicionantes na zona de
desenvolvimento dos corredores. Para uma melhor perceção da distribuição das
condicionantes, servidões administrativas e restrições de utilidade pública no
território, optou-se por cartografar as condicionantes que se situam entre o
desenvolvimento de ambas as Alternativas, bem como assumindo um buffer de 300 m
externamente a cada um dos corredores alternativos.
Foram incluídas na presente análise condicionantes que, embora não constando nos
PDM, foram identificadas através da análise de informação atualizada sobre a área de
estudo fornecida no âmbito do contacto efetuado com as entidades potencialmente
interessadas no projeto e no levantamento de campo efetuado.
No quadro seguinte identificam-se as Condicionantes, Servidões Administrativas e
Restrições de Utilidade Pública identificadas. Uma análise mais específica no
concernente às questões relacionadas com as temáticas dos Recursos Hídricos, Áreas
Protegidas e Rede Natura 2000, Recursos Geológicos e Património é remetida para os
Capítulos específicos relacionados com essas temáticas, nomeadamente 5.4. – Meio
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Geológico, 5.8. Recursos Hídricos, 5.9. – Sistemas Ecológicos e 5.11. – Património
Cultural.
Quadro 5.28 – Condicionantes, Servidões Administrativas e Restrições de Utilidade Pública presentes na
área de estudo do projeto
Categoria

Subcategoria
Recursos Hídricos

Recursos Geológicos
Recursos Naturais
Recursos Agrícolas e Florestais

Recursos Ecológicos
Património Cultural

Infraestruturas

--Abastecimento de Água e
Drenagem das águas residuais
Gasodutos
Rede Elétrica
Rede viária (Rodo e Ferroviária)
Marcos Geodésicos

Condicionante/Servidão/Restrição
Domínio Público Hídrico; Albufeiras de Águas
Públicas; Captações de Águas Subterrâneas para
Abastecimento Público
Recursos Minerais e Hidrominerais: Concessões
Mineiras; Pedidos de Concessão Mineira; Pedidos
de Prospeção e Pesquisa; Pedreiras; Áreas em
Recuperação ou a Recuperar; Jazigos de Urânio;
Águas de Nascente e Águas Minerais Naturais
Reserva Agrícola Nacional (RAN); Obras de
Aproveitamento Hidroagrícola; Sobreiro e
Azinheira; Oliveiras; Regime Florestal;
Povoamentos Florestais percorridos por incêndios
Reserva Ecológica Nacional (REN)
Rede Natura 2000
Ocorrências Patrimoniais
Condutas de abastecimento e de saneamento
--Linhas de Muito Alta Tensão da REN, S.A.
--Vértices geodésicos

5.7.3.1 Recursos Naturais
5.7.3.1.1 Recursos Hídricos
5.7.3.1.1.1 Domínio Público Hídrico
A constituição de servidões administrativas e restrições de utilidade pública relativas aos
recursos hídricos dominiais (Domínio Público Hídrico) ou aos recursos hídricos
patrimoniais (pertencentes a entidades públicas ou privadas) segue o regime previsto na
Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro (com Declaração de Retificação n.º 4/2006, de 16
de janeiro), na Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro e no Decreto-Lei n.º 226-A/2007.
O domínio público hídrico abrange inúmeras situações, destacando-se as seguintes,
com maior relevância para o projeto em análise:


Cursos de água navegáveis ou flutuáveis, com os respetivos leitos, e ainda as
margens pertencentes a entes públicos;



Cursos de água não navegáveis nem flutuáveis, com os respetivos leitos e
margens, desde que localizados em terrenos públicos ou os que por lei sejam
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reconhecidos como aproveitáveis para fins de utilidade pública, como a
produção de energia elétrica, irrigação ou canalização de água para consumo
público;


As albufeiras criadas para fins de utilidade pública, nomeadamente produção
de energia elétrica ou irrigação, com os respetivos leitos;



Águas nascidas e águas subterrâneas existentes em terrenos ou prédios
públicos;



As águas pluviais que caiam em terrenos públicos ou que, abandonadas, nelas
corram;



Águas das fontes públicas e dos poços e reservatórios públicos, incluindo todos
os que vêm sendo continuamente usados pelo público ou administrados por
entidades públicas.

Os recursos hídricos patrimoniais estão também sujeitos a servidões administrativas nos
seguintes casos:


Os leitos e margens das águas públicas não navegáveis nem flutuáveis que
atravessem terrenos particulares;



As parcelas dos leitos e margens de quaisquer águas navegáveis ou flutuáveis
que tenham sido objeto de desafetação ou tenham sido reconhecidas como
privadas.

São ainda bens patrimoniais sujeitos a restrições de utilidade pública as zonas
classificadas como zonas adjacentes a águas públicas.
A largura da margem das águas interiores navegáveis ou flutuáveis tem a largura de
30 m. A margem das águas não navegáveis nem flutuáveis tem a largura de 10 m
(artigo 11.º da Lei n.º 54/2005).
Por conseguinte, às linhas de água identificadas na área do projeto está associada
uma margem com largura de 10 m. Exceção ocorre no rio Douro e o rio Sabor,
intercetado pelo projeto na zona em que este integra a Albufeira de Valeira,
relativamente aos quais se considera uma margem de 30 metros.
A ocupação de parcelas do domínio público hídrico depende de autorização da
Administração da Região Hidrográfica respetiva.
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5.7.3.1.1.2 Albufeiras de Águas Públicas
Tendo em consideração o disposto na Lei nº 54/2005 de 15 de novembro (com
Declaração de Retificação n.º 4/2006, de 16 de janeiro), o qual estabelece a
titularidade dos recursos hídricos, consideram-se as albufeiras de Águas Públicas
como Domínio Público Lacustre e Fluvial, na medida em que este compreende, como
referido no Artigo 5.º, alínea e) “Albufeiras criadas para fins de utilidade pública,
nomeadamente produção de energia elétrica ou irrigação, com os respetivos leitos”.
O novo regime de proteção das albufeiras de águas públicas de serviço público e das
lagoas ou lagos de águas públicas foi estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 107/2009, de
15 de maio, com o objetivo principal de promover a proteção e valorização dos
recursos hídricos associados às albufeiras, lagoas ou lagos de águas públicas, bem
como do respetivo território envolvente, na faixa correspondente à zona terrestre de
proteção. A área de intervenção dos POA – Plano de Ordenamento de Albufeira
(500 m do NPA – Nível de Pleno Armazenamento) corresponde à zona de proteção da
albufeira. Este diploma define ainda o regime de proteção das albufeiras sem Plano
de Ordenamento de Albufeiras de Águas Públicas (POAAP) aprovado.
Refira-se que é intercetado pelo projeto o rio Douro, numa zona onde este integra a
Albufeira de Valeira. A Resolução do Conselho de Ministros n.º 88/2007, de 11 de
julho determina a elaboração do Plano das Albufeiras da Valeira e do Pocinho
(localizada mais a montante); este Plano ainda não foi concretizado, pelo que se
aplica o regime geral anteriormente mencionado.
O regime de proteção estabelece a obrigatoriedade de classificação das albufeiras de
águas públicas em albufeiras de utilização protegida, condicionada e livre. A
Albufeira da Valeira é classificada como de utilização livre.
As Albufeiras de utilização protegida são “aquelas que não são suscetíveis de
classificação nos tipos previstos nas alíneas anteriores, apresentando outras
vocações, designadamente turística e recreativa” (artigo 7º, n.º 2, alínea c) do
Decreto-Lei n.º 107/2009, de 15 de maio).
No artigo 12.º é definida a zona terrestre de proteção, que tem como função
principal a salvaguarda e proteção dos recursos hídricos. Esta zona terrestre de
proteção tem uma largura de 500 m, podendo, nos casos em que seja elaborado
plano especial de ordenamento do território, ser ajustada para uma largura máxima
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de 1000 m ou para uma largura inferior a 500 m. No caso em que, a zona terrestre de
proteção seja ajustada para uma largura inferior a 500 m, deve ser sempre
salvaguardada a zona reservada.
A zona reservada, definida de acordo com o artigo 13.º, corresponde à faixa, medida
na horizontal, com a largura de 100 m, contados a partir da linha do NPA da
albufeira.
No cumprimento do Decreto-Lei n.º 107/2009, a afetação direta do Plano de Água é
interdita, bem como a afetação da respetiva Zona Reservada.
De acordo com o n.º 1 do artigo 19.º do DL 107/2009, “ Na zona terrestre de
protecção das albufeiras de águas públicas podem ser desenvolvidas, nos termos e
condições previstos no presente decreto-lei, as actividades que não comprometam os
objectivos de protecção nele fixados.” Nos n.os 2 e 3 são referidas as ações interditas
a desenvolver na zona de proteção terrestre.
No atravessamento da zona de proteção terrestre os principais condicionamentos a
ter em conta são os expressos na alínea e) do n.º 3 que refere que nesta zona é
interdita “A prática de actividades passíveis de conduzir ao aumento da erosão, ao
transporte de material sólido para o meio hídrico ou que induzam alterações ao
relevo existente, nomeadamente as mobilizações de solo não realizadas segundo as
curvas de nível, a constituição de depósitos de terras soltas em áreas declivosas e
sem dispositivos que evitem o seu arraste”.
Refere-se contudo que, no atravessamento do rio Douro, o recurso a HDD (perfuração
dirigida) faz com que o traçado do gasoduto siga de modo subterrâneo e, nesse
sentido sem interferir com as restrições referidas.

5.7.3.1.1.3 Captações de Águas Subterrâneas para Abastecimento Público
As áreas de servidão referentes a Captações de Águas Subterrâneas destinadas ao
Consumo Humano e a delimitação dos respetivos perímetros de proteção, estão
sujeitas às regras estabelecidas no Decreto-Lei n.º 382/99, de 22 de setembro, bem
como ao disposto no artigo 37.º da Lei da Água (Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro)
e na Portaria n.º 702/2009, de 6 de julho.
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A Lei da Água (aprovada pela Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro) define os
perímetros de proteção constituídos por três zonas de proteção: imediata,
intermédia e alargada.
De acordo com informação da APA – ARH não existem perímetros de proteção
aprovados para as captações identificadas na área de estudo. De qualquer forma
referem-se as captações mais próximas dos traçados alternativos.
No que respeita a captações de abastecimento público (superficiais e subterrâneas),
estas são várias e encontram-se identificadas no Desenho 5 – Síntese de Outras
Condicionantes – Volume 3.

5.7.3.1.2 Recursos Geológicos
Os diplomas legais que regulam a exploração e o aproveitamento dos recursos
geológicos são os apresentados de seguida:


Decreto-Lei n.º 90/90, de 16 de março – define o regime jurídico do
aproveitamento dos recursos geológicos;



Decreto-Lei n.º 270/2001, de 06 de outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º
340/2007, de 12 de outubro (define o regime geral do aproveitamento das
massas minerais - Regulamento das Pedreiras);



Decreto-Lei n.º 88/90, de 16 de março – regula o aproveitamento de depósitos
minerais;



Decreto-Lei n.º 84/90, de 16 de março – define o regime de aproveitamento das
águas de nascente;



Decreto-Lei n.º 86/90 de 16 de março (retificado no Decreto Regulamentar n.º
149, I Série, de 30/06/90 - aprova o Regulamento das Águas Minerais Naturais.

Segundo informação disponibilizada pela Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG)
e Direção Regional de Economia do Norte (DREN) na área em estudo ocorrem algumas
áreas afetas a recursos geológicos, designadamente, áreas de concessão mineira,
áreas com contrato de prospeção e pesquisa, áreas potenciais de ocorrência de
recursos geológicos com potencial interesse económico, áreas de exploração
complementar, área de concessão de água mineral natural e respetiva zona alargada
de proteção e pedreiras licenciadas. Estas áreas encontram-se representadas no
Desenho n.º 5 – Síntese de Outras Condicionantes (Volume 3).
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No capítulo dedicado ao meio geológico são identificados os recursos geológicos
(Capítulo 5.5).

5.7.3.1.3 Recursos Agrícolas e Florestais
5.7.3.1.3.1 Reserva Agrícola Nacional (RAN)
A RAN foi primeiramente instituída pelo Decreto-Lei n.º 451/82, de 16 de novembro,
tendo sido revogada pelo Decreto-Lei n.º 196/89, de 14 de junho, e mais
recentemente pelo Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março (alterado pela Portaria
n.º 162/2011, de 18 de abril). O Decreto-Lei n.º 199/2015, de 16 de setembro
procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 73/2009.
A RAN é uma restrição de utilidade pública, constituída por um “conjunto de áreas
que em termos agroclimáticos, geomorfológicos e pedológicos apresentam maior
aptidão para a atividade agrícola.”
A RAN é o conjunto das áreas que, em virtude das suas características morfológicas,
climatéricas e sociais, apresentam maior potencialidade para a produção de bens
agrícolas. A RAN integra assim, os solos de classes A1 e A2, que são as terras que têm
aptidão elevada ou moderada para o uso agrícola genérico.
Estes solos devem ser exclusivamente afetos à agricultura, sendo proibidas todas as
ações que “(…) diminuam ou destruam as suas potencialidades para o exercício da
atividade agrícola das terras e solos da RAN” (Artigo 21.º).
Encontra-se prevista a utilização não agrícola das áreas de RAN desde que “não
exista Alternativa viável fora das terras ou solos da RAN, no que respeita às
componentes técnica, económica, ambiental e cultural, devendo localizar-se
preferencialmente, nas terras e solos classificados como de menor aptidão, e quando
estejam em causa:
(…) Obras de construção, requalificação ou beneficiação de infraestruturas
públicas rodoviárias, ferroviárias aeroportuárias, de logística (…), de
transporte e distribuição de energia eléctrica, de abastecimento de gás e de
telecomunicações (…)”. (Artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de
março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 199/2015).
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Segundo o n.º 1 do Artigo 25.º do diploma supra mencionado, “Podem ser
autorizadas, a título excecional, utilizações não agrícolas de áreas integradas na
RAN para a realização de ações de relevante interesse público que sejam
reconhecidas como tal por despacho dos membros do Governo responsáveis pela área
do desenvolvimento rural e demais áreas envolvidas em razão da matéria, desde que
não se possam realizar de forma adequada em áreas não integradas na RAN.” Refirase que os efeitos de reconhecimento de interesse público, referidos anteriormente,
prevalecem sobre um eventual parecer prévio desfavorável.
As áreas da RAN encontram-se cartografadas e publicadas em Portaria no Diário da
República. Com a ratificação e publicação dos PDM, aquelas portarias caducam e a
carta da RAN é a constante dos PDM.
Apresentam-se no quadro seguinte as áreas de RAN presentes nos Troços afetos a
cada uma das Alternativas em estudo.
Quadro 5.29 – Áreas de RAN ocupadas pelos corredores das Soluções Alternativas
Troços
Troço 1
Troço 2
Troço 3
Troço 4
Troço 5
Troço 6
Troço 7
Troço 8
Troço 9

Alternativas
A
B
A
B
A
B
A
B
A=B
A
B
A
B
A
B
A
B

Reserva Agrícola Nacional
Área (ha)

Percentagem no Corredor (%)

89,2
90,9
112,8
103,9
39,9
209,9
272,4
296,4
76,4
657,5
187,9
85,3
104,8
69,0
88,4
27,1
30,9

9,0
9,1
34,5
30,6
5,7
30,7
66,9
68,7
15,3
45,1
13,0
9,1
10,4
6,9
9,2
4,9
5,2

Na área do projeto e envolvente verifica-se a existência de extensas áreas
classificadas ao abrigo do regime da RAN (Desenho 4 – RAN e REN – Volume 3),
localizadas maioritariamente na faixa envolvente das linhas de água existentes, em
zonas de várzeas aluvionares, como já mencionado no Capítulo 5.6, realçando-se as
bacias do rio Sabor, da ribeira de Tamanhos, e da ribeira da Vilariça; correspondem
aos solos com maior aptidão agrícola e constituem elementos fundamentais no
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desenvolvimento sustentável da atividade agrícola e no contributo para preservação
dos recursos naturais. São de destacar as áreas de RAN com uma elevada importância
e expressão no panorama agrícola desta região, designadamente nos perímetros de
rega do Vale da Vilariça e de Macedo de Cavaleiros, com grande significado para a
economia local e coesão social.

5.7.3.1.3.2 Obras de Aproveitamento Hidroagrícola
As Obras de Aproveitamento Hidroagrícola encontram-se sujeitas aos Regimes
Jurídicos das Obras de Aproveitamento Hidroagrícola (Decreto-Lei n.º 269/82, de 10
de julho, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 86/2002, de 6 de abril,
alterado pelo Decreto-Lei n.º 169/2005, de 26 de setembro), estando as suas áreas
condicionadas ao uso agrícola.
São consideradas obras de aproveitamento hidroagrícola nomeadamente, as obras de
aproveitamento de águas do domínio público para rega, as obras de drenagem, de
enxugo e de defesa dos terrenos utilizados na agricultura.
De acordo com a informação da Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento
Rural, no que diz respeito a Aproveitamentos Hidroagrícolas (AH) públicos coletivos,
na área de desenvolvimento dos corredores, refere-se o AH do Vale da Vilariça e o AH
de Macedo de Cavaleiros (Desenho 5 - Síntese de Outras Condicionantes –
Volume 3).
No sentido de proteger as áreas beneficiadas, o Art.º 95 do Decreto-Lei n.º 269/82,
de 10 de julho estabelece a proibição de todas e quaisquer construções, atividades
ou utilizações não agrícolas nas áreas beneficiadas, exceto as que, nos termos dos
regulamentos da obra, foram admitidas como complemento da atividade agrícola.
No delinear dos traçados e corredores foi possível evitar a interferência com
Regadios Tradicionais (RT) existentes na envolvente e identificados na primeira fase
do EIA (Estudo de Grandes Condicionantes – Volume 5), sendo que, apenas o RT de
Serapicos é interferido numa zona limítrofe pelo corredor B, ao PK 65+700 (troço 8)
Cavaleiros (Desenho 5 - Síntese de Outras Condicionantes – Volume 3).
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5.7.3.1.3.3 Sobreiro e Azinheira
Os povoamentos de sobreiro e azinheira são protegidos pelo Decreto-Lei n.º
169/2001, de 25 de maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de junho,
que aprova a proteção destes povoamentos, promovendo a sua preservação e
reconhecendo a importância ambiental e económica deste recurso. De acordo com o
n.º 1 do artigo 2.º deste documento, em povoamentos de sobreiro ou azinheira não
são permitidas conversões. “(…). Constituem exceção ao estabelecido no n.º 1 as
conversões que visem a realização de Empreendimentos de imprescindível utilidade
pública e Empreendimentos agrícolas com relevante e sustentável interesse para a
economia local” (alíneas a) e b) do n.º 2 do artigo 2.º).
O Decreto-Lei n.º 169/2001 estabelece ainda que o corte ou o arranque de sobreiros
e azinheiras em povoamentos ou isolados carece de autorização superior; introduz o
recurso a medidas compensatórias no caso de cortes autorizados e de reposição no
caso de cortes ilegais, de forma a garantir que a área daquelas espécies não seja
afetada; e inibe por 25 anos a afetação do solo a outros fins, nos casos em que os
povoamentos sejam destruídos ou fortemente depreciados por intervenção ilegal.
Nos corredores das Alternativas em estudo, as manchas afetas a montado de sobro e
azinho encontram-se disseminadas pelo território, com particular predominância nos
municípios da região norte (Desenho 5 - Síntese de Outras Condicionantes –
Volume 3). A importância ambiental e económica dos povoamentos de sobreiros e
azinheiras, que justificam largamente a sua proteção legal, foi tida em consideração
na definição dos corredores, evitando a sua afetação, sempre que tal se revelou
possível.

5.7.3.1.3.4 Oliveiras
O regime jurídico de proteção às oliveiras rege-se pelo Decreto-Lei n.º 120/86, de 28
de maio, o qual estabelece medidas de proteção ao olival nacional, considerado um
património de altíssimo valor e como um fator de equilíbrio social, económico e
ecológico.
O arranque ou corte de oliveiras pode ser autorizado quando seja efetuado em zonas
destinadas a vias de comunicação ou construções e empreendimentos de interesse
nacional, regional e local, e como tal reconhecidos pelos ministérios competentes
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(alínea j, artigo 2.º). As entidades competentes para a autorização são as Direções
Regionais de Agricultura.
Este diploma não se aplica ao corte ou arranque de oliveiras isoladas (n.º 6, artigo
3.º).
Não obstante as manchas de olival somente se encontrarem cartografadas no PDM de
Torre de Moncorvo, estas ocorrem dispersas ao longo da área de estudo, tal como se
pode verificar através da análise do Desenho 2 - Ocupação Atual do Solo –
Volume 3.

5.7.3.1.3.5 Regime Florestal
A servidão relativa ao Regime Florestal foi instituída por decreto a 24 de dezembro
de 1991.
As áreas florestais constituem uma riqueza crescente no panorama económico
nacional. O valor florestal de uma dada região pode determinar a demarcação de
perímetros florestais, cuja arborização, conservação e exploração são consideradas
de utilidade pública, estando sujeitas portanto a certas regras e restrições. Estas
disposições aplicam-se em terrenos do Estado mas também a terrenos e matas de
outras entidades públicas ou de particulares.
O regime florestal total aplica-se em terrenos, dunas e matas do Estado, ou que
venham a pertencer-lhe por expropriação, enquanto o parcial, se aplica em terrenos
e matas de outras entidades públicas ou de particulares. A submissão de quaisquer
terrenos ou matas ao regime florestal, bem como a exclusão deste regime é feita por
Decreto que será precedido da declaração de utilidade pública da arborização desses
terrenos pelo Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas.
Na área de desenvolvimento dos corredores identificam-se as áreas submetidas a
Regime Florestal Parcial pertencentes aos seguintes Perímetros Florestais (Desenho 5
- Síntese de Outras Condicionantes – Volume 3), como já referido no Capítulo
5.7.2.2.3:


Perímetro florestal da Serra da Nogueira - Decreto de 27 de novembro de 1941,
publicado no Diário do Governo, n.º 281, de 3 de dezembro de 1941 - Corredor
da Alternativa B, Troço 7;
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Perímetro florestal de Avelanoso - Decreto de 27 de novembro de 1941,
publicado no Diário do Governo, n.º 281, de 3 de dezembro de 1941 - Concelho
do Vimioso - ambos os Corredores das Alternativas A e B, Troço 9).

5.7.3.1.3.6 Povoamentos Florestais percorridos por Incêndios
Os sistemas florestais têm vindo a ser fustigados por incêndios, originando avultados
prejuízos do ponto de vista económico, social e ambiental.
O regime jurídico de proteção das áreas percorridas por incêndios florestais encontra-se
previsto no Decreto-Lei n.º 327/90, de 22 de outubro (alterado pela Lei n.º 54/91, de 08
de agosto, pelo Decreto-Lei n.º 34/99, de 05 de fevereiro; e republicado pelo DecretoLei n.º 55/2007, de 12 de março). O Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho
estabelece as medidas e ações a desenvolver no âmbito do Sistema Nacional de Defesa
da Floresta contra Incêndios, alterado pelo Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de janeiro
(com Declaração de Retificação n.º 20/2009, de 13 de março).
Em terrenos com povoamentos florestais percorridos por incêndios, não incluídos em
solo classificado como urbano em planos municipais de ordenamento, ficam
proibidas, pelo prazo de 10 anos a contar da data do incêndio (n.º 1 do artigo 1.º do
Decreto-Lei n.º 327/90, de 22 de outubro): a realização de novas edificações ou
demolição das existentes; o estabelecimento de quaisquer novas atividades agrícolas,
industriais, turísticas ou outras que possam ter um impacte ambiental negativo; a
substituição

de

espécies

florestais

por

outras,

técnica

e

ecologicamente

desadequadas; o lançamento de águas residuais industriais ou de uso doméstico ou
quaisquer outros efluentes líquidos poluentes; o campismo fora de locais destinados a
esse fim.
Relativamente ao projeto em estudo, tratando-se de uma ação de interesse público
ou de um empreendimento com relevante interesse geral, todas estas proibições
podem ser levantadas, a todo o tempo, mediante reconhecimento por despacho
conjunto do Ministro do Ambiente e do Ordenamento do Território, do Ministro da
Agricultura do Desenvolvimento Rural e das Pescas e do membro do Governo
competente em razão da matéria (n.º 5 do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 327/90).
O ICNF, a Autoridade Nacional de Proteção Civil e as Câmaras Municipais são as
entidades que superintendem as questões relativas a esta servidão.
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Nas Regiões Centro e Norte, o risco de incêndio é bastante significativo pela elevada
extensão de área ocupada com floresta, o tipo de povoamentos dominante, a
ocorrência de situações de seca nas zonas mais interiores, o abandono de algumas
zonas florestais e uma silvicultura pouco ajustada. De acordo com a informação
disponibilizada no ICNF, encontram-se na área em análise várias manchas florestais
percorridas por incêndios/fogos (com particular incidência nos concelhos de Trancoso
e Mêda), que se reportam aos anos entre 2006 e 2013 (Desenho 5 – Síntese de
Outras Condicionantes – Volume 3).

5.7.3.1.4 Recursos Ecológicos
5.7.3.1.4.1 Reserva Ecológica Nacional (REN)
A Reserva Ecológica Nacional (REN), primeiramente criada pelo Decreto-Lei n.º
321/83, de 5 de julho, foi revogada pelo Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de março, que
no artigo 1.º estabelece o seguinte: “A Reserva Ecológica Nacional, adiante
designada por REN, constitui uma estrutura biofísica básica e diversificada que,
através do condicionamento à utilização de áreas com características ecológicas
específicas, garante a proteção de ecossistemas e a permanência e intensificação dos
processos biológicos indispensáveis ao enquadramento equilibrado das atividades
humanas.”
Ulteriormente o Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de março sofreu alterações,
nomeadamente pelo Decreto-Lei n.º 316/90, de 13 de outubro, Decreto-Lei
n.º 213/92, de 12 de outubro, Decreto-Lei n.º 79/95, de 20 de abril e Decreto-Lei
n.º 203/2002, de 1 de outubro.
Contudo, da experiência da aplicação do regime da REN, surge a necessidade de uma
revisão com base em pressupostos fundamentais, como sejam: o reforço da
importância estratégica da REN, a manutenção da natureza jurídica da REN enquanto
restrição de utilidade pública, a articulação com outros instrumentos de política de
ambiente e de ordenamento

do território, simplificação, racionalização

e

transparência de procedimentos de delimitação e gestão e, por fim, a identificação
de usos e ações compatíveis com cada categoria de áreas integradas na REN. Assim,
com o Decreto-Lei n.º 180/2006, de 6 de setembro (o anexo IV foi retificado pela
Declaração de Retificação n.º 76/2006, de 6 de setembro), deu-se início a uma
alteração preliminar do regime jurídico da REN, verificando-se uma revisão mais
profunda e global deste regime jurídico com o Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de
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agosto, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro,
atualmente em vigor, alterado pela Portaria n.º 419/2012, de 20 de dezembro.
A REN abrange áreas de proteção do litoral, áreas relevantes para a sustentabilidade
do ciclo hidrológico terrestre e áreas de prevenção de riscos naturais. Nas áreas
incluídas em REN “são proibidas as ações de iniciativa pública ou privada que se
traduzam em operações de loteamento, obras de urbanização, construção ou
ampliação, vias de comunicação, escavações, aterros e destruição do revestimento
vegetal, não incluindo as ações necessárias ao normal e regular desenvolvimento das
operações culturais de aproveitamento agrícola do solo e das operações correntes de
condução e exploração dos espaços florestais” (artigo 20.º, n.º 1, Capítulo III do
Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto).
Excetuam-se do disposto anteriormente “os usos e as ações que sejam compatíveis
com os objetivos de proteção ecológica e ambiental e de prevenção e redução de
riscos naturais de áreas integradas em REN” (n.º 2 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º
166/2008).
Refira-se que o diploma da REN supramencionado prevê a realização de ações de
reconhecido interesse público (n.º 1 do artigo 21.º do mesmo diploma), “desde que
sejam reconhecidas como tal por despacho conjunto do membro do Governo
responsável pelas matérias de ambiente e do ordenamento do território e do
membro do Governo competente em razão da matéria, desde que não se possam
realizar de forma adequada em áreas integradas na REN.”
No n.º 3 do mesmo artigo é referido que “Nos casos de infraestruturas públicas,
nomeadamente

rodoviárias,

ferroviárias,

portuárias,

aeroportuárias,

de

abastecimento de água ou de saneamento sujeitas a avaliação de impacte ambiental,
a declaração de impacte ambiental favorável ou condicionalmente favorável
equivale ao reconhecimento do interesse público da ação.”
Os concelhos abrangidos pela área em estudo dispõem de carta de REN aprovada,
sendo os diplomas de aprovação os indicados no quadro seguinte.
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Quadro 5.30 – Cartas de REN publicadas nos municípios abrangidos pela área em estudo
Concelho
Celorico da Beira
Trancoso
Mêda
Vila Nova de Foz Côa
Torre de Moncorvo
Vila Flor
Alfândega da Fé
Mirandela
Macedo de Cavaleiros
Bragança
Vimioso

Diploma
RCM n.º 79/96, de 29 de maio
RCM 84/96, de 5 de junho
RCM 75/96, de 24 de maio
Aviso n.º 12579/2015, de 28 de outubro
Portaria n.º 181/2013, de 13 de maio
Portaria n.º 1296/93, de 24 de dezembro
Portaria n.º 156/2015, de 28 de maio
RCM n.º 160/96, de 18 de setembro
Portaria n.º 125/2015, de 6 de maio
Portaria n.º 466/2010, de 6 de julho
Aviso n.º 7368/2015, de 7 de julho

A análise da afetação de áreas qualificadas sob o regime da REN foi efetuada com
base na cartografia em vigor cedida pelas CCDR e pelos municípios, a qual foi
reproduzida no Desenho 4 – RAN e REN (Volume 3). A REN foi apresentada de modo
desagregado, isto é, subdividida de acordo com as suas características ecológicas
específicas, de modo a possibilitar uma definição de corredores que evite ou
minimize as situações mais problemáticas.
O quadro infra apresentado mostra as categorias existentes na área em estudo,
fazendo a correspondência entre as definições do Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de
março, que constam da cartografia existente, com as novas definições do atual
regime da REN.
Quadro 5.31 – Correspondência das categorias das áreas de REN definidas no DL n.º 96/90, de 19 de
março, e as novas categorias definidas no DL n.º 166/2008, de 22 de agosto, republicado pelo DL n.º
239/2012, de 2 de novembro
Categorias da REN definidas no DL
n.º 96/90, de 19 de março
Leitos dos cursos de água
Ínsuas
Áreas com risco de erosão
Áreas de máxima infiltração
Cabeceiras de linhas de água
Zonas ameaçadas pelas cheias

Categorias da REN definidas no DL n.º 239/2012, de 2 de
novembro
Cursos de água e respetivos leitos e margens.
Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo.
Áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos.
Zonas ameaçadas pelas cheias não classificadas como zonas
adjacentes nos termos da Lei da Titularidade dos Recursos
Hídricos

Escarpas

Áreas de instabilidade de vertentes.

Albufeiras e uma faixa de proteção
delimitada a partir do regolfo
máximo

Albufeiras que contribuam para a conectividade e coerência
ecológica da REN, bem como os respetivos leitos margens e
faixas de proteção.

Apresenta-se no quadro seguinte as áreas de REN presentes nos Troços afetos a cada
um dos corredores alternativos em estudo.
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Quadro 5.32 – Áreas de REN ocupadas pelos corredores alternativos

Troços

Troço 1

Troço 2

Troço 3

Troço 4
Troço 5
Troço 6

Troço 7

Troço 8

Troço 9

Cabeceiras de linhas de
água
Área
Percentagem no
(ha)
Corredor (%)

Áreas de máxima
infiltração
Área
Percentagem no
(ha)
Corredor (%)

A

65,4

6,6

54,0

B

57,2

5,7

A

16,6

B

Corredores

Áreas com risco de erosão

Zonas ameaçadas pelas
cheias
Área
Percentagem no
(ha)
Corredor (%)

Albufeiras e uma faixa de
proteção
Área
Percentagem no
(ha)
Corredor (%)

Área
(ha)

Percentagem no
Corredor (%)

5,5

24,0

2,4

53,2

5,4

0

87,6

8,8

63,9

6,4

78,3

7,8

5,1

0

0

0

0

58,0

0

0

0

0

0

0

137,9

A

116,9

16,6

2,5

0,4

162,1

23,0

54,3

7,7

B

62,9

9,2

132,6

19,4

69,0

10,1

23,2

3,4

A

121,6

29,9

0

0

60,9

14,9

0

0

B

84,6

19,6

0

0

72,4

16,8

0

A=B

45,8

9,2

50,9

10,2

148,4

29,7

A

89,0

6,1

583,4

40,0

295,3

B

109,7

7,6

54,1

3,7

A

112,1

12,0

0

0

Escarpas
Área
(ha)

Percentagem no
Corredor (%)

0

0

0

0

0

0

0

17,7

0

0

0

0

40,7

0

0

0

0

0

0

103,2

14,6

0

0

5,0

0,7

0

0

0

0

0

52,4

0

0

0

47,2

9,4

66,6

16,4

0

0

20,3

241,4

16,6

18,0

2,5

0

0

521,1

36,1

6,0

0,4

3,8

0,7

0

0

22,6

2,4

5,5

0,6

0

0

26,8

2,9

B

203,9

20,2

0

0

33,4

3,3

0,0

0,0

0

0

0

0

A

0

0

14,4

1,4

124,8

12,5

13,0

1,3

0

0

1,8

0,2

B

0

0

0

0

91,1

9,5

3,0

0,3

0

0

1,0

0,1

A

28,2

5,1

0

0

56,8

10,3

0,0

0,0

0

0

0

0

B

32,5

5,5

0

0

103,7

17,6

0,0

0,0

0

0

0

0
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Analisando o Desenho 4 – RAN e REN (Volume 3) e o quadro anterior, verifica-se que
na área de estudo existem extensas manchas pertencentes ao regime da REN,
predominando as tipologias Cursos de água e respetivos leitos e margens, Áreas
estratégicas de proteção e recarga de aquíferos, as Áreas de elevado risco de erosão
hídrica do solo e as Zonas ameaçadas pelas cheias.
Nas áreas abrangidas pela REN são permitidos os usos e ações que não coloquem em
causa, cumulativamente, as funções expostas no quadro seguinte, por categoria.
Quadro 5.33 – Funções das Categorias da REN
Categoria

Zonas Ameaçadas
pelas Cheias

Estratégicas de
proteção e
recargas de
aquíferos - Áreas
de Máxima
Infiltração e
Cabeceiras das
Linhas de Água
Áreas de elevado
risco de erosão
hídrica do solo Áreas com risco de
erosão
Áreas de
Instabilidade de
Vertentes Escarpas

Cursos de água e
respetivos leitos e
margens

Albufeiras,
respetivos leitos,
margens e faixas
de proteção

Página 220 de 647

Usos e ações permitidos que não coloquem em causa, cumulativamente, as
seguintes funções:
i. Prevenção e redução do risco, garantindo a segurança de pessoas e bens;
ii. Garantia das condições naturais de infiltração e retenção hídricas;
iii. Regulação do ciclo hidrológico pela ocorrência dos movimentos de transbordo
e de retorno das águas;
iv. Estabilidade topográfica e geomorfológica dos terrenos em causa;
v. Manutenção da fertilidade e capacidade produtiva dos solos inundáveis.
i. Garantir a manutenção dos recursos hídricos renováveis disponíveis e o
aproveitamento sustentável dos recursos hídricos subterrâneos;
ii. Contribuir para a proteção da qualidade da água;
iii. Assegurar a sustentabilidade dos ecossistemas aquáticos e da biodiversidade
dependentes da água subterrânea, com particular incidência na época de
estio;
iv. Prevenir e reduzir os efeitos dos riscos de cheias e inundações, de seca
extrema e de contaminação e sobrexploração dos aquíferos;
v. Prevenir e reduzir o risco de intrusão salina, no caso dos aquíferos costeiros.
i. Conservação do recurso solo;
ii. Manutenção do equilíbrio dos processos morfogenéticos e pedogenéticos;
iii. Regulação do ciclo hidrológico através da promoção da infiltração em
detrimento do escoamento superficial;
iv. Redução da perda de solo, diminuindo a colmatação dos solos a jusante e o
assoreamento das massas de água.
i. Estabilidade dos sistemas biofísicos;
ii. Salvaguarda face a fenómenos de instabilidade e de risco de ocorrência de
movimentos de massa em vertentes e de perda de solo;
iii. Prevenção e redução do risco, garantindo a segurança de pessoas e bens.
i. Assegurar a continuidade do ciclo da água;
ii. Assegurar a funcionalidade hidráulica e hidrológica dos cursos de água;
iii. Drenagem dos terrenos confinantes;
iv. Controlo dos processos de erosão fluvial, através da manutenção da vegetação
ripícola;
v. Prevenção das situações de risco de cheias, impedindo a redução da secção de
vazão e evitando a impermeabilização dos solos;
vi. Conservação de habitats naturais e das espécies da flora e da fauna.
i. Salvaguarda e proteção dos recursos hídricos armazenados, nas suas
componentes quantitativa e qualitativa;
ii. Salvaguarda das funções principais das albufeiras, no caso de se tratar de uma
albufeira de águas públicas de serviço público;
iii. Regulação do ciclo da água e controlo de cheias;
iv. Conservação das espécies de fauna.
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5.7.3.1.4.2 Rede Natura 2000
Como já referido anteriormente, os corredores em estudo atravessam os rios Sabor e
Maçãs, área que dada a sua importância se encontra classificada como SIC
(PTCON0021), ZPE (PTZPE0037) e IBA (PT004) (atravessado pela Alternativa A e B Troço 8 e 9). Esta área abrange os vales encaixados e pontuados de fragas abruptas
do rio Sabor e seus afluentes (Maçãs e Angueira), os quais se caracterizam pela
presença de bosques densos e matagais bem preservados, ocupados por espécies
autóctones.
O SIC Morais (PTCON0023) é também intercetado, na sua zona limite, por parte do
corredor B, aproximadamente ao PK 76+500 – Troço 8. Este abrange uma das maiores
unidades contínuas de serpentinitos em Portugal, o que lhe confere um elevado
interesse geológico e botânico e que se sobrepõe em parte à área da Paisagem
Protegida da Albufeira do Azibo.

5.7.3.2 Património Cultural
A legislação em vigor para a salvaguarda e conservação integrada dos elementos
patrimoniais, nomeadamente a Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro (com a alteração
do artigo 20.º pelo Decreto-lei nº 26/2010, de 30 de março) - Lei de Bases do
Património Cultural Português estabelece a obrigatoriedade de todos os imóveis
classificados disporem de uma área de proteção non aedificandi de 50 m contados a
partir dos limites exteriores do imóvel, podendo haver lugar à criação de Zonas
Especiais de Proteção (ZEP) com limites de salvaguarda e proteção mais alargados.
Verifica-se que no delinear dos traçados do Gasoduto houve a preocupação de evitar
ao máximo as ocorrências patrimoniais existentes nos corredores em estudo.
Refere-se, no entanto que, como áreas de importância patrimonial, é intercetado o
Alto Douro Vinhateiro (ADV), no Troço 5 (troço comum), e a respetiva Zona Especial
de Proteção (ZEP), assim como a ZEP dos Sítios Pré-históricos rupestres do Vale do
Côa (Troço 3 – Alternativa B).
O Alto Douro Vinhateiro, classificado como Monumento Nacional, encontra-se
integrado nos municípios de Vila Nova de Foz Côa e Torre de Moncorvo. Criada em
1756 por iniciativa do governo do Marquês de Pombal, como a primeira região
demarcada e regulada no mundo, o Alto Douro Vinhateiro, é um exemplo excecional
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de uma região tradicional que vive em torno da produção vinícola, seja do afamado
vinho do Porto, seja dos mais recentes vinhos de mesa de grande qualidade.
Reconhecendo a importância da paisagem e das atividades tradicionais de produção
de vinho, em 2001, a UNESCO classificou como Património da Humanidade mais de 26
mil hectares do Alto Douro Vinhateiro, repartidos por 13 concelhos (Aviso n.º
15170/2010, de 30 de julho).
É referido no RA do PDIRGN 2014 – 2023, relativamente ao ADV: “No caso do gasoduto
Celorico-Vale de Frades, que atravessará certamente a ZEP do ADV, a inventariação
e cartografia dos valores que constituem atributos que conferem Valor Universal
Excecional suscetíveis de serem afetados pelo projeto é essencial para selecionar
soluções que evitem tanto quanto possível a afetação desses valores, não pondo em
causa a autenticidade ou a integridade da paisagem cultural do ADV. A AIA deste
projeto deve contemplar alternativas que evitem a área do ADV. A mitigação de
impactes a estudar na AIA deve equacionar a reposição do coberto vegetal original
ou outras formas de integração paisagística.”
No entanto, após a publicação do Resumo Não Técnico (RNT) da AAE do PDIRGN 2014–
2023 na página web da REN (www.ren.pt) no dia 14 de novembro de 2014, a REN
considerou importante proceder ao esclarecimento relativamente ao traçado da 3ª
interligação entre Portugal e Espanha, designadamente quanto ao atravessamento
dos dois bens inscritos na Lista do Património Mundial, o Alto Douro Vinhateiro (ADV)
e os Sítios de Arte Rupestre Pré-Histórica do Vale do Coa, e das respetivas Zonas
Especiais de Proteção (ZEP). “Pela configuração geográfica da área de estudo de
traçado do gasoduto e das ZEP referidas, verifica-se que não será possível evitar o
atravessamento da ZEP do Alto Douro Vinhateiro, que se estende desde a zona da
Régua até à fronteira entre Portugal e Espanha, nem o atravessamento da ZEP dos
Sítios de Arte Rupestre Pré-Histórica do Vale do Coa, embora esta última de forma
marginal. Contudo, os elementos patrimoniais classificados ou em vias de
classificação existentes nas duas áreas de estudo são passíveis de ser evitados”.

5.7.3.3 Infraestruturas
•

Abastecimento de Água e Drenagem das águas residuais

As infraestruturas de abastecimento de água possuem uma servidão de 10 m, imposta
após publicação do Decreto-Lei n.º 34.021, de 11 de novembro de 1944. As normas
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técnicas a que devem obedecer a conceção, o dimensionamento, a construção e a
exploração dos sistemas de abastecimento de água, bem como as respetivas normas
de higiene e segurança constam do Decreto Regulamentar n.º 23/95, de 23 de agosto
(artigos 1.º e 3.º do Decreto-Lei n.º 207/94, de 6 de agosto). Esta restrição visa
assegurar a proteção sanitária dos canais e depósitos destinados ao abastecimento de
água, condicionando a realização, nos terrenos confinantes, de quaisquer obras ou
ações que possam, de algum modo, afetar a pureza e a potabilidade da água.
A servidão da rede de esgotos foi instituída pelos Decretos supra mencionados e cujo
objetivo consiste em garantir a segurança dos coletores, assim como condições
mínimas de acesso aos mesmos para reparações e monitorizações regulares.
Identificam-se, na área de estudo, várias condutas de abastecimento e saneamento que acompanham, em geral, o desenvolvimento das vias de comunicação (Desenho 5
– Síntese de Outras Condicionantes – Volume 3). No atravessamento de condutas e
coletores existentes, assim como de outras infraestruturas lineares, importa
acautelar as suas interceções, garantindo a sua preservação ou restabelecimento, e o
cumprimento dos normativos legais, nomeadamente a Portaria n.º 142/2011, de 6 de
abril.
•

Gasodutos

Esta servidão constituiu-se após a publicação do Decreto-Lei n.º 374/89, de 25 de
outubro (alterado pelo Decreto-Lei n.º 8/2000, de 8 de fevereiro; pelo Decreto-Lei
n.º 232/90, de 16 de julho; e pelo Decreto-Lei n.º 274-A/93, de 4 de agosto),
complementado pelo Decreto-Lei n.º 11/94, de 13 de janeiro, para o gás natural e
pelo Decreto-Lei n.º 152/94, de 26 de maio, para a implantação de oleodutos e
gasodutos de gás liquefeito e produtos refinados.
O Decreto-Lei n.º 140/2006, de 26 de julho desenvolve os princípios gerais relativos à
organização e funcionamento do Sistema Nacional de Gás Natural (SNGN), aprovados
pelo Decreto-Lei n.º 30/2006, de 15 de fevereiro, regulamentando os regimes
jurídicos aplicáveis ao exercício das atividades previstas nesse diploma; a Portaria n.º
142/2011, de 6 de abril aprova o Regulamento da Rede Nacional de Transporte de
Gás Natural.
Verifica-se que acedem à estação existente de Celorico da Beira, de onde se inicia o
projeto em estudo, abrange um troço da Rede Nacional de Transporte de Gás Natural
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(RNTGN),

correspondente

ao

Gasoduto

Mangualde/Celorico/Guarda,

o

qual

possibilitará a ligação ao gasoduto Coimbra/Viseu (Lote 6) e ao gasoduto
Portalegre/Guarda (Lote 5).
•

Rede Elétrica

A constituição de servidões administrativas respeitantes a infraestruturas de
produção, transporte e distribuição de energia elétrica segue o regime previsto nos
Artigos 54.º e 56.º do Regulamento para Instalações Elétricas, aprovado pelo DecretoLei n.º 26 852, de 30 de julho de 1936, no Artigo 51.º do Decreto-Lei n.º 43 335, de
19 de novembro de 1960 e no Artigo 38.º do Decreto-Lei n.º 182/95, de 27 de julho.
As instalações elétricas devem garantir afastamentos mínimos de modo a eliminar
todo o perigo previsível para as pessoas e a evitar danos em bens materiais, não
devendo perturbar a livre e regular circulação nas vias públicas ou particulares, nem
afetar a segurança do caminho-de-ferro, prejudicar outras linhas de energia ou de
telecomunicação, ou causar danos às canalizações de água, gás ou outras (Artigo 5.º
do Regulamento de Segurança de Linhas Elétricas de Alta Tensão aprovado pelo
Decreto Regulamentar n.º 1/92, de 18 de fevereiro e Artigo 1.º do Regulamento de
Segurança de Redes de Distribuição de Energia Elétrica em Baixa Tensão aprovado
pelo Decreto Regulamentar n.º 90/84, de 26 de dezembro). Os afastamentos mínimos
resultantes destes Regulamentos de Segurança são restrições que devem ser
observadas aquando da instalação das redes elétricas ou no ato de licenciamento de
edificações a localizar na proximidade das linhas elétricas já existentes.
A Rede Nacional de Transporte (RNT), sob concessão da REN – Rede Elétrica Nacional,
é constituída pelas infraestruturas, linhas e subestações de tensão superior a 110 kV,
sendo a referida concessão exercida em regime de serviço público, pelo que as
infraestruturas da REN têm associada, para todos os efeitos, uma servidão de
utilidade pública, conforme o n.º 1 do Decreto-Lei n.º 29/2006, de 15 de fevereiro.
De acordo com informações da REN - Rede Elétrica Nacional, SA, existem nos
corredores linhas elétricas de Muito Alta Tensão (LMAT) a 220kV (2133-LPN.CF1 –
Pocinho-Chafariz 1; 2134-LPN.CF2 – Pocinho-Chafariz 2; 2124-LCF.FE1 – Chafariz –
Ferro 1; 2125-LCF.FE2 – Chafariz – Ferro 2; 2188-LPN.AMM1 – Pocinho – Armamar 1) e
400 kV (4070-LAmm.LGC – Armamar – Lagoaça) (Desenho 5 - Síntese de Outras
Condicionantes – Volume 3).
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•

Rede viária (Rodo e Ferroviária)

As servidões a que estão sujeitos os terrenos ao longo das estradas destinam-se, por
um lado, a proteger essas vias de ocupações demasiado próximas que afetem a
segurança do trânsito e a visibilidade e, por outro, a garantir a possibilidade de
futuros alargamentos das vias e a realização de obras de beneficiação. A largura das
faixas de proteção é variável consoante a classificação da estrada e a ocupação
pretendida.
No que se refere às Autoestradas, a zona non aedificandi varia, sendo estabelecida
como zona mínima de proteção uma faixa nunca inferior a 20 m da zona da estrada.
Para os Itinerários Principais está estabelecida uma zona non aedificandi de 50 m,
para cada lado do eixo, e nunca a menos de 20 m da zona da estrada. Para os
Itinerários Complementares (ou estradas que estejam a assumir provisoriamente o
estatuto de IC), foi estabelecida uma zona non aedificandi de 35 m para cada lado do
eixo e nunca a menos de 15 m da zona da estrada. Para as Estradas Nacionais estão
reservados 20 m para cada lado do eixo da estrada e nunca a menos de 5 m da zona
da estrada.
Relativamente às Estradas e Caminhos Municipais, não é permitido efetuar quaisquer
construções nas zonas limitadas de cada lado da via por uma linha que dista do seu
eixo 6 e 4,5 m, respetivamente.
Na área de estudo e envolvente imediata destacam-se como vias mais importantes:


IP2 – Celorico da Beira



IP4 (nó de Podence)



IC5 – Vila Flor – Miranda do Douro



IC26 – não construído e sem projetos aprovados



IC34 – Vila Nova de Foz Coa – Barca de Alva com reserva de corredor –
Declaração n.º 208/2003, de 24-06

O regime das servidões do domínio público ferroviário resulta do Decreto-Lei n.º
276/2003, de 4 de novembro. O Artigo 11.º deste documento define os limites da
faixa ferroviária: “1 - Quando outra delimitação não for estabelecida ou não resultar
da natureza do suporte da via, considera-se que a área de implantação das linhas
férreas é constituída pelas faixas de terreno demarcadas através das arestas
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superiores das áreas escavadas ou das arestas inferiores do talude dos aterros, em
que os carris se encontram colocados ou, na falta destes pontos de referência ou de
outros indícios, por linhas traçadas a 1,5 m da aresta exterior dos carris externos da
via.”
Na área em estudo identificam-se a linha da Beira Alta; a linha do Douro; e a linha do
Tua (Cachão-Carvalhais).
•

Marcos Geodésicos

Os Marcos Geodésicos têm como objetivo assinalar pontos fundamentais para apoio à
cartografia e levantamentos cartográficos, razão pela qual devem ser protegidos de
maneira a garantir a sua visibilidade. O Decreto-Lei n.º 143/82, de 26 de março,
constituiu a servidão dos marcos geodésicos. Numa área envolvente de, no mínimo,
15 m de raio em redor do sinal, não se podem realizar construções ou plantações ou
outras obras que prejudiquem a visibilidade dos marcos. No entanto, a extensão da
zona de proteção é determinada, caso a caso, em função da visibilidade que deve ser
assegurada ao sinal construído e entre diversos sinais.
Na área de estudo, destaca-se a existência de vários Marcos Geodésicos (Desenho 5 Síntese de Outras Condicionantes – Volume 3).

5.8 Recursos Hídricos
5.8.1

Metodologia

É objetivo do presente capítulo efetuar a análise do ambiente afetado pelo presente
projeto ao nível dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos, tanto no que se
refere ao seu regime hidrológico e hidrogeológico, como no que se refere aos aspetos
qualitativos.
Dadas as características do projeto, onde as ações suscetíveis de alterarem a
qualidade da água se cingem essencialmente à fase de construção, esta temática,
não assume grande relevância para a avaliação global do projeto.
Não obstante o referido, seguidamente é apresentada uma caracterização da
qualidade do meio hídrico, superficial e subterrâneo, bem como uma identificação
dos principais usos da água e fontes poluidoras existentes na envolvente ao projeto.
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A caracterização da qualidade da água superficial e subterrânea foi apoiada nos
dados de qualidade da água disponibilizados pelo Sistema Nacional de Informação dos
Recursos Hídricos (SNIRH – INAG - APA, IP) e na classificação das massas de água
constante dos Planos de Gestão da Região Hidrográfica do Douro (RH3) e do Vouga,
Mondego e Lis (RH4), dada a localização do projeto, ao nível hidrológico, nas bacias
hidrográficas do Douro e Mondego.
No presente capítulo é ainda efetuada uma análise dos usos de água e fontes
poluidoras uma vez que condicionam as necessidades e características qualitativas do
meio hídrico.
Para esta análise foram compilados dados relativos ao abastecimento público de água
e à drenagem e tratamento de águas residuais dos municípios atravessados, assim
como outros usos e fontes poluidoras de caracter privado identificados. Esta
informação teve como base dados dos municípios, entidades gestoras, SNIRH Sistema Nacional de Informação dos Recursos Hídricos e os dados estatísticos do
Instituto Nacional de Estatística.

5.8.2

Recursos Hídricos Superficiais

5.8.2.1 Caracterização Hidrográfica e Hidrológica
Considerando a divisão em Regiões Hidrográficas de Portugal, de acordo com o
Decreto-Lei n.º 347/2007, de 19 de outubro, o projeto em análise desenvolve-se
maioritariamente na Região Hidrográfica n.º 3 – Douro e, num troço inicial, na Região
Hidrográfica n.º 4 – Vouga, Mondego, Lis e Ribeiras Costeiras (Lei n.º 58/2005, de 29
de dezembro – Lei da Água) como representado na figura seguinte.
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Figura 5.17 – Bacias hidrográficas intercetadas pelo traçado

No quadro seguinte identificam-se as principais linhas de água intercetadas pelos
traçados e as suas principais características, das quais desde logo se destaca o
atravessamento do rio Douro.
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Quadro 5.34 – Caracterização Hidrográfica
Bacia
Hidrográfica

Linha de Água

Classificação
Decimal

Área da
Bacia
(Km2)

Ribeiro dos
Tamanhos

701 98

89.2

701 98 04

18.9

Mondego

Douro

Comprimento
PK
do Curso de Alternativa
Aproximado
Água (Km)
A1
1+900
16
B1
6+460
7.1
A1
5+410

Ribeiro do Frechão
Ribeiro de Vale de
Mouro
Ribeiro do Freixo

-

-

-

B1

16+120

201 77 11 07 02

27.4

11.7

Ribeira das Moitas

201 77 11 07 03

39.7

9.4

Ribeira do Prado

201 77 11 03 02

27.8

14.1

Ribeira de Marialva

201 77 11 03

86.5

21.2

A1
A1
B1
A2
B2
A3
B3

18+650
21+750
21+900
26+880
27+425
33+220
33+780

Ribeira de
Entrevinhas

201 77 11 01

14.9

8.5

B3

38+000

A3
Ribeira Centieira

201 77 05 09

17.7

7.6

Ribeira da Concelha
Ribeira do Monte
Ribeira do Vale das
Portas

201 77 05 07
201 77 05 05 02

8.4
6.1

4.7
4.5

A3
A3

37+200
43+000 /
43+570 /
43+900 /
44+650 /
45+130
40+380
42+210

201 77 05 05 01

13.2

8.7

A3

44+520

Ribeira da Carvalha

-

-

-

Ribeira das Mós

201 67 02

7.7

8.6

A4
B4
A4

Rio Douro

201

98370

927

B3

Ribeira da Vilariça

201 82 04

316.6

32.0

A6

Ribeiro Grande

201 82 04 04

72.0

17.1

Ribeira da Macieira

201 82 04 08

9.0

5.0

Ribeira do Caniço

-

-

-

Ribeira de Roios

201 82 04 10

19.6

9.2

Ribeira da Laça

201 82 04 12

22.0

10.0

B6
A6
B6
A6
B6
A6
B6
A6
B6

52+340
53+255
56+870
67+830 a
68+020
69+570 a
69+750
69+770
71+320
74+205 /
77+335 /
78+165 /
79+015
0+280
78+335
3+575
1+940
6+575
2+660
8+450
3+660
9+395

201 82 04 14

4.3

3.3

A6

4+100

-

-

-

B6

11+270

201 82 04 16

8.0

7.5

A6

8+630

A5
B5
A6
B6

Ribeira dos Cavalos

Ribeira dos
Lameiros
Ribeira das Duas
Quintas
Ribeira da Freixeda
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Quadro 5.34 – Caracterização Hidrográfica
Bacia
Hidrográfica

Douro

Linha de Água

Classificação
Decimal

Área da
Bacia
(Km2)

Comprimento
PK
do Curso de Alternativa
Aproximado
Água (Km)

Ribeira da Fonte da
Ordem

201 82 04 18

4.3

4.6

A6

9+530

Ribeira de Navalhais

201 58 23 01 01

4.7

4.5

B6

16+875 /
18+190

Ribeira do
Macedinho

201 58 23 01

18.8

9.0

B6

19+450

Ribeira do Vale de
Bornes

-

-

-

A6
B6

16+045
19+630

Ribeira da Carvalha
ou da Freixeda

201 58 23

55.5

10.0

B6

20+610

Ribeira do Vale do
Covo

201 58 23 04 01

10.6

7.8

A6
B6

18+060
22+065

Ribeiro das
Caravelas
Ribeira da Abelheira
Ribeira de
Cedainhas

-

-

-

A6

19+650

-

-

-

A6

20+270

-

-

-

B6

25+125

Ribeira do Mouço

201 58 29 01 01

5.9

14.0

Ribeira do Taveira

-

-

-

Ribeiro do Agrebom

-

-

-

Ribeiro do Vale
Pereiro

201 58 29 02

6.3

4.0

A6
B6
A6
B6
A7
B7
A7
B7

Ribeiro do Calveiro

201 58 29 07

6.9

5.9

A7

Ribeira de
Carvalhais

201 58 29

276.2

36.0

A7
B7

21+100
26+015
21+810
26+530
24+160
28+975
25+000
30+380
27+185 /
27+605 /
27+815 /
28+145
28+830
33+320

201 58 29 10

4.6

5.0

B7

37+745

-

-

-

B7

38+755

-

-

-

B7
B7
B7

39+590
40+630
41+400

-

-

-

A7

36+120

-

-

-

A7

38+700

-

-

-

B7

46+240

Ribeira de Vale
Mourão
Ribeira do Monte
Velho
Ribeira das Carvas
Ribeira de Sezulfe
Ribeiro do Bagueiro
Ribeira da
Amendoeira
Ribeira dos
Mosqueiros
Ribeira de Vale de
Macedo

A7
Ribeira de Corujas

-

-

B7

Ribeira do Azibeiro
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Quadro 5.34 – Caracterização Hidrográfica
Bacia
Hidrográfica

Douro

Linha de Água

Classificação
Decimal

Área da
Bacia
(Km2)

Ribeira do Faval

201 82 14 08 01

7.3

Ribeira do Muro

-

-

Rio Azibo

201 82 14

283.9

Ribeira da Olga

-

-

Ribeira da Piame

-

-

Ribeiro do Sapão

-

-

Ribeira das
Aguieiras

-

-

Ribeiro do Muro

-

-

Ribeiro do Avinho

-

-

Ribeira de Vilalva

-

-

Ribeiro de Veados

201 82 30

60.5

Ribeiro do
Congueiro

201 82 30 03

9.0

Ribeiro das
Texugueiras

201 82 30 03 01

3.8

3.2

Ribeira da Quinta

-

-

-

Ribeiro do Medo

-

-

-

Ribeiro do Vinhal

-

-

-

Ribeiro do Ferreira

-

-

-

Rio Sabor

201 82

5981

154

-

-

201 82 31 14
201 82 31

Ribeira do
Regedoiro
Ribeiro dos
Inverniços
Rio Maças

Comprimento
PK
do Curso de Alternativa
Aproximado
Água (Km)
A7
46+815
6.2
B7
53+570
A8
48+000
B8
54+640
A8
49+835
50.0
B8
56+435
A8
51+216
B8
57+315
A8
54+800
B8
59+550
A8
57+000
B8
64+370
A8
58+775
B8
65+440
A8
59+430
B8
66+475
A8
61+190
B8
67+900
A8
62+330
B8
68+050
A8
63+890
19.1
B8
71+375
A8
65+260
5.3
B8
71+950
A8

65+640

A8
B8
A8
B8
A8
B8
A8
B8
A8
B8

66+480
72+225
66+850
73+020
68+030
74+070
68+800
74+710
69+540
75+310

-

B9

79+385

12.0

5.1

A9

76+350

1289.4

85.0

A9
B9

76+830
81+210

Fonte: DGRAH, 1981

Na bacia do Douro, os traçados em estudo desenvolvem-se essencialmente em quatro
sub-bacias, nomeadamente, na margem esquerda, na sub-bacia do rio Coa e na
margem direita nas sub-bacias do rio Sabor, do rio Tua e do rio Rabaçal/Tuela.
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Na bacia do Mondego as linhas de água intercetadas são afluentes diretos do próprio
rio Mondego, numa zona ainda relativamente próxima da zona de cabeceira.
De facto, os corredores e traçados desenvolvem-se principalmente em zonas de
cabeceira pelo que para além das linhas de água intercetadas, com caudal perene,
são atravessados diversos pequenos cursos de água de cabeceira de regime
temporário.
De acordo com informação do PGRH do Douro, na zona onde se desenvolve o projeto
o escoamento anual médio é de 200 mm a 300 mm. Em ano seco está entre 100mm a
200mm e em ano húmido entre 300 mm e 400 mm.
Algumas das linhas de água são ainda identificadas como pertencentes à Reserva
Ecológica Nacional, e que constam do Desenho 10 – RAN e REN, das quais fazem
parte as linhas de água referidas no quadro anterior entre outras afluentes.
Ainda relativamente ao meio hídrico superficial, tendo como base as cartas da
Reserva Ecológica Nacional, importa salientar que em algumas situações, na
envolvente das linhas de água são identificadas áreas classificadas como Zonas
Ameaçadas pelas Cheias, nomeadamente associado às seguintes linhas de água como
exposto no quadro seguinte:
Quadro 5.35 – Zonas Ameaçadas pelas Cheias
Troços

Troço 1

Troço 2

Troço 3

Troço 4
Troço 5
Troço 6
Troço 7
Troço 8
Troço 9

Traçados
A
B
Ribeira dos Tamanhos
Ribeira dos Tamanhos
Ribeira da Quinta
Ribeira do Frechão
Ribeira de Vale de Mouro
Ribeira do Freixo
Ribeira dos Cótimos
Ribeira das Moitas
Linhas de água afluentes ao Rib.º do Renivalo Linhas de água afluentes ao Rib.º do Renivalo
Ribeira do Prado
Ribeira do Prado
Ribeira de Marialva
Ribeira Centieira
Ribeira de Marialva
Ribeira da Concelha
Ribeira Centieira
Ribeira da Fraga Rubra
Ribeira das Portas
Rio Douro
Rio Sabor
Rio Sabor e Ribeira da Vilariça
Rio Sabor
Ribeira de Corujas
Ribeira da Olga
Ribeira da Olga
Ribeira da Plame
-
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Para além das zonas ameaçadas pelas cheias identificadas pela Reserva Ecológica
Nacional, refere-se ainda a área envolvente do rio Sabor e do seu afluente, a ribeira
da Vilariça a Zona de Inundação para um período de retorno de 100 anos
referenciado pela APA – ARHNorte. Esta área abrange extensão significativa, mais de
10 km, do corredor A no Troço 6.
•

Reservas de água superficial

O regime de escoamento é também por vezes artificializado pela construção de
barragens que criam reservas de água.
Como reservas de água superficial, na envolvente do projeto em estudo, importa
ainda fazer referência a algumas barragens e respetivas albufeiras, nomeadamente:


Albufeira do Baixo Sabor (barragem de jusante) – Proposta de Despacho de
elaboração para aprovação



Albufeira de Feiticeiro



Albufeira de Ribeiro Grande de Arco



Albufeira de Santa Justa



Albufeira do Salgueiro



Albufeira da Burga



Albufeira de Carvalheira



Albufeira do Azibo – POA Aprovado e publicado pelo Despacho Conjunto, de 8
de junho de 1993 e com revisão determinada pelo Despacho n.º 14003/2010, de
6 de setembro



Albufeira da Valeira – Determinada a elaboração do POA pela RCM n.º 88/2007,
de 11 de julho



Albufeira do Pocinho – Determinada a elaboração do POA pela RCM n.º 88/2007,
de 11 de julho

As albufeiras de Valeira e Pocinho localizam-se no rio Douro, a jusante e a montante
da zona de desenvolvimento do projeto, respetivamente. As restantes albufeiras
localizam-se todas elas em afluentes da margem direita do rio Douro.
Tendo em consideração o disposto na Lei nº 54/2005 de 15 de novembro (com
Declaração de Retificação n.º 4/2006, de 16 de janeiro), o qual estabelece a
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titularidade dos recursos hídricos, consideram-se as albufeiras supramencionadas
como Domínio Público Lacustre e Fluvial, na medida em que este compreende, como
referido no Artigo 5º, alínea e) “Albufeiras criadas para fins de utilidade pública,
nomeadamente produção de energia elétrica ou irrigação, com os respetivos leitos”.
O novo regime de proteção das albufeiras de águas públicas de serviço público e das
lagoas ou lagos de águas públicas foi estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 107/2009, de
15 de maio, com o objetivo principal de promover a proteção e valorização dos
recursos hídricos associados às albufeiras, lagoas ou lagos de águas públicas, bem
como do respetivo território envolvente, na faixa correspondente à zona terrestre de
proteção.
O regime de proteção estabelece a obrigatoriedade de classificação das albufeiras de
águas públicas em albufeiras de utilização protegida, condicionada e livre. Das
albufeiras supramencionadas apenas as Albufeiras de Feiticeiro e do Arco e Ribeiro
Grande não estão classificadas. A Albufeira da Valeira é classificada como de
utilização livre e as restantes são classificadas como protegidas.
Nenhuma das albufeiras mencionadas se insere nos corredores em estudo. Contudo
na zona onde se desenvolve o projeto existem diversas charcas particulares
construídas com o objetivo de rega dos campos agrícolas adjacentes.
•

Erosão Hídrica e Sedimentologia

A precipitação, e o consequente escoamento superficial, introduz alterações na
modelação do terreno pela ação que desenvolve de transporte de sedimentos.
Para os solos serem arrastados pelas chuvas, além da falta de estrutura e coesão, são
necessárias duas condições: precipitação intensa e um declive que a faça escorrer
com velocidade suficiente para transportar as partículas dos solos. Assim, quanto
maior for cada um desses fatores mais intensa é a erosão.
As áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo, correspondem assim a áreas que,
devido às suas características de solo e de declive, estão sujeitas à perda excessiva
de solo por ação do escoamento superficial, e a sua delimitação deve considerar de
forma integrada o declive e a erodibilidade média dos solos resultante da textura,
estrutura e composição.
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Por antítese, as zonas de represamento do escoamento (ex: barragens, açudes) dão
origem a um aumento da retenção de sedimentos. De acordo com o PGRH do Douro,
na envolvente do projeto refere-se a barragem do Ribeiro Grande de Arco, na ribeira
da Vilariça, por ter uma albufeira com grande capacidade de retenção de
sedimentos. De igual forma, as barragens do Sabor são também referidas como
indutoras de redução do volume de sedimentos escoado pelo rio Sabor.
As zonas mais aplanadas, em vales mais alargados, são igualmente zonas de maior
depósito de sedimentos, em que o espraiamento do leito dá origem a velocidades de
escoamento mais as baixas e, consequentemente maior sedimentação.
Ainda de acordo com o PGRH é referida a capacidade de transporte sólido dos
principais afluentes do Douro, sendo que se destaca aqueles onde se desenvolve o
projeto, nomeadamente: Côa, Tua e Sabor.
Quadro 5.36 – Capacidade de transporte sólido dos principais rios das bacias intercetadas pelo projeto
Rio

Caudal médio
anual (m3/s)

Caudal
modelador
(m3/s)2

Produção de Sedimentos
na bacia hidrográfica
106 t/ano

Tua
Sabor
Côa

43,3
30,0
19,4

78
54
35

4,907
4,996
1,062

Capacidade de transporte
sólido
106 m3/ano
106 t/ano
3,19
5,61
0,20
0,35
0,11
0,20

Fonte: PGRH Douro

Assim, o troço final do rio Tua tem tendência de erosão e os troços finais dos rios
Sabor e Côa têm tendência para se encontrar em estado de assoreamento.

5.8.2.2 Qualidade da Água
Para a caracterização qualitativa das massas de água superficiais que intercetam a
área em estudo foram consultados os dados disponibilizados pelo Sistema Nacional de
Informação dos Recursos Hídricos (SNIRH – INAG - APA, IP), nomeadamente, no que se
refere à Classificação dos cursos de água superficiais de acordo com as suas
características de qualidade para usos múltiplos.
Esta classificação é feita em 5 classes de qualidade da água superficial, de Excelente
a Muito Má.
E - Muito Má

D - Má

C - Razoável

B - Boa

A - Excelente

Na figura seguinte representa-se a localização das estações de monitorização
consideradas relativamente à área de estudo.
2

Caudal liquido que transporta o caudal sólido médio
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Figura 5.18 – Localização das estações de monitorização da qualidade da água superficial relativamente
ao traçado em estudo

Da informação recolhida (SNIRH – APAMBIENTE) e, considerando o período desde 2000
a 2013 (ultimo ano com dados), resulta a classificação qualitativa de acordo com o
apresentado no quadro seguinte. São também identificados os parâmetros
responsáveis pelos resultados mais desfavoráveis para cada uma das estações.
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Quadro 5.37 – Qualidade da água superficiais de acordo com as suas características de qualidade para usos múltiplos na envolvente do projeto em estudo
Ratoeira

Alb. Pocinho (S)

X (m)

10M/08
266985

07O/02S
285762

Y (m)

409953

463474

Rio Mondego

Rio Douro

Estação
Coordenadas

Linha de Água

Ano

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Parâmetros responsáveis
pela classificação da
qualidade da água (no
ultimo ano monitorizado)

Alb.
Peneireiro
06N/01
281179

Alb.
Salgueiro
06O/07
290607

480530
Ribeira do
Arco
C
C
B
B
D
E
C
C
C
B
C
B

C
C
C
C
C
B
C
B
B
B
B
B
B
C
C
C
B
B
C
C
B
C
Ferro, Estreptococos fecais,
Fenóis, Coliformes
CBO, CQO, Oxigénio dissolvido
totais,
(sat), Coliformes totais,
Oxidabilidade
Oxidabilidade e
Manganês, Coliformes fecais e
Fosfatos P2O5
Azoto Kjeldahl

Alb. Burga

Alb. Azibo

05O/01
290824

04P/01
302745

Ponte Rio
Maças
04R/03
330162

485792
Ribeira de S.
Martinho
C
-

492262
Ribeira de
Vilariça
C
-

508041

523419

Rio Azibo

Rio Maças

B
D
B
D
C
C
C
C
B
C
B
A
B
B

B
C
C
B
B
B
B
C
B
C
C

pH

pH

CQO

Fenóis

CQO – Carência Química de Oxigénio / CBO – Carência Bioquímica de Oxigénio / SST – Sólidos Suspensos Totais

E - Muito Má
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Como identificado, existem algumas situações onde a água apresenta qualidade Má a
Muito Má, como é o caso da Albufeira do Peneireiro (localizada a poente e a
montante dos corredores, no troço 6) e na albufeira do Azibo (localizada a sul e a
jusante dos corredores nos troços 7 e 8).
Nas restantes estações de monitorização na envolvente do projeto em estudo, a
grande maior parte dos resultados nos últimos anos indicam uma qualidade razoável
(C) a Boa (B) do meio hídrico superficial.
Refere-se igualmente que, de acordo com informação disponibilizada presente nos
Planos de Gestão de Bacia Hidrográfica com incidência sobre a área de
desenvolvimento do projeto (RH3 – Douro e RH4 – Vouga, Mondego, Lis e Ribeiras
Costeiras), a classificação das principais massas de água superficiais intercetadas
pelo projeto e a respetivas pressões associadas são apresentadas no quadro seguinte.
Quadro 5.38 – Identificação do código das massas de água na envolvente do projeto em estudo
Bacia
Hidrográfica

Sub-Bacia

Mondego

Mondego

Côa

Código da
Massa de Água
(DQA)

Linha de Água

Classificação
da Massa de
Água

Pressões das massas
de água

PT04MON0618

Rio Mondego

Medíocre

*

PT04MON0576

Ribeiro dos
Tamanhos

Razoável

*

PT03DOU467

Ribeira de Cótimos

Razoável

PT03DOU448

Ribeira da Ramila

Razoável

PT03DOU430

Ribeira dos Priscos

Medíocre

PT03DOU0353

Valeira (rio Douro)

Inferior a Bom

PT03DOU0335
PT03DOU0340

Rio Sabor (troço 6)
Ribeira dos Cavalos

Bom
Bom

PT03DOU0325

Ribeiro Grande

Razoável

Douro

Douro

Sabor
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*
A análise pericial
indica pressão agrícola
e hidromorfologia com
impacte moderado
*
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A análise pericial
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impacte moderado
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com impacte
moderado
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Quadro 5.38 – Identificação do código das massas de água na envolvente do projeto em estudo
Bacia
Hidrográfica

Sub-Bacia

Código da
Massa de Água
(DQA)

Douro
Rabaçal /
Tuela

Tua

Classificação
da Massa de
Água

Pressões das massas
de água

Bom

*

PT03DOU0298
PT03DOU0296

Ribeiro de São
Martinho
Ribeira de Roios
Ribeira da Laça

Razoável
Bom

PT03DOU0290

Ribeira da Vilariça

Medíocre

PT03DOU0209
PT03DOU0210
PT03DOU0225
PT03DOU0229

Ribeira de Azibeiro
Rio Azibo
Ribeira de Salselas
Ribeiro de Castro

Bom
Bom
Bom
Bom

PT03DOU0213

Ribeira de Veados

Razoável

PT03DOU0217
PT03DOU0208N
PT03DOU0195
PT03DOU0206

Rio Sabor (troço 8)
Rio Maças
Ribeira da Ribeirinha
Ribeiro de Cabanas

Razoável
Bom
Bom
Bom

PT03DOU0193

Ribeiro de Ferreira

Razoável

PT03DOU0331

Rio Tua

Medíocre

PT03DOU0267

Ribeira da Carvalha

Razoável

PT03DOU0248

Ribeira de Mourel

Razoável

PT03DOU0239

Ribeira de Carvalhais

Razoável

PT03DOU0234

Ribeira da Açoreira

Bom

*
*
*
A análise pericial
indica pressão agrícola
e hidromorfologia com
impacte moderado
*
*
*
*
*
A análise pericial
indica pressão agrícola
e hidromorfologia com
impacte moderado
*
*
*
*
*
A análise pericial
indica pressão agrícola
e hidromorfologia com
impacte moderado
*
*
A análise pericial
indica pressão agrícola
e hidromorfologia com
impacte moderado
*
A análise pericial
indica pressão urbana,
agrícola, industrial e
hidromorfologia com
impacte moderado
*
A análise pericial
indica pressão urbana,
agrícola e
hidromorfologia com
impacte moderado
*

PT03DOU0308

Sabor

Linha de Água

*Todas as pressões significativas (urbana, agrícola, pecuária, industria) são igualmente consideradas de impacte
reduzido
Fonte: PGRH Douro (RH3) e PGBH Vouga, Mondego, Lis e Ribeiras Costeiras (RH4). Anexo III – Fichas de Massas de
Água
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5.8.3

Recursos Hídricos Subterrâneos

5.8.3.1 Caracterização Hidrogeológica
Do ponto de vista hidrogeológico, a região em estudo, está integrada numa grande
unidade geológica designada na literatura da especialidade por Maciço Antigo
Indiferenciado.
O Maciço Antigo constitui a unidade geológica mais extensa a nível nacional, sendo
na zona de desenvolvimento da linha predominantemente ocupado por rochas
metassedimentares e eruptivas, de baixa condutividade hidráulica e escassa aptidão
aquífera. Estas rochas dão origem a aquíferos, em geral livres, descontínuos, de
produtividade baixa. Contudo, e apesar das condições relativamente desfavoráveis,
vários são os concelhos que recebem alguma contribuição de origem subterrânea
para assegurar os abastecimentos.
No contexto do Maciço Antigo, os aluviões e terraços, unidades mais porosas, ainda
que abrangendo pequenas áreas podem constituir aquíferos de interesse local ou
regional.
O aproveitamento das águas subterrâneas é feito, sobretudo, por meio de poços e
galerias de mina que captam aquíferos livres. A recarga natural é feita
essencialmente a partir da infiltração direta das chuvas ou por infiltração do meio
hídrico superficial.

5.8.3.2 Qualidade da Água
No que se refere à qualidade dos recursos hídricos subterrâneos e à semelhança do
realizado para os recursos superficiais, recorreu-se aos dados disponibilizados pelo
Sistema Nacional de Informação dos Recursos Hídricos (SNIRH) para a sua
caracterização.
Assim, na envolvente do traçado em estudo identificaram-se as estações de
monitorização representadas na figura seguinte, sendo todas elas integradas no
Maciço Antigo.
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Figura 5.19 – Localização das estações de monitorização das águas subterrâneas em relação ao projeto
Quadro 5.39 – Estações de monitorização de águas subterrâneas na envolvente do projeto
Estação
180/C21
171/C12
170/N1
160/C7
150/C3
118/N1
105/N1
104/N1
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Coordenadas (Datum Lisboa)
M (m)
P (m)
261285
417679
284038
421943
271520
427260
274403
430009
278746
449220
286908
473920
288044
483954
278989
486970
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Quadro 5.39 – Estações de monitorização de águas subterrâneas na envolvente do projeto
Coordenadas (Datum Lisboa)
M (m)
P (m)
279820
488342
301608
502275
285169
514626
300272
514635
342851
522226

Estação
104/N2
78/N1
63/N2
64/N1
52/N1

No quadro seguinte apresentam-se os resultados da qualidade da água nas estações
de monitorização da qualidade da água subterrânea anteriormente identificadas.
Esta classificação segue o disponibilizado pelo SNIRH pelo que compara os resultados
obtidos com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 236/98 de 1 de agosto, e baseia-se nos
parâmetros analíticos determinados pelo programa de monitorização de vigilância
operada pela CCDR. Para além da classificação é ainda identificado o parâmetro
responsáveis pela classificação obtida, com valores superiores à classe A1, no último
ano em que cada estação apresenta.
Quadro 5.40 – Características da Qualidade da Água Subterrânea na envolvente do projeto (Fonte:
http://snirh.pt)
Classificação
Estação
2005

2006

180/C21
171/C12

A2
A2

-

>A3
A2

>A3
A2

>A3

A2

A2

A2

A2

A2

170/N1

-

-

-

-

-

A2

A2

A2

>A3

>A3

Azoto amoniacal,
Fosfatos P2O5 e Oxigénio
dissolvido (sat)

160/C7

A2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

pH

150/C3

>A3

-

>A3

A1

-

>A3

>A3

>A3

A3

A2

Azoto amoniacal e
Oxigénio dissolvido (sat)

118/N1
105/N1

-

A1
A1

-

-

-

-

-

-

-

-

104/N1

-

A1

A2

-

-

-

-

-

-

-

104/N2
78/N1
63/N2
64/N1
52/N1

-

A1
A1
A1
A1

A2

>A3

>A3

A1
A2

A1
A2

A3
A3

A3
A3

A2
A1

Legenda de Cores:

2007 2008 2009 2010 2011

2012

2013 2014

Parâmetros
responsáveis pela
classificação da
qualidade da água (no
ultimo ano
monitorizado)
pH
Azoto amoniacal e pH

Azoto amoniacal e
Oxigénio dissolvido (sat)
Azoto Amoniacal
-

A Classificação da Qualidade da Água Subterrânea é efetuada de acordo com o Anexo I do DL
236/98 de 1 de agosto, baseia-se nos parâmetros analíticos determinados pelo programa de

A1

A2

A3

>A3

monitorização de vigilância operada pela CCDR.

De acordo com informações do SNIRH, relativamente à qualidade da água
subterrânea, de um modo geral, tendo como base as estações anteriormente
apresentadas e que envolvem a zona de desenvolvimento do projeto, esta zona do
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Maciço Antigo apresenta valores bastante diversos ao longo do tempo, sendo as
estações localizadas mais a sul (a sul do rio Douro) as que apresentam piores valores,
com vários resultados anuais com classificação superior a A3. Estes resultados
resultam principalmente de fatores como o ph, Azoto amoniacal, Fosfatos P2O5 e
Oxigénio dissolvido (sat).
O gráfico seguinte expõe a evolução da classificação de 1995 a 2014, num cômputo
geral, no Maciço Antigo Indiferenciado.

Relativamente à classificação das massas de água subterrâneas de acordo com o
referido nos PGRH (RH3 – Douro e RH4 – Vouga, Mondego, Lis e Ribeiras Costeiras), o
código das massas de água e o respetivo estado e principais pressões associadas
apresentam-se no quadro seguinte.
Quadro 5.41 – Identificação do código das massas de água interferidas pelo projeto em estudo
Massa de Água Subterrânea

Código da Massa
de Água (DQA)

Estado da Massa
de Água

Maciço Antigo Indiferenciado da
Bacia do Douro

PTA0x1RH3

Bom

Maciço Antigo Indiferenciado da
Bacia do Mondego

PTA0x2RH4

Bom

Pressões mais relevantes da
massa de água
Todas as pressões
significativas (urbana,
agrícola, pecuária, industria)
são igualmente consideradas
de impacte reduzido

Fonte: PGRH Minho e Lima (RH1) e PGBH Cávado, Ave e Leça (RH2). Anexo III – Fichas de Massas de Água
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5.8.4

Caracterização dos Usos da Água

Na zona de desenvolvimento do gasoduto destacam-se os usos da água, consumo
agrícola e abastecimento público.
•

Abastecimento Público

Relativamente ao abastecimento público, a gestão do abastecimento em alta e em
baixa é efetuada pelas entidades gestoras identificadas no quadro seguinte, onde se
identificam igualmente os quantitativos relativos à população servida e consumo por
habitante para os vários concelhos onde se desenvolve o projeto em estudo.
Quadro 5.42 – Entidades Gestoras Abastecimento Publico de Água, população servida e consumo em
2014
Entidade Gestora
Concelho

Alta

Baixa

Celorico da
Beira

Águas de Lisboa
e Vale do Tejo

CM de Celorico da Beira

Trancoso

Águas da Teja

Águas da Teja; CM de
Trancoso

Mêda

Águas de Lisboa
e Vale do Tejo

CM de Mêda

Vila Nova de
Foz Côa

CM de Vila Nova de Foz Côa

Torre de
Moncorvo

CM de Torre de Moncorvo

Vila Flor

CM de Vila Flor

Alfândega da
Fé

Águas do Norte

CM de Alfândega da Fé

Mirandela

CM de Mirandela, JF de
Barcel; JF de Franco; JF de
Navalho; JF de Romeu

Macedo de
Cavaleiros

CM de Macedo de Cavaleiros

Bragança

CM de Bragança

Vimioso

CM de Vimioso

CM de Vimioso

População servida em
2014 (habitantes
servidos e %)
7590 hab
98,6 %
9413 hab
95,29%
4615 hab
88,72%
73125 hab
100%
8885 hab
100%
6591 hab
98.4%
5535 hab
100%
25174 hab
100%
15776 hab
100 %
35250 hab
99,74 %
4948 hab
100 %

Volume
distribuído
(m3/dia)
2050
1122
1440
2524
2556
1953
1501
5789
7272
9414
1951

Fonte: ERSAR2015

De modo a identificar as infraestruturas existentes na envolvente do traçado em
estudo e, foram contactadas as entidades gestoras em alta dos concelhos
intercetados pelo projeto em estudo, assim como a Administração da Região
Hidrográfica do Norte, I.P. e Administração da Região Hidrográfica do Centro, I.P.
que identificam algumas captações, públicas e privadas, reservatórios, condutas e
ETAR.
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Da informação recebida, identificam-se no Desenho 5 – Síntese de Outras
Condicionantes – Volume 3 as infraestruturas que ocorrem nos corredores e
envolvente próxima.
•

Rega

No que concerne à utilização da água para rega, esta apresenta maior expressão no
Troço 6 e 7, onde as áreas agrícolas de regadio são mais expressivas, incluindo-se o
Aproveitamento Hidroagrícola do Vale da Vilariça e de Macedo de Cavaleiros cujas
origens de água e culturas praticadas são apresentadas no quadro seguinte:

Origem da água

Ocupação cultural

Vale da Vilariça
Superficial
- Barragem da Burga
- Barragem do Salgueiro
- Barragem de Santa Justa
- Barragem de Ribeiro Grande e Arco
Olival, vinha, pomares de prunóideas,
arvenses de regadio e hortícolas

Macedo de Cavaleiros
Superficial
- Barragem do Azibo

Culturas hortícolas e prados e
forragens

Fonte: DGADR

No Desenho 5 – Síntese de Outras Condicionantes – Volume 3 representam-se as
áreas regadas supracitadas.

5.8.5

Caracterização das Fontes de Poluição

Para a caracterização da qualidade da água na envolvente do projeto são
identificadas as principais fontes poluidoras existentes nos concelhos em que o
projeto em estudo se desenvolve, e que podem contribuir para a degradação da
qualidade da água quer superficial quer subterrânea.
Uma das principais fontes poluidoras prende-se com a poluição de origem urbana.
Apesar dos esforços que têm vindo a ser desenvolvidos para cumprimento do
PEASAAR 2007-2013 (Plano Estratégico de Abastecimento de Água e de Saneamento
de Águas Residuais) e nas orientações agora propostas no PENSAAR 2020, que vão,
entre outros, no sentido de melhorar os sistemas de drenagem e de tratamento de
águas residuais urbanas e adotar soluções individuais adequadas, existem ainda, em
alguns municípios, reduzidas taxas na drenagem e tratamento das águas residuais.
No quadro seguinte é possível constatar os valores referentes às percentagens de
serviço, para os municípios intercetados pelo projeto em estudo. Destacam-se
especialmente, com baixos valores de população servida, de Alfandega da Fé e
alguns concelhos sem dados estatísticos disponíveis.
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Quadro 5.43 – Entidades Gestoras de Saneamento e População Servida em 2009
Concelho
Celorico da Beira
Trancoso
Mêda
Vila Nova de Foz Côa
Torre de Moncorvo
Vila Flor
Alfândega da Fé
Mirandela
Macedo de Cavaleiros
Bragança
Vimioso

População Servida em 2009 (%)
Sistema de Drenagem
Tratamento de
de Águas Residuais
Águas Residuais
93
85
85
48
100
98
100
94
100
100
52
52
97
98
100
95
-

Fonte: Instituto Nacional de Estatística - Anuário Estatístico da Região Norte e Centro 2010,
dados de 2009

Refere-se igualmente a poluição promovida pela exploração das atividades agrícolas,
especialmente relevantes na zona onde o projeto se desenvolve, em especial nos
troços 6 e 7 onde ocorrem as áreas agrícolas mais extensas e inclusive as integradas
nos aproveitamentos hidroagrícolas do Vale da Vilariça e de Macedo de Cavaleiros. A
atividade agrícola constitui por vezes importantes focos de poluição, provenientes de
certos produtos utilizados na agricultura, como sejam os adubos e pesticidas.
Por fim, salienta-se ainda a atividade pecuária como possível responsável pela
degradação da qualidade da água. Esta atividade não é especialmente notória na
região onde se desenvolve o traçado, no entanto, salienta-se que, os dejetos de
origem animal são importantes focos de poluição.
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5.9
5.9.1

Sistemas Ecológicos
Introdução

A área de estudo considerada atravessa o território entre Celorico da Beira e a
fronteira, junto a Vale de Frades (concelho de Vimioso), estando incluídos nas
quadrículas UTM 10x10km PF30, PF40, PF41, PF42, PF43, PF44, PF45, PF52, PF53,
PF54, PF56, PF58, PF65, PF68, PF57, PF67, PF69, PG60, PG70, PG71, PG80, PG81,
PG90, PG91 e QG01.
A nível biogeográfico, a área de estudo atravessa a Província Carpetano-IbéricoLeonesa, percorrendo diferentes territórios, nomeadamente o Sector LusitanoDuriense, onde se insere o Superdistrito Altibeirense, Superdistrito da Terra Quente e
Superdistrito de Miranda-Bornes-Ansiães. Atravessa ainda o Sector Salmantino e
Sector Orensano-Sanabriense (Costa et al., 1998).
De acordo com o Atlas do Ambiente (Instituto do Ambiente) a área de estudo
apresenta uma precipitação total entre os 400mm e 800mm anuais, com a
temperatura média anual a situar-se entre os 7,5 e os 16 graus.
Os corredores em estudo intersectam Áreas Classificadas incorporadas no Sistema
Nacional de Áreas Classificadas (SNAC), definido no Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24
de julho, nomeadamente, o SIC e ZPE Rios Sabor e Maçãs (PTCON0021, PTZPE0037) e
SIC Morais (PTCON0023), aproximando-se ainda do SIC Romeu (PTCON0043).
Identifica-se ainda a interferência com uma Important Bird Area (IBA), a IBA Sabor e
Maças (PT004) (Desenho 5 – Outras Condicionantes e Desenho 6 – Sistemas
Ecológicos – Volume 3).
Este descritor tem como objetivo caracterizar os valores naturais presentes na área
de intervenção do projeto bem como apresentar e avaliar os previsíveis impactes
decorrentes das ações do projeto sobre a flora e fauna. Face aos mesmos serão,
também, apresentadas, sempre que necessário, as medidas de minimização ou
compensação mais adequadas e eficazes. Tendo em conta a tipologia do projeto em
estudo, consideraram-se que os valores ecológicos potencialmente mais suscetíveis
de serem afetados correspondem aos grupos da fauna terrestre e flora e vegetação.
Deste modo, é principalmente sobre estas condicionantes que recai a análise
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efetuada no presente descritor. No entanto, será tida em consideração a ocorrência
de outros grupos faunísticos caso sejam relevantes.

5.9.2
5.9.2.1

Metodologia
Identificação de Áreas classificadas e Important Bird Areas (IBAs)

Para a identificação das principais condicionantes elaborou-se um Sistema de
Informação Geográfica (SIG) onde se sobrepuseram os elementos vetoriais do projeto
aos limites das Áreas Classificadas incorporadas no Sistema Nacional de Áreas
Classificadas (SNAC) definido no Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de Julho. O SNAC
engloba a Rede Nacional de Áreas Protegidas (RNAP), as áreas classificadas que
integram a Rede Natura 2000 e as demais áreas classificadas ao abrigo de
compromissos internacionais assumidos pelo Estado Português. Verificou-se ainda se
a zona em estudo integra alguma Área Importante para as Aves (IBA – estatuto
atribuído pela BirdLife International aos locais mais importantes do planeta para a
avifauna) (Costa et al., 2003).

5.9.2.2

Flora e Vegetação

5.9.2.2.1 Trabalho de Campo
Com o objetivo de caracterizar a flora existente na área de estudo foi feita uma
saída de campo, entre os dias 10 a 14 de novembro de 2015. Durante esta visita
percorreu-se toda a área de estudo, tendo sido registadas as diversas espécies
vegetais identificadas no local. Para cada biótopo foram identificadas as espécies
dominantes no mesmo. Foram ainda identificadas, sempre que possível, as espécies
bioindicadoras dos Habitats da Rede Natura 2000. No caso de não ser possível a
identificação da espécie no local, a mesma foi recolhida e posteriormente
identificada em laboratório.
Assim, foram amostrados 31 locais (identificados no Desenho 6 – Sistemas Ecológicos
– Volume 3) onde se procedeu à inventariação das espécies presentes. No quadro
seguinte são identificados os locais bem como os biótopos onde se inseriam.
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Quadro 5.44 – Caracterização dos locais de amostragem da flora
Locais de Amostragem

Biótopo

PF 01

Matos

PF 02

Linha água

PF 03

Matos

PF 04

Agrícola

PF 05

Povoamento de Folhosas-Carvalho

PF 06

Prado; Matos

PF 07

Povoamento de Folhosas

PF 08

Linha água

PF 09

Linha água

PF 10

Povoamento de Folhosas-Carvalho (habitat 9230)

PF 11

Povoamento de Folhosas-Sobro (habitat 6310)

PF 12

Castinçal

PF 13

Povoamento Florestal de resinosas

PF 14

Matos

PF 15

Povoamento de Folhosas-Sobro (habitat 9340)

PF 16

Povoamento de Folhosas-Azinho (habitat 9340 potencial)

PF 17

Agrícola

PF 18

Linha água

PF 19

Povoamento de Folhosas-Azinho

PF 20

Matos com afloramentos rochosos

PF 21

Agrícola

PF 22

Povoamento florestal de resinosas - Pinhal

PF 23

Linha água

PF 24

Linha água

PF 25

Linha água

PF 26

Matos

PF 27

Matos

PF 28

Povoamento florestal de resinosas - Pinhal

PF 29

Linha água

PF 30

Agrícola

PF 31

Povoamento florestal de resinosas

Para realização da identificação em laboratório tomou-se como referência a Flora
Ibérica (Castroviejo et al.), utilizando-se a Nova Flora de Portugal (Franco, J.A.)
sempre que o volume da Flora Ibérica não estivesse disponível para a família em
questão.
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5.9.2.2.2 Pesquisa Bibliográfica
Para complementar a listagem de espécies florísticas obtida durante o trabalho de
campo, foi efetuada pesquisa bibliográfica na qual foram procurados os trabalhos
mais relevantes sobre flora e vegetação da região e que se encontram listados no
quadro seguinte. A pesquisa bibliográfica realizada teve em conta as características
da área de estudo e incidiu sobre obras da especialidade, sobre a ficha dos Sítios
Rede Natura Rios Sabor e Maçãs, Morais e Romeu, bem como a informação
disponibilizada no site do ICNF relativo ao Relatório Nacional de Implementação da
Diretiva Habitats.
Na identificação e nomenclatura das espécies foi utilizada a obra de Castroviejo et
al. (2001) para os taxa já publicados e a Nova Flora de Portugal para as restantes.
Quadro 5.45 – Principais trabalhos consultados para a caracterização da flora e vegetação presente na
área de estudo
Título

Autor/Ano de publicação

Plantas a proteger em Portugal Continental

Dray, 1985

Distribuição de Ptéridofitos e Gimnospérmicas em Portugal

Franco & Afonso, 1982

Lista de espécies botânicas a proteger em Portugal
Continental

ICN, 1990

The Orchid Flora of Portugal

Tyteca, 1997

Relatório de Implementação da Diretiva Habitats

ICNB, 2008a

Ficha do Sítio Rede Natura Rio Sabor e Maçãs (PTCON0021)

ICN, 2006a

Ficha do Sítio Rede Natura Morais (PTCON0023)

ICN, 2006b

Ficha do Sítio Rede Natura Romeu (PTCON0043)

ICN, 2006c

Flora ibérica – Plantas vasculares de la Península Ibérica e
Islas Baleares

Real Jardín Botânico – CSIC, 2008

5.9.2.2.3 Consulta de Especialistas
No âmbito deste descritor, e de modo a melhorar a qualidade e quantidade da informação
bibliográfica obtida consultaram-se ainda os especialistas que possuem informação para a
região e/ou para a área de estudo referidos no quadro seguinte.
Quadro 5.46 – Resumo das entidades contactadas e escala da informação solicitada
Grupo

Entidade / Investigador

Escala

Habitats Rede Natura
2000

Instituto da Conservação da Natureza e
Biodiversidade

Quadrícula 10×10km

Flora

Instituto da Conservação da Natureza e
Biodiversidade

Local
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5.9.2.2.4 Identificação de espécies de flora de maior relevância
ecológica
Efetuou-se ainda uma pesquisa bibliográfica dirigida para as espécies de flora com
maior relevância ecológica. Consideram-se espécies de maior relevância ecológica na
área de estudo, as espécies de flora incluídas nos Anexos B-II e B-IV do Decreto-Lei
n.º 140/99, de 24 de Abril, com redação dada pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de
Fevereiro, a alterado pelo Decreto-Lei n.º 156-A/ 2013, de 8 de novembro. Foram,
também, consideradas as espécies de flora endémicas de Portugal e da Península
Ibérica bem como espécies que apresentam legislação nacional de proteção.
Para cada espécie incluída em pelo menos um dos parâmetros anteriormente
referidos analisou-se, ainda, a possibilidade da sua ocorrência na área de estudo,
tendo por base os biótopos cartografados mais favoráveis e as áreas de ocorrência
conhecidas para cada espécie. No quadro seguinte apresentam-se os critérios
utilizados na definição do tipo de ocorrência.
Quadro 5.47 – Critérios de definição dos tipos de ocorrência considerados para as espécies da flora
inventariadas nos corredores em estudo
Tipo de Ocorrência

Critérios

Confirmada
Muito provável
Provável
Pouco provável

Possível

5.9.2.3

Presença confirmada durante o trabalho de campo
Presença confirmada nas áreas classificadas mais próximas e fora delas; com
ocorrência de biótopo favorável
Presença confirmada nas áreas classificadas mais próximas; com ocorrência
de biótopo favorável
Presente nas áreas classificadas mais próximas; com ocorrência de biótopo
favorável, contudo a espécie não é vista há algum tempo ou os seus núcleos
são muito localizados
Presente nas áreas classificadas mais próximas, contudo o biótopo de
ocorrência na área de estudo não é o mais favorável/não se encontra em
bom estado de conservação

Fauna

Assim como na caracterização da flora e vegetação da área de estudo, para a fauna
recorreu-se a pesquisa bibliográfica, consulta de especialistas e trabalho de campo
para a sua caracterização.
De forma a homogeneizar a informação obtida através das diferentes fontes,
discriminou-se a ocorrência das espécies em Possível, Muito provável ou Confirmada,
de acordo com os critérios apresentados no quadro seguinte.
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Quadro 5.48 – Critérios de definição dos tipos de ocorrência considerados para as espécies inventariadas
para os corredores em estudo
Tipo de Ocorrência

Grupo

Peixes

Possível
A espécie está confirmada
para a bacia hidrográfica da
área de estudo (sendo
característica dos sistemas
presentes)

Muito Provável

Confirmado

-----

Está confirmada para os
cursos de água da área de
estudo, sendo característica
dos sistemas presentes

Anfíbios e
répteis

A espécie ocorre em , pelo
menos, uma das quadrículas
10x10km adjacentes à qual
se insere a área de estudo

-----

Aves

A zona em estudo faz parte
da área de distribuição
conhecida para a espécie de
acordo com dados recentes
(critério válido apenas para
as aves de rapina)

-----

Mamíferos
terrestres

A espécie ocorre na
quadrícula 50x50km em que
área de estudo se insere

A espécie ocorre na
quadrícula 50x50km em
que área de estudo se
insere e é muito
abundante no território
nacional

Quirópteros

A espécie está confirmada
para locais muito próximos
da área de estudo, sendo
característica dos biótopos
que aí ocorrem

-----

A espécie foi inventariada
durante o trabalho de campo
e/ou está confirmada para a
quadrícula 10x10km em que
a área de estudo se insere
(sendo característica dos
biótopos que aí ocorrem)
A espécie foi inventariada
durante o trabalho de campo
(incluindo inquéritos) e/ou a
espécie ocorre na quadrícula
10x10km em que área de
estudo se insere (sendo
característica dos biótopos
que aí ocorrem)
A espécie foi inventariada
durante o trabalho de campo
(incluindo inquéritos) e/ou
está confirmada para locais
muito próximos da área de
estudo (sendo característica
dos biótopos que aí ocorrem)

-----

5.9.2.3.1 Trabalho de Campo
O trabalho de campo relativo à fauna decorreu entre os dias 10 e 14 de Novembro de
2015, tendo sido empregues metodologias de amostragem adequadas aos diversos
grupos da fauna. Salienta-se neste ponto que, a época do ano na qual decorreu o
trabalho de campo não foi a mais propícia à deteção/inventariação de alguns grupos
faunísticos.
A localização dos locais amostrados para inventariação de espécies dos diferentes
grupos da fauna encontra-se apresentada no Desenho 6 – Sistemas Ecológicos –
Volume 3. As metodologias de amostragem empregues para cada um dos grupos da
fauna são descritas de seguida.
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•

Herpetofauna e mamofauna terrestre não voadora

De forma a inventariar espécies de anfíbios, répteis e mamíferos terrestres não
voadores realizaram-se transetos pedestres, com extensão variável entre os 150m e
os 250m, em áreas com biótopos mais favoráveis à ocorrência de um maior número
de espécies. Estes locais foram distribuídos amplamente pelos corredores em estudo,
tendo sido percorridos a pé por dois observadores. Ao longo dos transetos foram
prospetados os locais mais indicados para a presença de indivíduos do grupo dos
anfíbios e répteis e registaram-se todos os indícios de presença observados.
No que diz respeito aos anfíbios, foram realizadas amostragens nalguns cursos de
água existentes nos corredores em estudo, com recurso a camaroeiros. Refere-se
que, a época do ano em que foi realizado o trabalho de campo (Outono) não coincide
com a época mais favorável à observação da maioria das espécies de anfíbios pelo
que, se previa à partida que o número de espécies inventariadas seja reduzido.
•

Avifauna

Para a caracterização da comunidade de aves em geral foi utilizado um método
pontual que consiste no registo dos contactos obtidos por um observador em pontos
de escuta, durante um período temporal estabelecido previamente (Bibby et al.,
1992; Rabaça, 1995).
As contagens foram realizadas, sempre que possível, durante a manhã ou ao final da
tarde por serem os períodos do dia mais propícios à inventariação deste grupo (Bibby et
al., 1992). A metodologia consistiu na deslocação do observador, permanecendo imóvel
e em silêncio durante dois minutos, de modo a permitir o regresso de aves que se
tivessem afastado com a sua chegada ao local. Durante os 5 minutos da contagem o
observador registou as espécies e respetivo número de indivíduos detetados.
Todas as espécies de aves observadas durante as deslocações na área de estudo
foram igualmente registadas.
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•

Quirópteros

Para o grupo dos quirópteros procedeu-se à prospeção e levantamento de locais que
apresentam as características potenciais para albergarem espécies de quirópteros
(abrigos), de acordo com as indicações de Raínho et al. (1998):


Pontes de pedra;



Casas abandonadas;



Edifícios em pedra;



Minas de extração.

Consideram-se locais com potencial para constituírem abrigos de quirópteros,
aqueles que apresentam as seguintes características: fissuras, tetos e paredes
rugosas, escuros, com entradas acessíveis e locais pouco perturbados.
A prospeção de abrigos consistiu na deslocação dos técnicos até aos locais
selecionados com o auxílio do GPS. Uma vez chegados ao local a estrutura foi
fotografada, identificada, visitando-se o seu interior em busca de indivíduos, no teto
e/ou fendas existentes, ou vestígios de quirópteros, como guano ou cadáveres.

5.9.2.3.2 Pesquisa Bibliográfica
De forma a recolher o máximo de informação relevante para a área de estudo, foi
consultada bibliografia específica e geral para cada um dos grupos em questão, e
para espécies de maior relevância e que se apresenta no quadro seguinte.
Quadro 5.49 – Principais trabalhos consultados para a caracterização da fauna na área de estudo.
Grupo

Referência

Escala de apresentação da informação

Peixes

Ribeiro et al., 2007

Bacia hidrográfica

Loureiro et al., 2008

Quadrículas 10x10km

Godinho et al., 1999

Quadrículas 10x10km

Brito et al., 1998

Quadrículas 10x10km

Teixeira et al., 1998

Quadrículas 10x10km

Araújo et al., 1997

Quadrículas 10x10km

ICNB, 2010

Nível Nacional

Palma et al., 1999

Nível Nacional

Equipa Atlas, 2008

Quadrículas 10x10km

Fernandes, 2007

Nível Nacional

Palmeirim & Rodrigues, 1992

Nível nacional

Palmeirim, 1990

Nível nacional

Herpetofauna

Aves

Mamíferos
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Quadro 5.49 – Principais trabalhos consultados para a caracterização da fauna na área de estudo.
Grupo

Todos os grupos

Referência

Escala de apresentação da informação

Mathias et al. 1999

Quadrículas 50x50km

Mira et al., 2008

Quadrículas 10×10km

Pimenta et al., 2005

Quadrículas 10x10km

Queiroz et al., 1998

Quadrículas 10x10km

Trindade et al., 1998

Quadrículas 10x10km

Rainho et al., 2013

Quadrículas 10x10km

ICNB, 2008a

Quadrículas 10x10km

5.9.2.3.3 Consulta de Especialistas
De modo a melhorar a qualidade e quantidade da informação obtida foram
contactados especialistas ou entidades que trabalham na área de estudo e/ou
possuem informação para o local. O quadro seguinte resume o grupo faunístico e a
respetiva fonte que cedeu os dados, assim como a escala a que se encontram.
Quadro 5.50 – Resumo das entidades contactadas e escala da informação recebida.
Grupo

Entidade / Investigador

Escala

Herpetofauna

Instituto da Conservação da Natureza e Biodiversidade

Quadrícula 10×10km

Avifauna

Instituto da Conservação da Natureza e Biodiversidade

Quadrícula 10×10km

Quirópteros

Instituto da Conservação da Natureza e Biodiversidade

Quadrícula 10×10km

Lobo

Instituto da Conservação da Natureza e Biodiversidade
Grupo Lobo

Área de estudo

5.9.2.3.4 Identificação das espécies de fauna de maior relevância
ecológica
A identificação das espécies com maior relevância ecológica teve em consideração o
valor conservacionista das espécies, mas também a sua suscetibilidade à tipologia do
projeto em causa. Como tal, consideram-se como espécies com maior relevância
ecológica todas as espécies que se incluem em, pelo menos, um dos seguintes critérios:


Com estatuto de conservação Criticamente em Perigo, Em Perigo e Vulnerável,
segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al., 2006);



Classificadas como SPEC 1, de acordo com os critérios da BirdLife International
para a avifauna;



Consideradas prioritárias (Anexo A-I*) pelo Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de
novembro;
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Com presença regular nas áreas em estudo e que, pela tipologia do projeto,
sejam potencialmente afetadas.

5.9.2.4

Biótopos e Habitats

Foram considerados dois tipos de unidades do ponto de vista ecológico, as quais se
definem do seguinte modo:


Habitat – Termo utilizado estritamente para referir os Habitats da Rede Natura
2000 e que constam do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, com as
alterações efetuadas pelos Decretos-Lei n.º49/2005, de 24 de fevereiro e
n.º156-A/2013, de 8 de novembro;



Biótopo – Região uniforme em termos de condições ambientais das espécies
faunísticas e florísticas que aí ocorrem. É o espaço limitado em que vive uma
biocenose, a qual é constituída por animais e plantas que se condicionam
mutuamente e que se mantêm através do tempo num estado de equilíbrio
dinâmico. O biótopo pode ser ecologicamente homogéneo ou consistir num
agrupamento de diferentes entidades biológicas (Font Quer, 2001).

Um biótopo pode, por conseguinte, ser constituído por um ou mais Habitats da Rede
Natura 2000. Por vezes a delimitação geográfica entre dois ou mais Habitats não é
possível, quer por aspetos taxonómicos, quer por limitações de campo.

5.9.2.4.1 Caracterização de biótopos e habitats
A cartografia dos biótopos e habitats da área de estudo foi feita como base em
ortofotomapas e no trabalho de campo. Através da fotointerpretação dos
ortofotomapas foram delineados os polígonos correspondentes aos diversos tipos de
ocupação do solo presentes na região. Durante o trabalho de campo, procedeu-se à
identificação dos biótopos e/ou habitats existentes em cada polígono. Toda a
informação obtida foi referenciada no SIG para o sistema de coordenadas HayfordGauss (Datum de Lisboa – militar), tendo sido a escala de digitalização das parcelas
de 1:5000.
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Os habitats constantes do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, com as alterações
efetuadas pelos Decretos-Lei n.º49/2005, de 24 de fevereiro e n.º156-A/2013, de 8
de novembro, considerados de interesse comunitário e cuja conservação exige a
designação de zonas especiais de conservação, foram identificados por: consulta
bibliográfica (fichas do Plano Sectorial da Rede Natura 2000); e análise da listagem
de espécies vegetais obtida durante o trabalho de campo ou confirmação direta in
situ.
Deste modo, considera-se que um habitat tem ocorrência Confirmada nos corredores
de estudo quando foi observada durante o trabalho de campo, cumprindo os critérios
da respetiva ficha do Plano Sectorial da Rede Natura 2000 (e.g. presença das
espécies bioindicadoras); Potencial, quando apenas foi observada a presença de
biótopo favorável, não tendo sido possível confirmar a presença das espécies
bioindicadoras; e Possível quando o habitat está inventariado para a região, mas não
foram observados nem biótopos favoráveis à sua presença, nem as suas espécies
bioindicadoras.

5.9.2.4.2 Índice de Valorização dos Biótopos (IVB)
O valor de cada biótopo identificado na área de estudo foi obtido através da
aplicação de um Índice: Índice de Valorização de Biótopos – IVB (Costa et al., não
publ.). Este é calculado através da média aritmética de 6 variáveis, cujos parâmetros
variam de 0 a 10, sendo este último o valor máximo que cada biótopo pode
apresentar (Anexo F1). A sua importância conservacionista é atribuída através da
comparação dos respetivos valores, verificando-se se a classificação obtida é
congruente com a realidade ecológica, de modo a salvaguardar hierarquias ambíguas
deste ponto de vista. As variáveis utilizadas são as seguintes:
1. Inclusão no Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, com as alterações
efetuadas pelos Decretos-Lei n.º49/2005, de 24 de fevereiro e n.º156-A/2013,
de 8 de novembro;
2. Grau de raridade a nível nacional;
3. Grau de naturalidade;
4. Tendência de distribuição a nível nacional;
5. Capacidade de regeneração;
6. Associação com espécies florísticas e faunísticas ameaçadas e/ou endémicas.
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5.9.2.5

Identificação de Áreas de Maior Relevância Ecológica

A delimitação de áreas de maior relevância ecológica (de maior interesse
conservacionista) foi efetuada durante o trabalho de campo e através da análise
detalhada das informações bibliográficas e carta de habitats e biótopos obtida.
Foram definidos 3 critérios para a sua definição, os quais se incluem em dois níveis
distintos.
O primeiro nível corresponde às áreas consideradas ecologicamente “Muito Sensíveis”
e que incluem os seguintes dois critérios:


Áreas com presença de habitats ou espécies de flora prioritárias de acordo com
o Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, com as alterações efetuadas pelos
Decretos-Lei n.º49/2005, de 24 de fevereiro e n.º156-A/2013, de 8 de
novembro;



Áreas que coincidam com os locais de reprodução ou abrigo de espécies animais
com estatuto CR, EN ou VU em Portugal e/ou a nível internacional ou
classificadas como SPEC 1, de acordo com os critérios da BirdLife International
para a avifauna;

O segundo nível inclui apenas um critério e corresponde às áreas consideradas
“Sensíveis”:


Áreas com presença de habitats e espécies vegetais ou animais (que
correspondam aos seus locais de abrigo e reprodução), as quais estejam
incluídas no Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, com as alterações
efetuadas pelos Decretos-Lei n.º49/2005, de 24 de fevereiro e n.º156-A/2013,
de 8 de novembro, sujeitas a legislação específica de proteção ou consideradas
raras a nível nacional.

5.9.3
5.9.3.1

Resultados
Áreas Classificadas e Important Bird Areas (IBA)

Os corredores em estudo atravessam os rios Sabor e Maçãs, área que dada a sua
importância se encontra classificada como SIC (PTCON0021), ZPE (PTZPE0037) e IBA
(PT004) (vide quadro seguinte). Esta área abrange os vales encaixados e pontuados
de fragas abruptas do rio Sabor e seus afluentes (Maçãs e Angueira), os quais se
caracterizam pela presença de bosques densos e matagais bem preservados,
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ocupados por espécies autóctones. A sua classificação como ZPE deve-se à presença
de locais de nidificação de aves rupícolas, tais como escarpas e fragas, albergando
espécies como a águia-de-Bonelli (Hieraaetus fasciatus), águia-real (Aquila
chrysaetos), cegonha-preta (Ciconia nigra) e britango (Neophron percnopterus). O
SIC dos rios Sabor e Maçãs sobrepõem-se em parte à IBA e ZPE, possuindo
características semelhantes. Nos locais mais declivosos e escarpados apresenta áreas
de matos pré-florestais diversos, sobreirais (Quercus suber) (habitat 9330), zimbrais
(Juniperus oxycedrus var. lagunae) (habitat prioritário 9560), bosques climácicos
edafoxerófilos de azinheiras (Quercus rotundifolia) (habitat 9340) e afloramentos de
rochas ultrabásicas (habitat 6160).
A extensão do Sítio, aliada a uma orientação predominante Norte-Sul, atribui-lhe um
papel vital como corredor ecológico na região de Trás-os-Montes, constituindo
efetivamente o maior e mais bem preservado contínuo de ecossistemas ribeirinhos do
país. É ainda de referir que esta é uma área importante para lobo (Canis lupus
signatus), utilizada por várias alcateias do distrito de Bragança, que detém os
efetivos populacionais mais elevados do país.
Observa-se ainda a interceção marginal do Sítio de Interesse Comunitário (SIC) de
Morais (PTCON0023) pelo Corredor B (vide quadro seguinte). A vegetação presente
nestas áreas é dominada por azinhais (habitat 9340) e sobreirais (habitat 9330).
Destaca-se a presença de zimbrais (habitat prioritário 9560) e dos matos silibasófilos
(habitat 6160), ocorrendo neste ultimo diversos endemismos serpentinícolas de
distribuição restrita.
Por fim, regista-se também proximidade ao SIC Romeu (PTCON0043) pelo Corredor B.
Esta área engloba dois dos melhores exemplos em Portugal de habitats pouco
frequentes, e num excelente estado de conservação, como é o caso de sobreirais
(habitat 9330) e bosques de sobreiro e zimbro (habitat prioritário 9560).
A localização das áreas classificadas e IBA enumeradas anteriormente apresentam-se
no Desenho 5 – Síntese de Outras Condicionantes e Desenho 6 – Sistemas
Ecológicos – Volume 3.
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Quadro 5.51 – Áreas Classificadas e IBA na área envolvente do projeto

Área

Classificação

Legislação

Localização
face à área do
projeto

Importância
Área singular e reliquial para a
vegetação mediterrânica do Norte
de Portugal. Área de extrema
importância para a conservação
do lobo ibérico.

Sítio Rios Sabor
e Maçãs
(PTCON0021)

RCM n.º 142/97,
de 28 de Agosto

IBA Sabor e
Maçãs (PT004)

---

ZPE Rios Sabor e
Maçãs

Decreto-Lei nº
384-B/99, de 23
de Setembro

Morais

Sítio de Morais
(PTCON0023)

RCM n.º 142/97,
de 28 de Agosto

Atravessado
pelo Corredor B
(Troço 8)

Presença de endemismos ibéricos
e lusitânicos da flora. Área de
grande importância para o lobo
ibérico.

Romeu

Sitio Romeu
(PTCON0043)

RCM n.º 76/00,
de 5 de Julho

Proximidade ao
Corredor B, em
cerca de 570m
(Troço 7)

Presença de Habitats e de
espécies da fauna (lobo ibérico)
prioritários para a conservação.

Sabor e
Maçãs

5.9.3.2

Atravessado
pelos traçados A
e B (Troço 8 e
troço 9)

Existência de locais de nidificação
rupícolas de aves com elevado
estatuto e/ou prioritárias para a
conservação

Flora e Vegetação

5.9.3.2.1 Caracterização biogeográfica, bioclimática e fitossociológica
De acordo com a carta biogeográfica de Portugal (Costa et al., 1998), a área em
estudo localiza-se na Província Carpetano-Ibérico-Leonesa, atravessando o Sector
Lusitano-Duriense, onde se insere o Superdistrito Altibeirense, Superdistrito da Terra
Quente e Superdistrito de Miranda-Bornes-Ansiães. Atravessa ainda o Sector
Salmantino e Sector Orensano- Sanabriense (Costa et al., 1998).
O Superdistrito Altibeirense situa-se predominantemente no andar bioclimático
supramediterrânico e de ombroclima sub-húmido. É uma área predominantemente
granítica em que os bosques climatófilos se enquadram Genisto falcatae- Quercetum
pyrenaicae e as suas etapas de substituição mais conspícuas são os giestais do
Lavandulo sampaioanae- Cytisetum multiflori, os urzais do Halimietum alyssoidoocymoidis e Genistello tridentatae-Ericetum aragonensis.
O Superdistrito da Terra Quente situa-se no andar supramediterrânico, sendo que o
ombroclima varia de sub-húmido a seco. A litologia é dominada por xistos surgindo
potentes afloramentos de quartzitos no cimo das encostas. Este território
caracteriza-se pelos bosques climatófilos lusitano-durienses de sobreiro Rusco
aculeati- Quercetum suberis Juniperetosum oxycedri. As comunidades arbustivas
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subseriais mais comuns dos bosques lusitano-durienses de sobreiro e zimbro são os
giestais heliófilos Lavandulo-Cytisetum multiflori e o esteval endémico Euphorbio
(broteroi) oxyphyllae-Cistetum ladaniferae. Menos comum é o esteval ombrófilo
Lavandulo sampaioanae- Cistetum populifolii. Os bosques edafoxerófilos de azinheira
são colocados no Genisto hystricis-Quercetum rotundifoliae juniperetosum oxycedri.
O Cytiso multiflori-Retametum sphaerocarpae e o Lavandulo sampaioanae-Cistetum
albidi são duas comunidades arbustivas preferencialmente subseriais destes bosques.
A comunidade arbustiva floristicamente mais original deste Superdistrito é o Erico
arboreae-Buxetum sempervirentis (Ericion arboreae): endémica do leito de cheias
nos vales mais apertados e profundos dos afluentes do rio Douro. Nos fundos de vale
mais térmicos e secos instrui-se um espargueiral-zambujal da aliança Asparago albiRhamnion oleiodis. Quanto à vegetação arbórea higrófila nas linhas de água
permanentes são constantes os amiais do Scrophulario-Alnetum glutinosae, enquanto
nas linhas de água temporária surgem salgueirais do Salicion salvifoliae. Os freixiais
da Terra Quente são hoje comunidades muito raras porque na sua grande maioria
foram substituídos por prados, normalmente do Gaudinio-Agrostietum, e por sebes
do Rubo-Clematido campaniflorae.
O Superdistrito de Miranda-Bornes-Ansiães é uma área mesomediterrânica subhúmida a húmida na zona cacuminal da Serra de Bornes e nos pontos mais elevados
do Planalto de Ansiães. Dominam os xistos e granitos, menos extensos são os
depósitos de cobertura do Quaternário, as rochas ultrabásicas do Maciço de Morais,
as rochas básicas circundantes deste maciço, e os calcários (Stº Adrião e S. Vicente).
Este Superdistrito é o "solar" da série climatófila do Rusco aculeati-Querceto suberis
S. [Rusco-Quercetum suberis Æ Genisto falcatae-Ericetum arboreae (giestal
esciófilo) Æ Lavandulo-Cytisetum multiflori (giestal heliófilo) Æ Euphorbio
oxyphyllae-Cistetum ladaniferae (esteval) Æ Anthyllido lusitanicae-Tuberarietum
guttati (prado terofítico fugaz)]. Nas elevações supramediterrânicas os bosques do
Genisto falcatae-Quercetum pyrenaicae foram substituídos pelos urzais Genistello
tridentati-Ericetum aragonensis ou mais raramente, no planalto de Miranda, pelo
Halimietum alyssoido-ocymoidis. Por falta de uma melhor solução sintaxonómica os
azinhais edafoxerófilos deste território são colocados no Genisto hystricis-Quercetum
rotundifoliae. Têm a particularidade de conterem Pistacia terebinthus mas, por
oposição aos azinhais do Superdistrito da Terra Quente, não possuem Juniperus
oxycedrus. Nas rochas básicas, sobretudo sobre xistos verdes, e ultrabásicos os
bosques de azinheira ocupam biótopos com uma fisiografia plana. Nas áreas
supramediterrânicas a série de vegetação do Genisto falcatae-Querceto pyrenaicae.
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O Setor Salmantino é um território granítico supramediterrânico de influência
ibérica (continental) seco a sub-húmido inferior. Os bosques climatófilos de azinheira
(Genisto

hystricis-Quercetum

rotundifoliae

quercetosum

rotundifoliae

ou

juniperetosum oxycedri) e as respectivas comunidades seriais dominam a paisagem.
São comuns os arrelvados vivazes de Stipa gigantea (Arrhenathero baetici-Stipetum
giganteae), os bosques compensados hidricamente (ortadas) do Querco pyrenaicaeFraxinetum angustifoliae, os matos pulviniformes espinhosos dos esporões rochosos
do Genisto hystricis-Echinospartetum lusitanicae, os cervunais secos do Festuco
rothmaleri-Juncetum squarrosi. A Isatis platyloba é uma espécie em Portugal
exclusiva deste Sector.
O Sector Orensano-Sanabriense é um território supramediterrânico sub-húmido a
húmido à exceção dos terraços aluvionares mesomediterrânicos do rio Tâmega na
veiga de Chaves. Os bosques climatófilos deste território pertencem ao Holco mollisQuercetum pyrenaicae nas cotas mais elevadas ou ao Genisto falcatae-Quercetum
pyrenaicae no horizonte inferior do andar supramediterrânico. No distrito de
Bragança, em posições edafoxerófilas e/ ou sobre rochas ultrabásicas, estão
presentes os azinhais do Genisto hystricis-Quercetum rotundifoliae e as respetivas
etapas de substituição: giestais do Genisto hystricis-Cytisetum multiflori e os
estevais do Cisto ladaniferi-Genistetum hystricis. À semelhança do que acontece por
todo país, a paisagem neste Sector é dominada pelos matos subseriais. Os mais
comuns são: o urzal mesofítico Genistello tridentatae-Ericetum aragonensis; os
giestais

heliófilos

do

Cytiso

scoparii-Genistetum

polygaliphyllae,

Lavandulo

sampaionae-Cytisetum striati (mais comum a ocidente) e Cytiso striati- Genistetum
polygaliphyllae (mais comum a oriente); o giestal esciófilo do Genisto falcataeEricetum arboreae e o medronhal Erico scopariae-Arbutetum unedonis. Nos
concelhos de Vimioso e Miranda do Douro e mais raramente na Serra de Paradela e
nas proximidades de Alijó identifica-se ainda um outro urzal subserial: o Halimietum
alyssoido-ocymoides. Os arrelvados anuais mais comuns enquadram-se no Hispidelo
hispanicae-Tuberarietum guttatae, normalmente presentes em mosaico com
arrelvados perenes de Agrostis duriaei. A geossérie ripícola neste Sector é comum a
todos os territórios supramediterrânicos carpetano-ibérico-leoneses portugueses.
Inicia-se no leito das linhas de água com o Galio broteroani-Cariceto broterianae S.,
segue-se o Galio broteroani-Alneto glutinosae S. e termina com uma série
encabeçada por freixiais da subaliança Fraxino angustifoliae-Ulmenion minoris. Estes
freixiais foram praticamente extintos e substituídos por prados permanentes: os
lameiros. Estes lameiros face às comunidades vicariantes do Subsector GeresianoPágina 262 de 647
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Queixense estão enriquecidos com plantas adaptadas a climas mais continentalizados
constituindo o Bromo-Cynosuretum cristati. O juncal dominante é o Hyperico
undulati-Juncetum acutiflori. Nas margens dos lameiros são comuns silvados seriais
pertencentes ao Rubo-Rosetum corymbiferae.

Figura 5.20 - Enquadramento biogeográfico da área de estudo (Costa, 1998)

Página 263 de 647

G-14000-000001
Data: 26.01.2016
Rev.1

5.9.3.2.2 Elenco Florístico
Através do trabalho de campo e pesquisa bibliográfica, contabilizaram-se 231 taxa
com potencial de ocorrência na área de estudo, distribuídos por 65 famílias
botânicas. O trabalho de campo realizado permitiu o registo de 51 destas espécies. O
elenco florístico está listado no Anexo F2 – Volume 4.
As famílias com maior representatividade na área de estudo são as Poaceae
(Gramineae), com 31 espécies e as Asteraceae (Compositae), representadas por 22
espécies. Salienta-se ainda a família Fabaceae, pelo número elevado de espécies que
apresenta.
As espécies arbóreas mais representativas na área de estudo são o pinheiro (Pinus
pinaster), eucalipto (Eucalyptus globulus) e quercíneas como o sobreiro (Quercus
suber), azinheira (Quercus rotundifolia) e carvalho-negral (Quercus pyrenaica),
sendo possível observar indivíduos adultos e regeneração natural destas espécies um
pouco por toda a área de estudo. No estrato arbustivo dominam as espécies dos
géneros Cytisus sp. e Lavandula sp..
De referir a observação de espécies exóticas invasoras na área de estudo,
nomeadamente de canas (Arundo donax), ao longo da área de estudo, em algumas
linhas de água, e sumagre (Rhus coriana) observado no vale do rio Maçãs, de acordo
com o Decreto-Lei n.º 565/99, de 21 de dezembro.

5.9.3.2.3 Espécies de flora de maior relevância ecológica
Segundo a pesquisa bibliográfica efetuada, foram inventariadas 17 espécies de flora
com interesse para a conservação cuja presença é considerada possível ocorrer nos
corredores em estudo e que se apresentam no quadro seguinte. Como espécies com
interesse para a conservação consideram-se: (1) as espécies de flora incluídas nos
Anexos B-II e B-IV do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, com as alterações
efetuadas pelos Decretos-Lei n.º49/2005, de 24 de fevereiro e n.º156-A/2013, de 8
de novembro; (2) as espécies de flora endémicas de Portugal e da Península Ibérica e
(3) espécies que apresentam legislação nacional de proteção.
Todas as 17 espécies listadas encontram-se incluídas anexos do Decreto-Lei n.º
140/99, de 24 de abril, com as alterações efetuadas pelos Decretos-Lei n.º49/2005,
de 24 de fevereiro e n.º156-A/2013, de 8 de novembro. Destas, 8 espécies estão
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incluídas nos anexos B-II e B-IV, sendo também endemismos lusitanos, pelo que se
consideram as mesmas como as mais relevantes do ponto de vista conservacionista Centaurea micrantha ssp. herminii, Dianthus marizii, Veronica micrantha, Festuca
duriotegana e Holcus setiglumis ssp. duriensis. Refere-se ainda as espécies Narcissus
asturiensis, Santolina semidentata e Festuca elegans, que estão incluídas nos
mesmos anexos referidos, sendo endemismos ibéricos.
Além das espécies referidas identificam-se ainda três espécies incluídas no anexo BIV do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, com as alterações efectuadas pelos
Decretos-Lei n.º49/2005, de 24 de fevereiro e n.º156-A/2013, de 8 de novembro Narcissus triandrus, Scilla ramburei e Antirrhinum lopesianum. Verifica-se ainda que
seis espécies estão incluídas no anexo B-V do mesmo Decreto-Lei – Narcissus
bulbocodium, Ruscus aculeatus, Alyssum pintodasilvae, Dorycnium pentaphyllum
transmontanum, Teucrium salviastrum salviastrum e Sphagnum sp..
Quanto aos estatutos, de acordo com Dray, 1985, Narcissus asturiensis é considerada
“Ameaçada” e 6 são consideradas “Rara” Centaurea micrantha ssp. herminii,
Alyssum pintodasilvae, Dianthus marizii, Teucrium salviastrum salviastrum, Veronica
micrantha e Holcus setiglumis duriensis.
Refira-se que durante o trabalho de campo realizado não foi confirmada a presença
de nenhuma destas espécies. Considera-se contudo “provável” que ocorram espécies
com estatuto de conservação na área de estudo, tais como, o Narcissus asturiensis,
Scilla ramburei, Festuca elegans. E “muito provável” que ocorram as espécies
Narcissus

triandrus,

Narcissus

bulbocodium,

Ruscus

aculeatus,

Dorycnium

pentaphyllum transmontanum e Festuca duriotagana. Esta última tem área de
ocorrência conhecida no vale do rio Sabor (ICNB, 2008a).
Destaca-se ainda a presença de espécies protegidas por legislação nacional,
designadamente, sobreiro (Quercus suber), azinheira (Quercus rotundifolia) em áreas
de povoamento de folhosas, e de forma mais pontual em áreas de matos. Estas
espécies são protegidas por legislação nacional, designadamente pelo Decreto-Lei
169/2001, de 25 de Maio, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei
n.º 155/2004, de 30 de Junho. Não foi observado azevinho (Ilex aquifolium),
protegido pelo Decreto-Lei n.º 423/89, de 4 de Dezembro.

Página 265 de 647

G-14000-000001
Data: 26.01.2016
Rev.1

Quadro 5.52 – Espécies de flora incluídas no Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, com as alterações pelos Decretos-Lei n.º49/2005, de 24 de fevereiro e n.º156-A/2013, de 8 de

B-II, B-IV

A (Ameaçada)

E

-

Amaryllidaceae

Narcissus
triandrus

B-IV

-

-

I

Amaryllidaceae

Narcissus
bulbocodium

B-V

-

-

-

Época de
Floração

-

Ibérico

Orófilo, ocorre em relvados rochosos ou
cervunais, mais raramente em fendas de
rochas

MarçoMaio

-

-

Matos

MarçoAbril

Ibérico

Ocorre numa grande variedade de
habitats, desde prados húmidos, margens
de linhas de água, charnecas, clareiras de
matos, pinhais. Em substratos
preferentemente arenosos ou argilosos

-

Ocorrência

Narcissus
asturiensis

Biótopo

ICNB, 2008a

Amaryllidaceae

Endemismo

x

Provável

x

x

Muito
Provável

Janeiro Maio

x

x

Muito
Provável

MarçoJulho

x

x

Muito
Provável

ICN, 2006c

Dray 1985

ICN, 2006b

DecretoLei n.º
156A/2013

ICN, 2006a

Família

Nome
científico

Outra legislação

Ramos &
Carvalho, 1990
Convenção de
Berna

novembro, sujeitas a legislação específica de proteção ou consideradas raras a nível nacional e cuja ocorrência é possível na área de implantação do projeto

Asparagaceae

Ruscus
aculeatus

B-V

-

-

-

-

-

Ocorre em bosques ou matos frescos,
preferencialmente em ambientes
florestais com pequenas perturbações,
desde vertentes de arribas ou zonas
sombrias de terras baixas até 1200 m s.m

Asparagaceae

Scilla ramburei

B-IV

-

V

-

-

Ibérico

Ocorre em relvados húmidos

MarçoJunho

x
Provável
(range)

B-II, B-IV

R (Rara)

V

-

-

Lusitano

Matos

Maio Agosto

x
Pouco
(range) Provável

V

-

-

Ibérico

Asteraceae
Asteraceae

Centaurea
micrantha ssp.
herminii
Santolina
semidentata

B-II, B-IV

Brassicaceae

Alyssum
pintodasilvae

B-V

R (Rara)

V

-

-

-

Caryophyllaceae

Dianthus
marizii

B-II, B-IV

R (Rara)

V

-

-

Lusitano
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x

x

x
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x

x
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Quadro 5.52 – Espécies de flora incluídas no Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, com as alterações pelos Decretos-Lei n.º49/2005, de 24 de fevereiro e n.º156-A/2013, de 8 de

ICN, 2006a

ICN, 2006b

-

-

Matos baixos em vertentes pedregosas,
taludes, pousios e incultos. Em solos
secos e pedregosos. Indiferente edáfica

Abril Junho

x

x

-

-

Lusitano

Ocorre em matos xerófilos acima dos
1000m s.m.

JulhoAgosto

V

-

-

Lusitano

Ocorre em sítios um pouco húmidos e
sombrios em matas caducifolias

MaioAgosto

x

-

-

-

-

Ibérico

Espécie fissurícola e calcícola

Abril a
Junho

x

B-II, B-IV

-

E

-

-

Ibérico

Ocorre em bosques e matos de montanha

Julho

x

Festuca
duriotagana

B-II, B-IV

nA (Endémica
não
ameaçada)

V

-

-

Lusitano

Encostas rochosas (calcárias) de rios

Abril Maio

Holcus
setiglumis
duriensis

B-II, B-IV

R (Rara)

V

-

-

Lusitano

Comunidades herbáceas em clareiras de
matos ou taludes

Maio a
Julho

-

Crescem sobre substratos siliciosos e
ácidos, em pequenas zonas húmidas ou
inundadas com depósito reduzido de
turfa, como nascentes e depressões
encharcadas, urzais e pastagens muito
húmidas

NA

Dray 1985

Fabaceae

Dorycnium
pentaphyllum
transmontanum

B-V

-

V

-

Lamiaceae

Teucrium
salviastrum
salviastrum

B-V

R (Rara)

V

Plantaginaceae

Veronica
micrantha

B-II, B-IV

R (Rara)

Plantaginaceae

Antirrhinum
lopesianum

B-IV

Poaceae

Festuca elegans

Poaceae

Poaceae

Sphagnaceae

Sphagnum sp.

B-V

-

-

-

-

Ocorrência

Época de
Floração

DecretoLei n.º
156A/2013

ICNB, 2008a

Biótopo

Família

Nome
científico

ICN, 2006c

Endemismo

Ramos &
Carvalho, 1990
Convenção de
Berna

Outra legislação

novembro, sujeitas a legislação específica de proteção ou consideradas raras a nível nacional e cuja ocorrência é possível na área de implantação do projeto

x

Muito
Provável

x
Pouco
(range) Provável
x
Pouco
(range) Provável
x

Pouco
Provável

x

Provável

x

x

Muito
Provável

x

x

Pouco
Provável

x

Possível

x

Dray: E – Em perigo de extinção, R – rara, V – vulnerável, A – Ameaçada, nA – Não ameaçada, I – Categoria Indeterminada / Lopes & Carvalho, 1990: E – Em perigo de extinção, V – Vulnerável. / ICN, 2006a –
Ficha do Sítio Rede Natura 2000 Rio Sabor e Maçãs / ICN, 2006b – Ficha do Sítio Rede Natura 2000 Morais / ICN, 2006c – Ficha do Sítio Rede Natura 2000 Romeu / ICNB, 2008a – Relatório de Implementação
da Diretiva Habitats (presença nas quadrículas UTM 10x10km onde se insere os corredores em estudo.
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5.9.3.3

Fauna

5.9.3.3.1 Elenco Faunístico
Para a área de estudo foram inventariadas 263 espécies de fauna, das quais 60
espécies foram confirmadas pelo trabalho de campo (vide quadro seguinte). O grupo
faunístico com mais espécies inventariadas é o da avifauna, com 149 espécies,
representando cerca de 50% do total nacional. Os grupos da herpetofauna e
mamofauna possuem percentagens altas de espécies presentes na área de estudo
face ao total nacional, sendo superiores a 70%, o que corresponde a mais de dois
terços das espécies referenciadas para o nosso país. Esta elevada biodiversidade
descrita para a área de estudo, deve-se em grande parte à proximidade de áreas
protegidas e sítios de interesse comunitário, onde os fatores de perturbação das
espécies são reduzidos. A dimensão da área de estudo potencia, também, uma maior
biodiversidade, abrangendo um grande número de biótopos favoráveis a um maior
leque de espécies.
Quadro 5.53 – Número de espécies dos grupos faunísticos considerados que foram inventariadas para a
área de estudo e respetivas categorias de ocorrência.
Pesquisa Bibliográfica
Total

% Espécies
face ao
total
nacional

Espécies
com
estatuto

% Espécies
com estatuto
face ao total
nacional

15

16

31,4

4

14,30

-

13

13

76,5

0

0,00

-

20

23

82,1

3

37,50

Família

Trabalho
de
Campo

Possível

Muito
provável

Confirmada

Peixes
continentais

-

1

-

Anfíbios

3

-

Répteis

-

3

Aves

50

8

-

139

149

50,7

24

32,00

Mamíferos

7

38

21

3

62

91,2

13

86,67

Total

60

50

21

188

263

57,4

44

34,11

De referir que 44 das espécies inventariadas são consideradas ameaçadas pelo Livro
Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al., 2006) e/ou no congénere da
UICN (www.uicnredlist.org). A comparação deste valor face ao total nacional
representa mais de um quarto das espécies com estatutos de conservação
desfavoráveis no nosso país. Importa destacar que, de entre as espécies ameaçadas,
com inventariadas para a área de estudo, 37 correspondem a grupos mais suscetíveis
de perturbação relacionando com a tipologia do projeto, nomeadamente aves e
mamíferos.
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•

Peixes continentais

No que se refere ao grupo dos peixes, para a área de estudo foram elencadas 16
espécies, das quais 4 apresentam estatuto de conservação desfavorável: a panjorca
(Achondrostoma arcasii), a enguia-europeia (Anguilla anguilla) e o verdemã do Norte
(Cobitis calderoni) com estatuto “Em Perigo” e o bordalo (Squalius alburnoides) com
estatuto “Vulnerável” (Cabral et al., 2006). Refere-se que, não foi efetuado trabalho
de campo direcionado especificamente para este grupo da fauna.
A panjorca ocorre em lagos e rios de montanha, preferindo as zonas do rio com
correntes mais elevadas. Para a área de estudo a sua presença está confirmada para
a região mais a norte, nomeadamente para algumas ribeiras afluentes do rio Maçãs
(Rib.ª Inverniços, Rib.ª Ribeirinha), bem como para o troço do próprio rio Maçãs
intercetado pelo projeto (Troço 9), para a Rib.ª de Vale de Frades, afluente do rio
Angueira (Troço 9) e, para a Rib.ª de Vale de Moinhos (Troço 8) (Ribeiro et al., 2007).
O verdemã do Norte ocorre preferencialmente nos troços médios e superiores dos
rios, de baixa profundidade e que possuam águas límpidas e gravilha no fundo. Na
área de estudo a sua ocorrência encontra-se confirmada bibliograficamente para a
bacia hidrográfica do rio Mondego, intersetada na zona sul do projeto,
nomeadamente nas Ribeira Tamanhos e Ribeira Frechão (Troço 1) (Ribeiro et al.,
2007).
A enguia-europeia vive no fundo de rios e barragens, sendo portanto bastante versátil
no sue habitat de ocorrência. Em rios, esta espécie demonstra preferência por zonas
de águas correntes, oxigenadas e temperadas, com leitos propícios à escavação (de
areia e/ou lodo e/ou com vegetação abundante), uma vez que possui sobretudo
atividade diurna. A sua presença está confirmada bibliograficamente para toda a
extensão da bacia hidrográfica do Douro intersetada pelos troços do projeto em
análise (Troço 1 a 9) (Ribeiro et al., 2007).
•

Herpetofauna

Com recurso à bibliografia foi possível inventariar 13 espécies de anfíbios
confirmadas para a área de estudo. Nenhuma das espécies inventariadas apresenta
estatuto de conservação desfavorável segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados de
Portugal (Cabral et al., 2006). Refere-se no entanto que, 4 das espécies elencadas
constituem endemismos ibéricos confirmados para as quadrículas UTM 10x10km que
compõe a área de estudo, nomeadamente a rã-de-focinho-pontiagudo (Discoglossus
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galganoi), a rã-ibérica (Rana iberica), o tritão-de-ventre-laranja (Lissotriton boscai)
e o sapo-parteiro-ibérico (Alytes cisternasii).
No decorrer do trabalho de campo, visitaram-se 9 pontos de água para se
inventariarem espécies deste grupo da fauna. Inventariaram-se 3 espécies de
anfíbios, nomeadamente a rã-verde (Pelophylax perezi), a salamandra-de-pintasamarelas (Salamandra salamandra) e a rã-ibérica (Rana iberica), que tal como
referido anteriormente, constitui um endemismo ibérico.
Em relação aos répteis, estão descritas para as quadrículas UTM 10x10km em que a
área de estudo se insere 23 espécies, estando 20 confirmadas e 3 dadas com
ocorrência possível. Das espécies elencadas, 3 espécies apresentam estatutos de
conservação desfavoráveis, especificamente a víbora-cornuda (Vipera latastei), a
lagartixa de Carbonell (Podarcis carbonelli), também endemismo ibérico, e a cobralisa-europeia (Coronella austriaca), classificados como “Vulnerável” (VU) (Cabral et
al., 2006).
Apenas a víbora-cornuda tem ocorrência confirmada nas quadrículas coincidentes
com a área de estudo (PG71), intersetando uma pequena porção do Troço 8
(Corredor A). A espécie ocorre preferencialmente em áreas rochosas e secas,
preferencialmente cobertas por matagais e bosques e/ou com muros de pedra com
alguma vegetação que usualmente terrenos de cultivo, podendo ocorrer também em
clareiras de bosques de folhosas, de coníferas, sobreirais e azinhais (Loureiro et al.,
2010). A lagartixa de Carbonell e a cobra-lisa-europeia foram inventariadas apenas
para quadrículas UTM na envolvente à área de estudo. No entanto, a sua presença na
área de estudo foi considerada como possível caso existam os biótopos preferenciais
de ocorrência. A lagartixa de Carbonell ocorre preferencialmente em zonas de
bosques caducifólios e matos, em zonas de terrenos mais arenosos, estando ausente
de zonas mais rochosas (Almeida et al., 2010). A cobra-lisa-europeia pode ocorrer
numa grande variedade de habitats, contudo ocorre preferencialmente em zonas
montanhosas, em locais frescos e húmidos, com áreas de matos rochosas e/ou orlas
de bosques (Almeida et al., 2010).
De salientar os endemismos ibéricos inventariados, como o lagarto-de-água (Lacerta
schreiberi) e a cobra-de-pernas-pentadáctila (Chalcides bedriagai), ambos com
ocorrência confirmada para as quadrículas UTM da área de estudo.
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Aquando o trabalho de campo, os 12 transetos pedestres realizados foram também
direcionados à prospeção de espécies de répteis. Contudo, a época do ano e as
condições meteorológicas verificadas já não foram favoráveis à observação deste
grupo da fauna, não tendo sido observadas espécies de répteis.
•

Avifauna

A pesquisa bibliográfica permitiu inventariar 149 espécies de aves, das quais 140
confirmadas e 7 espécies de ocorrência possível para a área de estudo. Desta lista
existem 24 espécies classificadas pelo Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal
(Cabral et al., 2006), com estatutos de conservação desfavoráveis: o perna-vermelha
(Tringa totanus) e tartaranhão-azulado (Circus cyaneus), cujas populações reprodutoras
apresentam estatuto “Criticamente em Perigo”, o milhafre-real (Milvus milvus) e o
chasco-preto (Oenanthe leucura) também com estatuto “Criticamente em Perigo”, o
tartaranhão-caçador (Circus pygargus), a garça-vermelha (Ardea purpurea), a águia-real
(Aquila chrysaetus), a águia-de-Bonelli (Hieraaetus fasciatus), o britango (Neophron
percnopterus) e o melro-das-rochas (Monticola saxatilis) classificados de “Em perigo”; o
açor (Accipiter gentilis), o alcaravão (Burhinus oedicnemus), o noitibó-da-europa
(Caprimulgus europaeus), o noitibó-de-nuca-vermelha (Caprimulgus ruficollis), a
cegonha-preta (Ciconia nigra), o cuco-rabilongo (Clamator glandarius), o falcãoperegrino (Falco peregrinus), a ógea (Falco subbuteo), o garçote (Ixobrychus minutos), o
chasco-ruivo (Oenanthe hispanica), o bútio-vespeiro (Pernis apivorus), a toutinegra-dasfigueiras (Sylvia borin), o maçarico-das-rochas (Actitis hypoleucos) e o sisão (Tetrax
tetrax) com estatuto “Vulnerável” (Cabral et al, 2006).
Das espécies enumeradas anteriormente, a maioria encontra-se confirmada
bibliograficamente para a área de estudo, estando presentes condições bastante
favoráveis à sua ocorrência. Pontualmente, a área de estudo passa a menos de 1km
de locais de nidificação de aves de rapina ameaçadas, definidas como áreas “muito
sensíveis”, nomeadamente no Troço 5, na zona do vale do rio Douro, no Troço 6 –
Alternativa B, na zona da Rib.ª da Laça, no Troço 8 e no Troço 9, respetivamente nos
vales dos rios Sabor e Maçãs (ICNB, 2008a). Os Troços 2, 3 – Alternativa B, 4, 5, 6, 8 e
9 localizam-se a mais de 1km de locais de nidificação de aves de rapina ameaçadas,
mas num raio de 5km definido em torno destes locais definidas como áreas sensíveis
para as aves de rapina. (ICNB, 2008b) (vide figura seguinte).
De entre as espécies com estatuto de conservação e com presença confirmada para a
área do projeto salientam-se a águia de Bonelli, a cegonha-preta e a águia-real,
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sendo conhecidos locais de nidificação na área de estudo. Como se pode observar na
figura seguinte são conhecidos 3 ninhos de águia-real no Troço 8 (no vale do rio
Sabor) e um ninho da mesma espécie no Troço 9 (no vale do rio Maçãs).
Além destas áreas, é ainda conhecido um local de nidificação localizado na
envolvente à área de estudo, aos quais se aplicou um buffer de proteção de 1km,
que se sobrepõe à área em análise. Este ninho diz respeito águia de Bonelli, na zona
do rio Douro (Troço 5). Junto ao Troço 5 está também referenciado um ninho de
cegonha-negra, localizada nas margens do rio Douro (figura seguinte).
Importa referir que, algumas das espécies com estatuto de conservação elencadas
para as quadrículas UTM que abrangem a área de estudo, ocorrem em biótopos muito
específicos e a sua presença na área de implantação do projeto em estudo é
considerada pontual.


Perna-vermelha e garçote: representam duas dessas espécies que, de acordo
com a Equipa Atlas (2008) foram observados indivíduos em locais de reprodução
em quadrículas UTM intersetadas pelo projeto em estudo. No entanto, como
ambas as espécies são característica de habitats aquáticos (e.g. estuários,
sapais, etc.), a ocorrer na área de estudo, será de uma forma bastante pontual.



Alcaravão, sisão e melro-das-rochas: são espécies para as quais já foram
observados indivíduos e/ou ouvidos machos a cantar em potenciais locais de
nidificação nalgumas das quadrículas UTM intersetadas pelo projeto em estudo
(Equipa Atlas, 2008). No entanto, como os registos das espécies foram pontuais,
a sua presença na área de estudo considera-se pouco frequente e/ou rara. No
que se refere especificamente ao sisão, este é considerado uma ave estepária,
ou seja, ocorre preferencialmente em áreas de estepe natural, pastagens e
áreas agrícolas extensivas de sequeiro com sistema de rotação de culturas
(pousios, searas, culturas de leguminosas e lavrados). Nas proximidades da área
de estudo (Troço 2) está identificada uma área de biótopo favorável à
ocorrência da espécie (ICNB, 2010), contudo não é intercetada pela área de
implantação do projeto, que se situa a cerca de 1km.

No âmbito do trabalho de campo realizaram-se 47 pontos de escuta/observação
distribuídos por toda a área de estudo. Durante o trabalho de campo foram
observadas 50 espécies avifaunísticas, que representam essencialmente a espécies
comuns na região em estudo e a nível nacional, à exceção do milhafre-real (Milvus
milvus) que, tal como referido anteriormente, apresenta estatuto de conservação
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desfavorável (Criticamente em Perigo). Esta espécie foi observada no Troço 9, na
zona de Alto da Cabrita.

Figura 5.21 - Localização geográfica das áreas “Muito sensíveis” e áreas “Sensíveis” para rapinas, e dos
locais de nidificação conhecidos
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•

Mamofauna terrestre não voadora

Em relação à mamofauna foram inventariadas 62 espécies, o que perfaz cerca de 91%
do total nacional, indicando uma elevada percentagem de espécies deste grupo
presentes na área de estudo. Importante destacar que, cerca de 86% do total de
mamíferos terrestres com estatutos desfavoráveis presentes no nosso país se
encontram nas quadrículas UTM 10x10km correspondentes à área de estudo.
Das espécies de mamíferos não voadores confirmados para a área de estudo,
salienta-se o lobo (Canis lupus signatus), espécie prioritária, com estatuto de
conservação classificado como “Em Perigo” (Cabral et al., 2006). De realçar no
entanto, a possível ocorrência na área de estudo de outras espécies com elevado
estatuto de conservação, nomeadamente a toupeira-de-água (Galemys pyrenaicus), o
rato de Cabrera (Microtus cabrerae) e o gato-bravo (Felis silvestris) com estatuto
“Vulnerável” (Cabral et al., 2006).
Relativamente ao lobo, uma espécie de conservação prioritária de acordo com o
Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, com as alterações pelos Decretos-Lei
n.º49/2005, de 24 de fevereiro e n.º 156-A/2013, de 8 de novembro, a sua
distribuição a nível mundial encontra-se bastante fragmentada e ao nível do
território nacional a maioria dos núcleos populacionais concentram-se a norte do rio
Douro, existindo cerca de 10 alcateias a sul do mesmo rio (Cabral et al., 2006;
Pimenta et al., 2005). Segundo Pimenta et al., (2005), em Portugal continental o
lobo coloniza sobretudo as zonas de maior altitude que, na generalidade, se
caraterizam pela maior disponibilidade de coberto vegetal (e.g. zonas de floresta e
matos) e, consequentemente, por uma maior disponibilidade de presas selvagens,
nomeadamente o corço. A área de estudo interseta o território de duas alcateias
confirmadas, nomeadamente a alcateia de Coelhoso-Parada (intersetada pelo Troço
8) e a alcateia de Outeiro-Pinelo (intersetada pelo Troço 9) (Erro! A origem da
referência não foi encontrada. 6 – Volume 3). A localização exata dos locais de
criação das alcateias não é conhecida e a mesma pode variar ao longo dos anos.
Assim, segundo a bibliografia consultada, sabe-se que durante o período dos censos
nacionais o local de criação da alcateia de Outeiro-Pinelo localizava-se num vale
adjacente ao rio Maçãs, perto dos limites de Bragança e Vimioso, e o local de criação
da alcateia de Coelhoso-Parada localizava-se na ribeira de Veados, afluente do rio
Sabor. Tendo por base estas referências, o local de criação da alcateia de OuteiroPinelo não aparenta ser abrangido pelo Troço 9, enquanto o local de criação da
alcateia Coelhoso Parada parece ser abrangido pelo Troço 8 – Corredor B.
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No decorrer do trabalho de campo foi empregue um esforço de prospeção no
território

de

ambas

as

alcateias

no

sentido

de

observar

indícios

de

presença/atividade nesta área. Em ambos os territórios das alcateias se observaram
dejetos, pegadas e esgravatados que, devido às suas características morfológicas
(e.g. dejetos de grandes dimensões, com conteúdo exclusivo de pêlo) e à sua
localização (e.g. no cruzamento de caminhos), se consideraram potencialmente
pertencentes a lobo. Um dos indícios foi observado nas proximidades da Ribª da
Paradinha Velha (Troço 8) e o outro foi observado nas margens do rio Maçãs (Troço 9)
(vide figura seguinte). A deteção de indícios potencialmente pertencentes a lobo
sugere que estas áreas possam ser utilizadas frequentemente pela espécie, não sendo
no entanto possível saber se funcionam como locais de criação no presente.

Figura 5.22 - Localização das alcateias conhecidas e indícios de presença de lobo ibérico observados
durante o trabalho de campo
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O rato de Cabrera (Microtus cabrerae) constitui a única espécie de micromamífero
roedor que é endémica na Península Ibérica. Uma vez que espécie possui um domínio
vital muito reduzido, faz com que seja particularmente sensível à perda e
fragmentação de habitat, sendo este um dos principais fatores de ameaça à sua
conservação (ICN, 2006a; Pita et al., 2011). Apresenta requisitos bastante específicos
no que diz respeito ao habitat de ocorrência, ocupando preferencialmente áreas com
cobertura herbácea alta e abundante (e.g. áreas com gramíneas perenes, juncais,
prados, etc.) que apresentem um grau de humidade significativo, de forma a
manterem-se verdes durante todo o ano (ICN, 2006a).
De acordo com o trabalho de Mira et al. (2008), a espécie ocorre de forma localizada
nas proximidades da área de estudo, na envolvente ao Troço 7. Tendo em conta que
também no interior da área de estudo se verifica a existência de habitat favorável à
ocorrência da espécie (e.g. lameiros, áreas de herbáceas em torna de pequenas
linhas de água), validado durante o trabalho de campo, considera-se como potencial
a ocorrência da espécie na área de implantação do projeto, num buffer de 1km,
identificado na figura seguinte.
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Figura 5.23 - Localização de área com presença potencial de rato de Cabrera

Tanto a toupeira-de-água como o gato-bravo possuem estatuto de conservação
desfavorável, tendo a sua ocorrência na área de estudo sido considerada como
potencial. Para além do seu estatuto desfavorável, a toupeira-de-água constitui
ainda um endemismo ibérico encontrando-se restrita ao norte e centro da Península
Ibérica e Pirenéus, assistindo-se a uma redução nos limites este, oeste e sul da sua
área de distribuição (Queiroz et al., 1998).
Ao nível do habitat encontra-se associada a cursos de água montanhosos de águas
frias e com alguma turbulência e bastante oxigenadas, que acabam por favorecer a
presença de uma elevada abundância de alimento nomeadamente, larvas de insetos
e crustáceos. Ocorre preferencialmente em cursos de água cujas margens propiciem
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locais de refúgio natural, encontrando-se portanto restrita ao corredor ripícola
(Marcos, 2004). De acordo com a bibliografia disponível, a presença da toupeira-deágua é possível nos cursos de água presentes nos Troços 6, 7, 8 e 9.
O

encontra-se

gato-bravo

amplamente

distribuído

em

Portugal,

ocorrendo

preferencialmente em habitats florestais nomeadamente, matagais mediterrânicos,
florestas e bosques caducifólios ou mistos, onde a densidade e o nível de perturbação
humana sejam reduzidos (Fernandes, 1991; Fernandes, 2007; Sarmento et al., 2006).
Na área de estudo, a ocorrer, será nos habitats referidos.
No decorrer do trabalho de campo realizaram-se 12 transetos pedestres para
inventariação de espécies de mamofauna não voadora, tendo sido elencadas 7
espécies. Com exceção do lobo ibérico, as restantes espécies observadas constituem
espécies bastante comuns em território nacional (Anexo F3).
•

Quirópteros

De acordo com pesquisa bibliográfica realizada foram identificadas para a área de
estudo 24 espécies de quirópteros, todas com ocorrência de ocorrência possível
(Anexo F3). De entre as espécies elencadas, 9 apresentam estatuto de conservação
desfavorável: o morcego-rato-pequeno (Myotis blythii), o morcego-de-ferraduramourisco

(Rhinolophus

mehelyi)

e

o

morcego-de-ferradura-mediterrânico

(Rhinolophus euryale) com estatuto “Criticamente em Perigo”; o morcego de
Bechstein (Myotis bechsteinii) classificado como “Em Perigo”; o morcego-de-peluche
(Miniopterus schreibersii), o morcego-de-franja do Sul (Myotis escalerai), o morcegorato-grande

(Myotis

myotis),

o

morcego-de-ferradura-grande

(Rhinolophus

ferrumequinum) e o morcego-de-ferradura-pequeno (Rhinolophus hipposideros) com
estatuto “Vulnerável”. Todas as espécies com estatuto de conservação desfavorável
enumeradas constituem espécies cavernícolas (abrigam-se em minas e grutas)
(Palmeirim & Rodrigues, 1992). Refere-se ainda que para 7 das espécies elencadas
existe um grande desconhecimento acerca do estado das suas populações a nível
nacional

pelo

que,

se

encontram

classificadas

com

estatuto

“Informação

Insuficiente” (Cabral et. al., 2006).
Na área de estudo não são conhecidos abrigos de importância nacional. No que
respeita a abrigos de importância local ou regional, conhece-se um abrigo no Troço 9
(ICNB, 2008b) (figura seguinte).

Página 278 de 647

G-14000-000001
Data: 26.01.2016
Rev.1

No decorrer do trabalho de campo, efetuou-se a prospeção de potenciais locais de
abrigo para morcegos. Da prospeção resultou a identificação de uma pequena ponte
de pedra na Ribª de Vilares (Troço 1), com fendas entre blocos (Fotografia seguinte),
que apresentava marcas de utilização por morcegos, embora não tenham sido
observados indivíduos.

Figura 5.24 - Potencial abrigo de quirópteros identificado durante o trabalho de campo e abrigo com
importância local confirmado por ICNB (2008b)
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Figura 5.25 - Ponte de pedra sobre a Ribeira de Vilares (troço 1) prospetada como potencial abrigo para
morcegos

5.9.3.3.2 Espécies de fauna de maior relevância ecológica
A aplicação dos critérios definidos no capítulo da metodologia permitiu definir 44
espécies como sendo mais relevantes em termos da conservação da biodiversidade,
26 delas confirmadas para a área de estudo e identificadas no quadro seguinte.
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Quadro 5.39 – Lista das espécies de maior valor para a conservação, tipo de ocorrência na área de estudo, estatuto de acordo com o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (EN – Em
perigo; VU – Vulnerável; LC – Pouco preocupante; DD – Informação insuficiente), endemismo (PI – Península Ibérica) e biótopos que utilizam. *Espécie com conservação prioritária. C –
Confirmada, P – Provável.
Grupo

Peixes
continentais

Répteis

Aves

Espécie
Nome científico
Achondrostoma arcasii
Anguilla anguilla
Cobitis calderoni
Squalius alburnoides
Coronella austriaca
Podarcis carbonelli
Vipera latastei
Accipiter gentilis
Actitis hypoleucos
Aquila chrysaetos
Ardea purpurea
Burhinus oedicnemus
Caprimulgus europaeus
Ciconia nigra
Circus cyaneus
Circus pygargus
Clamator glandarius
Falco peregrinus
Falco subbuteo
Hieraaetus fasciatus
Ixobrychus minutus
Milvus milvus
Monticola saxatilis
Neophron percnopterus
Oenanthe hispanica
Oenanthe leucura
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Nome comum
Panjorca
Enguia-europeia
Verdemã do Norte
Bordalo
Cobra-lisa-europeia
Lagartixa de Carbonell
Víbora-cornuda
Açor
Maçarico-das-rochas
Águia-real
Garça-vermelha
Alcaravão
Noitibó-cinzento
Cegonha-preta
Tartaranhão-cinzento
Tartaranhão-caçador
Cuco-rabilongo
Falcão-peregrino
Ógea
Águia-de-Bonelli
Garçote
Milhafre-real
Melro-das-rochas
Britango
Chasco-ruivo
Chasco-preto

Tipo de
ocorrência

Estatuto
(LVVP)

Estatuto (DL
156-A/2013)

Endemismo

Biótopo (s) de ocorrência

C
C
C
C
P
P
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
P
C
C
C

EN
EN
EN
VU
VU
VU
VU
VU
VU/VU
EN
EN
VU
VU
VU
CR/VU
EN
VU
VU
VU
EN
VU
CR/VU
EN
EN
VU
CR

B-IV
A-I
A-I
A-I
A-I
A-I
A-I
A-I
A-I
A-I*
A-I
A-I
A-I
A-I

PI
--PI
PI
--PI
-----------------------------------------

Cursos de água
Cursos de água
Cursos de água
Cursos de água
Florestal
Terrenos arenosos
Áreas rochosas
Florestal
Aquático
Indiferenciado
Aquático
Agrícola
Pinhal, floresta mista, sobreirais e carvalhais
Escarpas junto a cursos de água
Agrícola
Matos
Agrícola
Indiferenciado
Florestal
Vales escarpados
Aquático
Florestal
Matos
Indiferenciado
Indiferenciado
Matos
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Quadro 5.39 – Lista das espécies de maior valor para a conservação, tipo de ocorrência na área de estudo, estatuto de acordo com o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (EN – Em
perigo; VU – Vulnerável; LC – Pouco preocupante; DD – Informação insuficiente), endemismo (PI – Península Ibérica) e biótopos que utilizam. *Espécie com conservação prioritária. C –
Confirmada, P – Provável.
Grupo

Aves

Mamíferos

Espécie

Tipo de
ocorrência

Estatuto
(LVVP)

Estatuto (DL
156-A/2013)

Endemismo

Biótopo (s) de ocorrência

C
P
C
C
C
P
P

VU
VU
VU
CR/LC
EN
VU
VU

A-I
A-I*
-

------------PI

Rato de Cabrera

P

VU

-

PI

Miniopterus schreibersii

Morcego-de-peluche

P

VU

B-II,B-IV

---

Myotis bechsteinii

Morcego-de-peluche

P

EN

B-II, B-IV

---

Myotis blythii

Morcego-rato-pequeno

P

CR

B-II, B-IV

---

Myotis escalerai

Morcego-de-franja do Sul

P

VU

B-IV

---

Myotis myotis

Morcego-rato-grande

P

NE

B-II, B-IV

---

Rhinolophus
ferrumequinum
Rhinolophus
hipposideros

Morcego-de-ferraduragrande
Morcego-de-ferradurapequeno

P

VU

B-II, B-IV

---

P

VU

B-II, B-IV

---

Rhinolophus mehelyi

Morcego-de-ferraduramourisco

P

CR

B-II, B-IV

---

Florestal
Carvalhais e sobreirais
Agrícola
Aquático
Áreas montanhosas pouco perturbadas
Carvalhais e sobreirais
Cursos de água
Áreas de vegetação herbácea abundante e alta
e com elevada humidade
Abriga-se em grutas e minas; alimenta-se em
áreas de matos baixos e prados
Florestas de folhosas; abriga-se em minas e
grutas
Estepes e prados; abriga-se em minas e grutas
Alimenta-se em áreas florestadas sobre massas
de água; abriga-se em minas e grutas
Alimenta-se em zonas arborizadas; abriga-se
em minas e grutas
Alimenta-se em zonas bem arborizadas; abrigase em minas, grutas e edifícios
Alimenta-se em áreas florestadas; abriga-se em
minas, grutas e edifícios
Alimenta-se em áreas de matos mediterrânicos
e zonas húmidas; abriga-se exclusivamente em
minas e grutas médias

Rhinoluphus euryale

Morcego-de-ferraduramediterrânico

P

CR

B-II, B-IV

---

Nome científico
Pernis apivorus
Sylvia borin
Tetrax tetrax
Tringa totanus
Canis lupus*
Felis silvestris
Galemys pyrenaicus

Nome comum
Bútio-vespeiro
Toutinegra-das-figueiras
Sisão
Perna-vermelha
Lobo
Gato-bravo
Toupeira-de-água

Microtus cabrerae
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5.9.3.4

Biótopos e Habitats

A cartografia dos corredores em estudo permitiu a identificação de 19 biótopos
distintos, verificando-se que os biótopos dominantes, de um modo geral,
correspondem às áreas Agrícolas, Matos e Povoamento Florestal de resinosas,
ocupando cada um deles cerca de 36,9%, 21,5% e 23,8%, respetivamente, da área
total. Relativamente a áreas naturais, destacam-se os Matos e Matos com
afloramentos rochosos, bem como, Povoamentos de folhosas (carvalhais, azinhais e
sobreirais), Linha de água e Afloramentos rochosos.
Alguns dos biótopos identificados ocorrem apenas pontualmente na área de estudo
com áreas totais muito reduzidas, assim, observa-se a presença de 9 biótopos
(Povoamento florestal – eucaliptal, Povoamento de folhosas – azinho, Linha de água,
Sistema Agro-Florestal, Matos com afloramentos rochosos, Afloramentos rochosos,
Exploração de inertes, Castinçal e Charca) com percentagens de ocupação na área de
estudo inferiores a 1% indicando o seu carácter pontual e localizado.
No que respeita a habitats naturais, foi identificada a presença potencial ou
confirmada de 10 habitats associados aos biótopos em presença. Assim, foi possível
constatar que a determinadas manchas do biótopo matos com afloramentos rochosos
estão associados os Habitats 8220 (Vertentes rochosas siliciosas com vegetação
casmofítica) e 8230 (Rochas siliciosas com vegetação pioneira da Sedo-Scleranthion
ou da Sedo albi-Veronicion dillenii), ao biótopo Povoamento de Folhosas - Carvalho
está associado o Habitat 9230 (Carvalhais galaico-portugueses de Quercus robur e
Quercus pyrenaica), ao biótopo Povoamento de Folhosas- azinho/ sobro está
associado o habitat 6310 (Montados de Quercus spp. de folha perene) e 9340
(Florestas de Quercus ilex e Quercus rotundifolia), ao biótopo Castinçal está
associado o habitat 9260 (Florestas de Castanea sativa), e ao biótopo Linha de água
estão associados os Habitats 3260 (Cursos de água dos pisos basal a montano com
vegetação da Ranunculion fluitantis e da Callitricho-Batrachion), 3280 (Cursos de
água mediterrânicos permanentes da Paspalo-Agrostidion com cortinas arbóreas
ribeirinhas de Salix e Populus alba), 91E0* (Florestas aluviais de Alnus glutinosa e
Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)) e 92A0 (Florestasgalerias de Salix alba e Populus alba). Aos biótopos matos e povoamentos de folhosas
podem ainda ocorrer o habitat 6220* (Subestepes de gramíneas e anuais da TheroBrachypodietea).
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Os quadros seguintes resumem as áreas ocupadas por cada biótopo identificado na
área de estudo, respetivamente em cada corredor alternativo, bem como nos
respetivos troços e estações consideradas. No quadro seguinte apresenta-se a área
efetivamente ocupada por habitats naturais em cada troço.
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Quadro 5.40 – Área (ha) dos biótopos presentes no Corredor A, habitats do D.L. n.º 140/99, de 24 de abril, com as alterações pelos D.L. n.º49/2005, de 24 de fevereiro e n.º156-A/2013, de 8 de
novembro, que possui, e respetiva percentagem face ao total de cada uma das áreas consideradas. * T5 é comum ao Corredor A e B
Habitats do
DL 49/2005
que inclui

Biótopo
Afloramento
rochoso
Agrícola
Castinçal
Charca
Exploração
inertes
Humanizado
Linha de
água
Matos
Matos+
afloramentos
Povoamento
de Folhosas
Povoamento
de FolhosasAzinho
Povoamento
de FolhosasCarvalho
Povoamento
de FolhosasSobro
Povoamento
Florestal de
resinosas
Povoamento
Florestal
Misto

Corredor A

T1

T2

T3

T4

T5*

T6

T7

T8

T9

ha

%

ha

%

ha

%

ha

%

ha

%

ha

%

ha

%

ha

%

ha

%

ha

%

8230

1,11

0,02

0,26

0,03

-

-

0,85

0,12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9260
-

3051,67
23,83
1,32

44,5
0,35
0,02

447,64
0,05

45,67
0,01

192,45
-

58,66
-

215,67
-

30,88
-

204,89
0,21

51,02
0,05

180,37
-

29,89
-

793,07
23,83
0,48

58,85
1,77
0,04

291,22
-

31,25
-

440,10
0,58

44,19
0,06

273,84
-

61,39
-

-

3,13

0,05

3,13

0,32

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3260; 3280;
91E0*; 92A0
6220*
(potencial)

118,49

1,73

15,72

1,60

35,13

10,71

11,51

1,65

2,37

0,59

7,93

1,31

18,59

1,38

10,88

1,17

7,05

0,71

6,53

1,46

110,52

1,61

6,71

0,68

-

-

3,05

0,44

-

-

65,27

10,82

25,28

1,88

2,79

0,30

3,77

0,38

3,25

0,73

1714,71

25

327,17

33,38

49,05

14,95

277,57

39,75

123,63

30,78

111,36

18,45

285,45

21,18

148,95

15,98

252,64

25,37

100,44

22,52

26,83

0,39

8,11

0,83

-

-

6,97

1,00

10,94

2,72

-

-

-

-

-

-

-

-

0,80

0,18

169,92

2,48

-

-

-

-

4,13

0,59

-

-

5,64

0,93

32,28

2,40

105,38

11,31

21,30

2,14

1,87

0,42

223,56

3,26

-

-

0,03

0,01

59,21

8,48

-

-

161,86

26,82

-

-

-

-

2,46

0,25

-

-

192,16

2,80

32,33

3,30

1,53

0,47

12,87

1,84

-

-

9,35

1,55

42,38

3,15

35,29

3,79

54,18

5,44

3,92

0,88

6310

128,62

1,88

-

-

-

-

36,05

5,16

-

-

4,40

0,73

27,03

2,01

61,15

6,56

0,79

0,08

-

-

-

397,12

5,79

71,53

7,30

14,36

4,38

41,50

5,94

24,59

6,12

2,76

0,46

8,36

0,62

75,13

8,06

49,40

4,96

40,22

9,02

9230
(potencial)

141,03

2,06

18,08

1,84

15,60

4,75

2,40

0,34

-

-

8,75

1,45

18,36

1,36

59,44

6,38

3,86

0,39

13,34

2,99

8220; 8230
6220*
(potencial);
9230
(potencial)
6220*
(potencial);
9340
6220*
(potencial);
9230
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Quadro 5.40 – Área (ha) dos biótopos presentes no Corredor A, habitats do D.L. n.º 140/99, de 24 de abril, com as alterações pelos D.L. n.º49/2005, de 24 de fevereiro e n.º156-A/2013, de 8 de
novembro, que possui, e respetiva percentagem face ao total de cada uma das áreas consideradas. * T5 é comum ao Corredor A e B
Biótopo

Habitats do
DL 49/2005
que inclui

Povoamento
FlorestalEucaliptal
Prado
Sistema
AgroFlorestal
Souto
Total

Corredor A

T1

T2

T3

T4

T5*

T6

T7

T8

T9

ha

%

ha

%

ha

%

ha

%

ha

%

ha

%

ha

%

ha

%

ha

%

ha

%

-

55,05

0,80

-

-

-

-

20,45

2,93

1,93

0,48

-

-

32,68

2,42

-

-

-

-

-

-

-

144,26

2,10

12,88

1,31

19,93

6,08

6,07

0,87

33,06

8,23

37,68

6,24

9,54

0,71

3,23

0,35

18,43

1,85

-

-

-

30,15

0,44

2,67

0,27

-

-

-

-

-

-

5,37

0,89

8,58

0,64

5,89

0,63

7,64

0,77

1,86

0,42

-

324,48
6857,97

4,73
100

33,84
980,12

3,45
100

328,08

100

698,32

100

401,62

100

2,71
603,44

0,45
100

21,74
1347,66

1,61
100

132,61
931,96

14,23
100

133,67
995,87

13,42
100

446,08

100
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Quadro 5.41 – Área (ha) dos biótopos presentes na área do Corredor B, habitats do D.L. n.º 140/99, de 24 de abril, com as alterações pelos D.L. n.º49/2005, de 24 de
fevereiro e n.º156-A/2013, de 8 de novembro, que possui, e respetiva percentagem face ao total de cada uma das áreas consideradas. Note-se que o T5 é comum ao
Corredor A e B, pelo que se apresenta a respetivas áreas no quadro anterior
Biótopo
Afloramento rochoso
Agrícola
Castinçal
Humanizado
Linha de água
Matos
Matos+ afloramentos
Povoamento de
Folhosas
Povoamento de
Folhosas-Azinho
Povoamento de
Folhosas-Carvalho
Povoamento de
Folhosas-Sobro
Povoamento Florestal
de resinosas
Povoamento Florestal
Misto
Povoamento
Florestal-Eucaliptal
Prado
Sistema AgroFlorestal
Souto
Total
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Habitats do
DL 49/2005
que inclui
9260
3260; 3280;
91E0*; 92A0
6220*
(potencial)
6220*
(potencial);
9230
(potencial)

Corredor B

T1

T2

T3

T4

T6

T7

T8

T9

ha

%

ha

%

ha

%

ha

%

ha

%

ha

%

ha

%

ha

%

ha

%

1,87
3084,80
10,54
96,58

0,03
44,27
0,15
1,39

387,37
21,77

38,97
2,19

235,35
1,21

69,41
0,36

382,83
24,26

55,92
3,54

240,83
5,00

56,32
1,17

574,38
10,43
14,14

39,97
0,73
0,98

418,84
10,93

41,80
1,09

1,87
370,28
6,25

0,19
38,54
0,65

234,59
2,45

48,04
0,50

92,26

1,32

9,01

0,91

-

-

7,70

1,12

-

-

6,01

0,42

2,65

0,26

5,19

0,54

2,40

0,49

1877,74

26,94

309,98

31,19

49,23

14,52

195,12

28,50

138,52

32,39

422,82

29,42

203,12

20,27

306,16

31,86

151,22

30,97

7,71

0,11

7,71

0,78

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

125,48

1,80

1,59

0,16

-

-

1,14

0,17

-

-

43,21

3,01

49,77

4,97

23,36

2,43

5,94

1,22

6220*; 9340

211,05

3,03

1,06

0,11

12,26

3,62

11,90

1,74

13,44

3,14

4,38

0,30

-

-

6,63

0,69

-

-

6220*; 9230

256,74

3,68

36,69

3,69

1,49

0,44

-

-

-

-

103,22

7,18

35,09

3,50

59,44

6,19

16,37

3,35

-

46,07

0,66

-

-

-

-

-

-

1,66

0,39

37,56

2,61

17,64

1,76

0,81

0,08

-

-

-

522,24

7,49

151,41

15,23

10,09

2,98

19,68

2,87

14,43

3,37

103,11

7,18

119,78

11,96

39,42

4,10

58,16

11,91

-

174,73

2,51

31,17

3,14

15,03

4,43

3,09

0,45

-

-

31,42

2,19

58,00

5,79

1,08

0,11

13,63

2,79

-

52,31

0,75

0,25

0,03

-

-

-

-

6,72

1,57

45,10

3,14

-

-

-

-

-

-

-

153,21

2,20

34,02

3,42

13,37

3,94

38,93

5,69

7,00

1,64

10,91

0,76

3,32

0,33

7,41

0,77

2,22

0,45

-

65,81

0,94

-

-

-

-

-

-

-

-

23,49

1,63

5,54

0,55

31,84

3,31

1,34

0,28

-

189,74
6968,85

2,72
100

1,96
993,98

0,20
100

1,03
339,05

0,30
100

684,65

100

427,59

100

6,79
1436,96

0,47
100

77,23
1001,93

7,71
100

101,18
960,90

10,53
100

488,33

100
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Quadro 5.42 – Área (ha) total dos biótopos presentes na área das Estações
Corredor A

Corredor B

Corredor A e B

JCT
14300
Troço 6

JCT
14400
Troço 6

JCT
14500
Troço 7

JCT
14600
Troço 8B

JCT
14000
Troço1

CTS
15000
Troço 9

0,46
0,54

JCT
14200
Troço 4
1,25
0,02

1,00
-

0,08
0,92

1,00
-

1,00

0,40
-

0,03
1,36

-

-

0,17

-

-

-

-

0,04

0,05

0,99
1,00

1,00

1,44

1,00

1,00

1,00

1,00

0,44

1,44

Biótopo

JCT
14100
Troço 2

JCT
14200
Troço 4

JCT
14300
Troço 6

JCT
14400
Troço 6

JCT
14500
Troço 7

JCT
14600
Troço 8

JCT
14100
Troço 2

Agrícola
Humanizado
Matos
Povoamento Florestal
de resinosas
Prado
Souto
Total

1,00
-

1,43
0,01
-

0,75
0,25

1,00
-

0,31
0,69

0,01
-

-

-

-

-

-

1,00

1,44

1,00

1,00

1,00

Quadro 5.43 – Áreas (ha) totais dos habitats identificados em cada troço da área de estudo
Corredor

A

B
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Troço
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9

3260
1,73
-

3280; 91E0*
1,55
1,55
1,15
-

3280; 92A0
2,36
1,13
2,65
1,13
-

6220*
13,02
8,98
8,90
61,20
-

Habitat
6220*; 9340
2,46
6,63
-

6310
23,18
17,06
-

8220; 8230
7,83
0,80
-

91E0*
2,07
4,33
4,33

9230
17,27
17,73
23,95
2,54
14,00
51,69
22,78
11,75
13,20
14,00

9260
23,83
10,43
-

9340
3,88
162,44
4,38
-

Área Total
2,07
11,71
162,44
41,10
43,27
42,11
13,87
18,34
0,00
0,00
0,00
66,50
42,49
31,29
74,40
18,34

G-14000-000001
Data: 26.01.2016
Rev.1

No que diz respeito aos habitats naturais potencialmente presentes na região onde a
área de estudo se insere, verificou-se, com a análise bibliográfica efetuada (ICN,
2006a, 2006b, 2006c; ICNB, 2008a), que podem ocorrer ainda 11 habitats naturais
distintos nesta área. No quadro seguinte apresenta-se a listagem de habitats naturais
nas áreas classificadas mais próximas da área de estudo, bem como a ocorrência
destes na área de estudo, de acordo com o trabalho de campo efetuado.
Quadro 5.44 – Lista de Habitats naturais e seminaturais constantes do anexo B-I do D.L. n.º 140/99, de
24 de abril, com as alterações pelos D.L. n.º49/2005, de 24 de fevereiro e n.º 156-A/2013, de 8 de
novembro, listados para a região onde a área de estudo se insere e sua ocorrência na mesma. ICN, 2006a
- SIC Rios Sabor e Maçãs; ICN, 2006b - SIC Morais; ICN, 2006 – SIC Romeu
Habitat
3150
3170*
3290
4030
5110
5330
6160
6410
91B0
9330
9560*

Designação
Lagos eutróficos naturais com vegetação da Magnopotamion
ou da Hydrocharition
Charcos temporários mediterrânicos
Cursos de água mediterrânicos intermitentes da PaspaloAgrostidion
Charnecas secas europeias
Formações estáveis xerotermófilas de Buxus sempervirens
das vertentes rochosas (Berberidion p.p.)
Matos termomediterrânicos pré-desérticos
Prados oro-ibéricos de Festuca indigesta
Montados de Quercus spp. de folha perene
Freixiais termófilos de Fraxinus angustifolia
Florestas de Quercus suber
Florestas endémicas de Juniperus spp.

ICN,
2006a

ICN,
2006b

ICN,
2006c

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

O quadro seguinte inclui uma caracterização detalhada de cada um dos biótopos
cartografados (Desenho 6 – Sistemas Ecológicos – Volume 3), incluindo as espécies
florísticas e faunísticas que aí ocorrem e o respetivo IVB.
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Quadro 5.45 – Caracterização dos biótopos presentes nos corredores em estudo e IVB atribuído
Biótopo

Habitats do
DL 156-A/ 2013
que inclui

Agrícola

Castinçal

Souto

IVB

Principais Espécies
Florísticas

Principais Espécies Faunísticas

-

Este biótopo compreende diversos tipos de agricultura, como
vinhas, olivais, pomares (e.g. amendoeira), pequenas hortas,
milheirais e prados, sendo o biótopo mais abundante na área de
estudo analisada, tanto no Corredor A como no Corredor B.

1,5

Vitis vinifera, Zea mays,
Coleostephus myconis,
Echium sp., Erodium sp.,
Solanum nigrum, Urtica
dioica, Bidens frondosa,
Hedera helix, Mentha
suaveolens

Carduelis carduelis, Prunella
modularis, Oryctolagus
cuniculus, Sus scrofa, Vulpes
vulpes

9260

Correspondem a soutos antigos de Castanea sativa para a
produção de castanha. Caracterizam-se por serem povoamentos
mais fechados e húmidos. Todas as manchas observadas
apresentam correspondência ao habitat 9260. Ocorre de forma
muito pontual em ambos os corredores analisados, ocupando
menos de 1% da área total.

5,0

Castanea sativa, Hedera
helix, Rubus ulmifolius

Fringilla coelebs, Parus major,
Parus cristatus, Dendrocopos
major, Accipiter gentilis, Vulpes
vulpes, Genetta genetta

-

Áreas agrícolas de exploração de Castanea sativa. Ocorre em
mosaico com as áreas agrícolas, numa área reduzida em ambos
os corredores analisados (4,7% no Corredor A e 2,7% no Corredor
B).

0,8

Castanea sativa,
Coleostephus myconis,
Echium sp., Erodium sp.,
Solanum nigrum, Urtica
dioica,

Carduelis carduelis, Prunella
modularis, Oryctolagus
cuniculus, Sus scrofa, Vulpes
vulpes

0,8

-

Podarcis hispanica, Passer
domesticus, Erithacus rubecula,
Mus domesticus, Mus spretus,
Pipistrellus pipistrellus

0,8

-

-

Humanizado

-

Exploração
inertes

-
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Descrição

Este biótopo corresponde a áreas edificadas, vias rodoviárias e
outras estruturas antropogénicas presentes na área de estudo.
Compreende essencialmente pequenas aldeias e ligações
rodoviárias entre as mesmas. Verifica-se que a presença destas
áreas é relativamente reduzida, ocupando menos de 2% da área
analisada dos Corredores A e B (cerca de 1,7% da área total do
primeiro e 1,4% do segundo).
Este biótopo diz respeito a áreas de exploração de inertes,
fortemente artificializadas, apresentando ausência total de
coberto vegetal. Estas áreas foram observadas apenas no
Corredor A, onde ocupam menos de 1% da área total.
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Quadro 5.45 – Caracterização dos biótopos presentes nos corredores em estudo e IVB atribuído
Biótopo

Habitats do
DL 156-A/ 2013
que inclui

Linha de água

3260; 3280;
91E0*; 92A0

Charca

-

Afloramento
rochoso

Matos

Matos+
afloramentos
rochosos
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8220; 8230

6220*
(potencial)

-

Descrição
Corresponde a linhas de água e respetivas galerias ripícolas.
Algumas manchas apresentam correspondência ao habitat 91E0*
ou 92A0. Podem ainda registar presença dos habitats 3260 e
3280. As linhas de água de maiores dimensões correspondem aos
rios Douro, Sabor e Maçãs. Ocupam áreas reduzidas na área de
estudo, verificando-se que ocorre em 1,6% da área do Corredor
A e 1,3% do Corredor B.
Diz respeito a pequenas charcas para uso agrícola, apresentando
pouco vegetação. Foram observadas apenas no Corredor A, onde
ocorrem de forma muito pontual, em menos de 1% da área
analisada.
Diz respeito a formações rochosas com comunidades fissurícolas,
que se desenvolvem nas fendas terrosas dos afloramentos. Pode
apresentar correspondência aos habitats 8220 e/ ou 8230. Foram
observadas em ambos os corredores analisados, onde ocorrem
de forma muito pontual, em menos de 1% da área analisada.
Matos com elevada percentagem de cobertura, dominados pela
presença de Cytisus striatus, Halimium lasianthum, Erica sp.,
entre outras. Neste biótopo é comum observar-se regeneração
natural de espécies arbóreas, nomeadamente carvalho-negral
(Quercus pyrenaica), sobreiro (Quercus suber), azinheira
(Quercus rotundifolia) ou castanheiro (Castanea sativa).
Corresponde a um dos biótopos mais abundantes da área
analisada, ocupando cerca de 25% do Corredor A e 27% do
Corredor B.
Corresponde a áreas extensas de matos baixos a bem
desenvolvidos intercalados com afloramentos rochosos. Os matos
são compostos essencialmente por Cytisus striatus, Erica sp.,
Pterospartum tridentatum, entre outros. Foram observadas em
ambos os corredores analisados, onde ocorrem de forma muito
pontual, em menos de 1% da área analisada.

IVB

Principais Espécies
Florísticas

Principais Espécies Faunísticas

7,7

Alnus glutinosa, Salix
salviifolia, S. atrocinerea,
Populus nigra, Fraxinus
angustifolia, Crataegus
monogyna, rubus ulmifolius,
Scirpoides holoschoenus

Rana perezi, Bufo bufo, Parus
caeruleus, Lutra lutra)

0,8

Juncus sp, Scirpoides
holoschoenus

Rana perezi, Bufo bufo, Parus
caeruleus

7,2

Umbilicus rupestres, Festuca
sp., Arisarum vulgare, Sedum
hirsutum, Dianthus
lusitanicus, Cytisus striatus

Psammodromus algirus, Vulpes
vulpes, Oryctolagus cuniculus,
Erithacus rubecula, Sylvia
undata, Circus pygargus

5.5

Cytisus striatus, Halimium
lasianthum, Pteridium
aquilinum, Cistus ladanifer,
Lavandula pedunculata,
Pterospartum tridentatum,
Retama sphaerocarpa, Erica
sp., Asparagus albus

Psammodromus algirus, Vulpes
vulpes, Oryctolagus cuniculus,
Erithacus rubecula, Sylvia
undata, Circus pygargus

6.3

Cytisus striatus, Halimium
lasianthum, Pteridium
aquilinum, Agrostis
castellana, Cistus ladanifer,
Lavandula pedunculata,
Pterospartum tridentatum,
Retama sphaerocarpa, Erica
sp., Asparagus albus

Psammodromus algirus, Sylvia
undata, Circus pygargus, Vulpes
vulpes, Oryctolagus cuniculus,
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Quadro 5.45 – Caracterização dos biótopos presentes nos corredores em estudo e IVB atribuído
Habitats do
DL 156-A/ 2013
que inclui

Carvalho
Sobro
Outros

Povoamento de Folhosas

Azinho

Biótopo
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6220*; 9340

6220*; 9230

6310

6220*; 9230

Descrição
Corresponde a formações arbóreas dominadas por Quercus
rotundifolia. Algumas manchas são enquadráveis nos bosques
climatófilos de azinheira, apresentando correspondência ao
habitat 9340. Pode ainda ocorrer potencialmente o habitat
6220, de forma localizada, em áreas mais abertas de azinhal. O
subcoberto apresenta-se bem desenvolvido, de um modo geral,
com Cytisus striatus e Lavandula sampaioana abundante.
Estas áreas foram observadas em ambos os corredores
analisados, onde ocorrem de forma muito pontual, em cerca de
3% da área analisada.
Povoamento florestal composto por carvalho-negral (Quercus
pyrenaica), disposto em mosaico com giestais. O estrato
arbustivo é constituído por Cytisus striatus, etc. Algumas
manchas apresentam correspondência ao habitat 9230. Ocorre
de forma pouco abundante na área de estudo, em cerca de 2,8%
do Corredor A e 3,7% do Corredor B.
Povoamento florestal composto por sobreiro (Quercus suber),
com densidade variável. Algumas manchas apresentam
correspondência ao habitat 6310, ainda que se apresente em
estado de conservação moderada, já que apresenta algum
desenvolvimento de matos em sobcoberto. Ocorre de forma
pouco abundante na área de estudo, em cerca de 1,9% do
Corredor A e 0,7% do Corredor B.
Corresponde a formações arbóreas de folhosas compostas por
Quercus suber, Quercus rotundifolia, Quercus pyrenaica. O
estrato arbustivo é constituído por Cytisus striatus, etc. Algumas
manchas apresentam correspondência ao habitat 9230.
Ocorre de forma pouco abundante na área de estudo, em cerca
de 2,5% do Corredor A e 1,8% do Corredor B.

IVB

Principais Espécies
Florísticas

Principais Espécies Faunísticas

6,2

Quercus rotundifolia, Cistus
ladanifer, Cytisus striatus,
Asparagus sp., Cistus
salviifolius, Juniperus
oxycedrus, Lavandula
pedunculata

Dendrocopos major, Picus
viridis, Accipiter gentilis, Sylvia
undata, Oryctolagus cuniculus,
Vulpes vulpes, Genetta genetta

6,2

Quercus pyrenaica, Cytisus
striatus, Cistus ladanifer,
Lavandula pedunculata

Dendrocopos major, Picus
viridis, Accipiter gentilis, Sylvia
undata, Oryctolagus cuniculus,
Vulpes vulpes, Genetta genetta

5,3

Quercus suber, Cytisus
striatus, Cytisus scoparius,
Erica ladanifer, Cistus
salviidolius, Lavandula
pedunculata

Dendrocopos major, Picus
viridis, Accipiter gentilis, Sylvia
undata, Emberiza calandra,
Oryctolagus cuniculus, Vulpes
vulpes, Genetta genetta

6,2

Quercus suber, Quercus
rotundifolia, Quercus
pyrenaica, Cytisus striatus,
Cistus ladanifer, Lavandula
pedunculata

Dendrocopos major, Picus
viridis, Accipiter gentilis, Sylvia
undata, Oryctolagus cuniculus,
Vulpes vulpes, Genetta genetta
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Quadro 5.45 – Caracterização dos biótopos presentes nos corredores em estudo e IVB atribuído
Biótopo

Habitats do
DL 156-A/ 2013
que inclui

Povoamento
Florestal de
resinosas

Povoamento
Florestal Misto

-

9230 (potencial)

Povoamento
FlorestalEucaliptal

-

Prado

-

Sistema AgroFlorestal

-
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Descrição
Corresponde a povoamento florestais de exploração compostos
por pinheiro-bravo (Pinus pinaster), pinheiro-manso (Pinus
pinea), pinheiro-larício (Pinus nigra) ou de cedro-do-óregão
(Chamaecyparis lawsoniana). De um modo geral, estas
formações apresentam subcoberto variável, desde formações
herbáceas, matos, fetais, etc. As plantações de cedro-do-orégão
correspondem a plantações recentes, em que o subcoberto é
muito pouco desenvolvido. Podem ocorrer outras espécies
arbóreas, de forma pontual nos pinhais-bravos, como é o caso de
quercíneas (Quercus suber, Q. rotundifolia, Q. pyrenaica).
Ocorre de forma pouco abundante na área de estudo, em cerca
de 5,8% do Corredor A e 7,5% do Corredor B.
Povoamentos florestais onde não se verifica uma dominância
expressiva de uma espécie. Além de espécies florestais resinosas
(e.g. Pinus pinaster, Pinus nigra) Nestes locais foi possível
observar espécies folhosas autóctones como o carvalho-negral
(Quercus pyrenaica). Ocorre de forma pouco abundante na área
de estudo, em cerca de 2,0% do Corredor A e 2,5% do Corredor
B.
Corresponde a povoamentos extremes de Eucalyptus globulus.
Estas formações apresentam um subcoberto variável, desde
formações herbáceas, matos ou fetais. Ocorre de forma pouco
abundante na área de estudo, em cerca de 0,8% do Corredor A e
B.
Este biótopo diz respeito a formações herbáceas naturais, que
surgem intercaladas com áreas agrícolas ou matos. Ocorre de
forma pouco abundante na área de estudo, em cerca de 2,1% do
Corredor A e 2,2% do Corredor B.
Corresponde a áreas mistas com utilização agrícola e florestal.
Ocorre de forma pouco abundante na área de estudo, em cerca
de 0,4% do Corredor A e 0,9% do Corredor B.

IVB

Principais Espécies
Florísticas

Principais Espécies Faunísticas

1,7

Pinus pinaster, Pinus pinea,
Chamaecyparis lawsoniana,
Cytisus striatus, Cistus
ladanifer, Lavandula
pedunculata, Crataegus
monogyna

Dendrocopus major, Garrulus
glandarius, Picus viridis,
Oryctolagus cuniculus, Parus
major

2,3

Pinus pinaster, Pinus migra,
Quercus suber, Quercus
rotundifolia, Quercus
pyrenaica, Cytisus striatus,
Erica scoparia

Fringilla coelebs, Parus major,
Parus cristatus, Dendrocopos
major, Picus viridis, Garrulus
glandarius, Accipiter gentilis,
Vulpes vulpes, Genetta genetta

1,7

Eucalyptus globulus, Cytisus
striatus,

Psammodromus algirus,
Erithacus rubecula, Garrulus
glandarius, Carduelis chloris,
Corvus corone, Vulpes vulpes

2,2

-

2,5

Quercus suber, Quercus
rotundifolia, Quercus
pyrenaica

Corvus corone, Erithacus
rubecula, Emberiza calandra,
Garrulus glandarius, Vulpes
vulpes
Corvus corone, Erithacus
rubecula, Garrulus glandarius,
Emberiza calandra, Oryctolagus
cuniculus, Vulpes vulpes, Sus
scrofa
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5.9.3.5

Áreas de maior relevância ecológica

Como referido no Capítulo 5.9.2.5 os critérios para definição das áreas de maior
relevância ecológica apresentam-se divididos em dois níveis, um primeiro que
corresponde às áreas “Muito Sensíveis” do ponto de vista ecológico que são definidas
como condicionantes ecológicas e um segundo nível que corresponde a áreas
“Sensíveis”, cuja afetação deverá ser evitada, sempre que possível e/ou
tecnicamente viável. O Desenho 6 – Sistemas Ecológicos do Volume 3 – Peças
Desenhadas identifica as áreas sensíveis e muito sensíveis para a fauna e flora.

5.9.3.5.1 Áreas muito sensíveis
No que respeita à Flora e Vegetação, identificam-se áreas “Muito sensíveis”
correspondentes a linhas de água cuja galeria ripícola apresenta correspondência ao
habitat prioritário 91E0 – Florestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior,
de acordo com o Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, com as alterações pelos
Decretos-Lei n.º49/2005, de 24 de fevereiro e n.º 156-A/2013, de 8 de novembro.
Identificam-se ainda áreas de matos e povoamentos de folhosas com presença
potencial do habitat prioritário 6220 – Subestepes de gramíneas e anuais da TheroBrachypodietea. Desta forma, foram consideradas as seguintes áreas:
•

Área A


Linhas de água com presença do habitat 91E0 – Florestas aluviais de Alnus
glutinosa e Fraxinus excelsior. São estas, a Rib.ª das Moitas (Cógula), Rio Azibo
(Quintela de Lampaças), Rio Maçãs e Rib.ª dos Inverniços (Argozelo). Assim,
este habitat é atravessado pelo Troço 1 (A e B), Troço 8 (A e B) e troço 9
(traçado A);



Áreas de matos e povoamentos de folhosas com presença potencial do habitat
6220* - Subestepes de gramíneas e anuais da Thero-Brachypodietea. Estas áreas
estão concentradas essencialmente nas encostas dos vales dos rios Sabor e
Maçãs. As áreas com potencial de ocorrência deste habitat são atravessadas
pelo Troço 8 (A e B) e Troço 9 (A e B).
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No que concerne aos valores faunísticos inventariados para a área de estudo
consideram-se áreas “Muito sensíveis” os locais de nidificação e de abrigo de
espécies prioritárias para a conservação e/ou com estatuto de conservação
desfavorável. Desta forma, foram consideradas as seguintes áreas:
•

Área B


A águia-real tem estatuto de conservação de “Em Perigo”, sendo conhecidos 4
locais de nidificação, dos quais 3 estão localizados no vale do rio Sabor e 1 no
vale do rio Maçãs.

5.9.3.5.2 Áreas sensíveis
No que respeita à Flora e Vegetação, identificam-se as seguintes áreas com presença
de habitats e espécies incluídas no Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, com as
alterações pelos Decretos-Lei n.º49/2005, de 24 de fevereiro e n.º 156-A/2013, de 8
de novembro. Consideram-se assim as seguintes áreas sensíveis:
•

Área C


Áreas de matos com afloramentos rochosos, com presença dos Habitats 8220
(Vertentes rochosas siliciosas com vegetação casmofítica) e 8230 (Rochas
siliciosas com vegetação pioneira da Sedo-Scleranthion ou da Sedo albiVeronicion dillenii); Povoamento de Folhosas – Carvalho, com Habitat 9230
(Carvalhais galaico-portugueses de Quercus robur e Quercus pyrenaica);
Povoamento de Folhosas - azinho/ sobro, com presença do habitat 6310
(Montados de Quercus spp. de folha perene) e 9340 (Florestas de Quercus ilex e
Quercus rotundifolia); Castinçal com presença do habitat 9260 (Florestas de
Castanea sativa); Linha de água com presença dos Habitats 3260 (Cursos de
água dos pisos basal a montano com vegetação da Ranunculion fluitantis e da
Callitricho-Batrachion), 3280 (Cursos de água mediterrânicos permanentes da
Paspalo-Agrostidion com cortinas arbóreas ribeirinhas de Salix e Populus alba)
e 92A0 (Florestas-galerias de Salix alba e Populus alba).
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•

Área D


Área com presença potencial de Festuca duriotagana, a qual está referenciada
no vale do rio Sabor.

No que respeita à fauna, tendo em conta os critérios suprarreferidos consideram-se
as seguintes áreas sensíveis:
•

Área E


Área correspondente ao buffer de 5km referente ao território das alcateias de
Coelhoso-Parada e Outeiro-Pinelo, ambas confirmadas segundo Pimenta et al.,
(2005). Ressalve-se que os locais de criação, localizados dentro dos buffers
referidos, não são conhecidos, contudo, são considerados áreas muito sensíveis.

•

Área F


Áreas correspondentes aos buffer de 1km em torno dos locais de nidificação das
espécies avifaunísticas prioritárias e/ou com estatuto de conservação
desfavorável - águia de Bonelli, águia-real e cegonha-preta. A águia de Bonelli
é uma espécie prioritária de acordo com o Decreto-Lei nº 156-A/2013, de 8 de
novembro, possuindo estatuto de “Em Perigo”, localizando-se as áreas
identificadas na zona limítrofe dos concelhos de Vila Nova de Foz Côa e Torre
de Moncorvo, em encostas do rio Douro.



A cegonha-preta tem estatuto de conservação “Vulnerável”, estando a área
identificada na zona limítrofe dos concelhos de Vila Nova de Foz Côa e Torre de
Moncorvo, em encostas do rio Douro.

•

Área G


Área correspondente ao buffer de 500m em torno de um abrigo com
importância regional ou local, cuja localização exata não é conhecida.

•

Área H


Área de ocorrência de rato de Cabrera (Microtus cabrerae), classificado com
estatuto de conservação “Vulnerável”. A área considerada correspondente ao
buffer de 1km, onde é considerada potencial a sua ocorrência.
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5.10 Paisagem
5.10.1

Considerações gerais

A paisagem, enquanto sistema complexo e multifuncional, resulta numa dada
perceção visual que surge com maior ou menor expressão consoante a harmonia das
suas diversas componentes, sendo esta harmonia que confere a qualidade visual na
apreensão de uma determinada área.
Desta forma, a correta análise e avaliação dos impactes que a implementação do
projeto em estudo introduzirá na paisagem constitui-se como mais um fator
importante para um mais correto desenvolvimento do mesmo. Este tipo de estudo
depende não só das características efetivas do projeto e dos impactes que dele
decorrem, mas também, e neste caso principalmente, do ambiente afetado, isto é,
da suscetibilidade do território à introdução de um elemento exógeno, alheio ao
contexto paisagístico da sua envolvente.
O projeto do Gasoduto Celorico – Vale de Frades agora em estudo, consiste na
implantação de uma estrutura linear ao longo de uma extensão da ordem dos 160
km, apresentando os corredores em estudo uma orientação geral sul – nordeste,
abrangendo 11 municípios distintos e possibilitando a ligação entre a Rede Nacional
de Transporte de Gás Natural (RNTGN) em projeto e a Rede Espanhola/Europeia
(fulcral para gestão global do Sistema Nacional de Gás Natural), destinando-se,
portanto, à condução desta substância sob a forma gasosa. Uma descrição mais
pormenorizada pode ser lida no Capítulo 4 deste EIA.
Entende-se assim, para efeitos de estudo da afetação da paisagem pelo atual
projeto, que a situação de referência corresponde à paisagem atual, ou seja, em que
não se verifica o atravessamento da área de estudo pela infraestrutura em
desenvolvimento.
Contudo há que atentar que esta estrutura apresenta um carácter distinto no que se
refere ao grau de intrusão na paisagem: as tubagens destinadas ao transporte de
produtos gasosos a grandes distâncias – e fundamentais para toda a logística das
operações do mercado correspondente – desenvolvem-se, maioritariamente, ao nível
subterrâneo, ao longo de uma pista decomposta em troços retilíneos que apenas surge à
superfície em determinadas secções, onde se estabelecem as estações para
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monitorização de todo o sistema (Junction Station – JCT ou Custody Transfer Station CTS).
Apesar desta estrutura (gasoduto) se estabelecer predominantemente abaixo do nível do
solo, a sua implantação requer a prévia preparação do terreno para a sua fixação, com a
abertura das pistas e respetivas valas. Tal situação implica, portanto, uma destabilização
inicial do terreno e, consequentemente, da paisagem, podendo interferir com
determinados pontos da região e interpor-se no panorama geral percecionado pelos seus
observadores, apesar de, a longo prazo, se poder verificar a restituição, ou pelo menos
uma aproximação, das condições originais da área de estudo.

5.10.2

Metodologia

Como referido no capítulo anterior, a implantação de toda a infraestrutura inerente
ao Gasoduto Celorico – Vale de Frades implica uma perturbação inicial do território
onde o projeto se desenvolve. A par do manifesto objetivo de complementar a
RNTGN e otimizar o Sistema Nacional de Gás Natural, a proposta de implantação do
gasoduto em estudo pretende, evidentemente, minimizar o impacte ambiental
decorrente da introdução deste tipo de infraestrutura no território a longo prazo.
De uma forma geral, um gasoduto não representa um elemento que se insinua
distintamente na paisagem, não se afigura como uma presença física marcante pelas
razões acima já descritas, nomeadamente por constituir uma estrutura na sua
maioria enterrada. As principais alterações prendem-se com todas as intervenções
previstas na fase da sua implantação e que resultam num impacte para a área de
estudo ao nível da matriz paisagística e do próprio ambiente visual, não obstante da
possibilidade de permanência desta afetação da matriz no decorrer da fase de
exploração do gasoduto, situação esta explicitada mais à frente.
Em suma, os impactes resultantes de um projeto deste cariz são sentidos sobretudo,
e como supracitado, numa fase inicial do seu desenvolvimento, constituindo os
primeiros trabalhos de decapagem do terreno e da própria disposição dos ductos à
superfície uma perturbação visual para a paisagem, mas também de ordem ecológica
e funcional.
Estes fatores pesam, no entanto, no que se refere à própria definição do traçado,
privilegiando-se corredores menos visíveis pela presença de obstáculos físicos,
decorrentes da própria morfologia do terreno ou da vegetação em presença.
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Como referido, a paisagem é um componente do meio ambiente. Depende da interrelação de entidades naturais tais como: o solo, a geologia, a morfologia do terreno,
a água, as biocenoses, e várias entidades culturais resultantes da intervenção
humana como: habitações, elementos patrimoniais, indústrias, campos agricultados,
zonas de recreio, etc. É, assim, o resultado da interferência dos sistemas físico,
biológico, social e cultural de uma região, estando por isso, sujeita a um conjunto de
fenómenos físicos e biológicos que conduzem a um equilíbrio dinâmico.
Uma forma de caracterizar a paisagem consiste, então, em analisá-la em termos de
parâmetros como a qualidade e absorção visual: a implantação do Gasoduto Celorico
– Vale de Frades, e todas as operações necessárias, implicam, desta forma, a
interferência com zonas de características distintas e, consequentemente, com áreas
de qualidade cénica (qualidade visual), capacidade de dissimulação (capacidade de
absorção) e suscetibilidade à intrusão visual (sensibilidade visual) com diferentes
magnitudes, que analisadas no âmbito deste projeto permitirão estimar o impacte
visual decorrente do estabelecimento desta estrutura, assim como contribuir para a
seleção do traçado que no conjunto cumpre o objetivo de minimizar globalmente o
impacte visual decorrente da sua presença.
Uma intrusão visual na paisagem é um fator negativo a ter em conta na avaliação da
qualidade visual da paisagem. Uma intrusão na paisagem pode ocorrer associada a
inúmeras situações degradantes, estruturas ou infraestruturas que pela localização,
altura, volumetria, cor, falta de qualidade arquitetónica, emissão de fumos, etc.,
comprometa a qualidade da paisagem, diminuindo-lhe o seu valor visual.
Os impactes da implantação de um gasoduto na paisagem, como já referido,
decorrem em primeira instância da intrusão visual que os trabalhos levados a cabo
para o estabelecimento destas estruturas e a própria disposição à superfície dos
elementos que as compõem introduzirão no território, tendo em conta as suas
características visuais mais relevantes e a presença de recetores humanos sensíveis
às alterações decorrentes da sua construção e exploração.
Contudo, a significância do impacte visual decorrente da introdução deste elemento
exógeno está também dependente das características visuais da paisagem afetada,
isto é, da sua sensibilidade à introdução de um novo elemento.
No caso particular de uma estrutura como um gasoduto, e tendo em conta as
características inerentes à sua exploração, o fator preponderante para a análise da
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sua capacidade de intrusão numa determinada paisagem passa exatamente pelo
estudo das particularidades do meio onde se prevê o seu desenvolvimento. Isto é, a
par da evidente perturbação inicial já descrita nos pontos anteriores, derivada do
próprio processo de implantação do gasoduto no solo, a sua presença na paisagem
pode ainda ser dissipada com o decorrer do tempo ou apresentar uma maior ou
menor preponderância consoante o contexto em que se insere (consequência das
imposições previstas pela faixa de servidão de um gasoduto).
Desta forma, as alterações que o projeto em estudo irá provocar na paisagem serão
analisadas tendo em consideração as características visuais do projeto, sobretudo
em termos do seu traçado, tendo em conta que se trata de uma estrutura enterrada,
mas principalmente no que se refere às características visuais da paisagem na qual
este se desenvolverá (Figura 25).

CARATERÍSTICAS VISUAIS
DA PAISAGEM

QUALIDADE
VISUAL

CARATERÍSTICAS VISUAIS
DO PROJETO

CAPACIDADE DE
ABSORÇÃO VISUAL

SENSIBILIDADE DA PAISAGEM

AVALIAÇÃO DO IMPACTE VISUAL DA PAISAGEM

Figura 5.26 - Metodologia de avaliação de impacte visual na paisagem

A análise das características visuais da paisagem será baseada em parâmetros como
a qualidade e a capacidade de absorção, no sentido de se identificar a sensibilidade
da paisagem à introdução de um novo elemento.
A sensibilidade da paisagem é o grau de suscetibilidade face a uma degradação e
resulta da conjugação da qualidade visual e da absorção visual da paisagem em
estudo, de acordo com a matriz apresentada no quadro e figura seguintes.
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Quadro 5.46 – Avaliação da sensibilidade visual da paisagem
Absorção Visual
Elevada
Moderada
Reduzida

Reduzida
Reduzida
Reduzida
Moderada

Qualidade Visual
Moderada
Reduzida
Moderada
Elevada

Elevada
Moderada
Elevada
Elevada

Figura 5.27 - Relação entre capacidade de absorção visual / qualidade visual / sensibilidade visual

No caso do gasoduto em estudo, e como referido anteriormente, os impactes na
paisagem decorrem sobretudo da abertura de uma faixa em toda a sua extensão. Esta
faixa apresentará uma maior ou menor permanência face ao contexto envolvente,
decorrente da faixa de servidão e respetivas condicionantes de ocupação da
superfície (ver Capítulo 4 deste EIA), isto pelo facto da ocupação do solo ser
determinada a longo prazo pela presença do gasoduto. Isto é, em áreas em que esta
estrutura se desenvolve no seio de comunidades rasteiras, a sua presença será
facilmente atenuada com o passar do tempo, à medida que comunidades herbáceas
análogas se instalam na faixa decapada; por outro lado, se uma zona florestal for
atravessada, pode verificar-se a permanência da faixa decapada na paisagem, tendo
em conta que comunidades semelhantes não poderão voltar a instalar-se numa faixa
com uma largura máxima de 10 metros.
Desta forma, para a análise do ponto de vista da sua sensibilidade importa abordar as
características da paisagem apreendida na área de estudo do ponto de vista da sua
qualidade visual e da sua capacidade de absorção.
A qualidade visual da paisagem está associada ao seu valor cénico, relacionando-se
com

aspetos
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representatividade, etc., encontrando-se subjacente à ideia de uma valorização ou
avaliação dessa paisagem, ou dos seus atributos, pressupondo desta forma uma atitude
interveniente por parte do Homem – a qualidade visual da paisagem deve ser
considerada um recurso natural e, à semelhança de todos os recursos naturais, não é
inesgotável, nem se mantém inalterável perante as atividades humanas, daí a
necessidade de o proteger. A qualidade depende essencialmente da morfologia do
terreno, da orientação das encostas e da ocupação do solo.
No presente estudo procedeu-se ao cruzamento destes elementos cartográficos,
recorrendo ao ArcGIS, classificando-os em função do seu contributo para a qualidade
visual da paisagem em estudo.
A hipsometria, os declives e as exposições das encostas foram calculadas recorrendo a
um Modelo Digital do Terreno (MDT), com célula de 25x25 m.
Por sua vez, a capacidade de absorção da paisagem é uma medida da
vulnerabilidade ou sensibilidade visual da paisagem, ou seja, da sua maior ou menor
capacidade para suportar um impacte visual. Esta dependerá essencialmente de
fatores morfológicos e/ou ocupacionais que caracterizam o território em estudo,
fatores como a ocupação do solo, a configuração do território e a presença humana
na área de inserção do projeto.
No projeto em estudo, tendo em conta a tipologia de projeto, em que as
infraestruturas são fundamentalmente enterradas, e a ocupação humana do território
é muito homogénea mas dispersa, optou-se por não calcular bacias visuais.
Entendemos que a absorção visual deste projeto resulta sobretudo da ocupação do
solo, na medida em que determina (ou não) a existência de barreiras visuais que
condicionam uma ligação visual à infraestrutura a implantar, mas também a sua
capacidade de regeneração na faixa de servidão do gasoduto, sendo assim mais ou
menos relevantes os efeitos que advêm da sua introdução no território.
Para a obtenção da carta de absorção visual, procedeu-se ao cruzamento da carta de
ocupação do solo com o relevo (exposições e declives), recorrendo ao ArcGIS,
classificando-os em função do seu contributo para a absorção visual da paisagem em
estudo.
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Como descrito anteriormente, às características biofísicas da paisagem estão
associados diferentes graus de absorção e de qualidade visual, que permitem aferir,
através do seu cruzamento, as áreas de maior ou menor sensibilidade visual do
território em estudo.
Relativamente à análise das características visuais do projeto, esta será realizada
com recurso aos elementos disponíveis (localização, traçado e extensão), com o
objetivo de identificar os troços capazes de provocar uma maior intrusão visual pelo
atravessamento de áreas da paisagem cujo coberto vegetal é constituído por
comunidades de elevado porte que não poderão voltar a instalar-se na faixa
decapada, criando quebras visuais nestas áreas.
Como se poderá deduzir facilmente, a intrusão visual será tanto mais gravosa quanto
mais percetível for a faixa aberta para implantação da estrutura prevista no âmbito
do presente projeto, recorrendo-se desta forma à análise da ocupação do solo
predominante em cada unidade de paisagem definida para a área de estudo. Esta
análise permite assim identificar e avaliar para cada unidade de paisagem os troços
da faixa aberta para a implantação do gasoduto e os que têm uma maior
predisposição a perpetuarem a sua presença na paisagem aquando da fase de
exploração do gasoduto. Identificam-se, desta forma, as áreas sujeitas a uma
intrusão visual mais gravosa, em função das extensões visíveis, ou seja, aquelas que
poderão estar sujeitas a um impacte visual negativo mais significativo.
Importa

ainda

salientar,

e

como

já

referido

no

capítulo

anterior,

que,

independentemente das condições proporcionadas pelas características intrínsecas
da paisagem, nomeadamente no que se refere à sua sensibilidade à intrusão de uma
qualquer infraestrutura alheia ao contexto envolvente, pode-se logo à partida prever
que a magnitude do impacte será mais acentuada aquando da fase de construção da
mesma. Dado que o seu funcionamento se procederá com o equipamento enterrado
no solo, a sua presença, de forma taxativa, não será percetível, contudo, esta poderá
ser percecionada a longo prazo através das falhas no coberto vegetal das diferentes
unidades de paisagem, condicionadas pela abertura de faixas para enterrar as
tubagens e outros componentes do gasoduto, podendo esta situação tornar-se
sucessivamente menos evidente à medida que as comunidades vegetais debeladas
aquando da fase de implantação da infraestrutura iniciam o processo de
regeneração, mas sempre mais notória no caso de comunidades de grande porte.
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5.10.3

Descrição Geral da Paisagem

A área de estudo localiza-se no sector nordeste de Portugal Continental e, de acordo
com a classificação das Regiões Naturais de Pina Manique e Albuquerque, desenvolvese nas zonas da Beira Serra, Beira Alta, Beira Douro, Nordeste Transmontano e Alto
Portugal (Atlas do Ambiente – Carta das Regiões Naturais, s.d.), abrangendo as
paisagens associadas à Policultura submediterrânea, da Terra Quente Transmontana
(policultura),

da

Ribeira

subatlântica

(regadio

dominado),

da

Meia-encosta

nordestina, das Montanhas de granito e xisto (nível pastoril e nível florestal), da
Terra Fria Transmontana e da Subserra Erminiana (Atlas do Ambiente – Carta das
Regiões Naturais, s.d.). Relativamente à classificação das Zonas Fitogeográficas
patente no Atlas do Ambiente, a área de estudo encontra-se na zona Norte,
correspondendo simultaneamente, e como já descrito acima, à região da Terra
Quente, à região da Terra Fria, ao Noroeste Montanhoso, ao Nordeste Leonês, ao
Nordeste Ultrabásico e ao Noroeste Ocidental (Atlas do Ambiente – Carta das Zonas
Fitogeográficas Predominantes, s.d.).
De acordo com Birot (1950 cit. Medeiros, 1987) “o relevo português decompõe-se em
fragmentos de planaltos mais ou menos extensos, mais ou menos elevados, mais ou
menos recortados por vales. Quase todos os acidentes topográficos são escarpas que
separam planaltos de diferentes altitudes”.
Inscrita no Maciço Hespérico, com grande predominância na Meseta Ibérica, a
morfologia desta região é caracterizada, em regra, por extensões aplanadas a
altitudes bastante elevadas (com uma regularidade mais acentuada a norte do rio
Douro), ritmadas por um relevo suavemente ondulado, com a projeção mais
acentuada de algumas serras de origem tectónica, posteriores à grande aplanação –
desenvolvendo-se o relevo até valores da ordem dos 1300 m de altitude,
correspondendo a serra da Nogueira à elevação que apresenta maiores cotas dentro
da área de estudo – erguidas acima da superfície fundamental da Meseta (Rebelo,
1992; Pereira et al., 2014). O local em estudo situa-se, desta forma, na grande bacia
hidrográfica do rio Douro, abrangendo ainda a bacia hidrográfica do rio Mondego no
seu limite sul. “Morfologicamente a paisagem caracteriza-se [então] por um relevo
arredondado, cortado por vales dos afluentes do Douro, mais ou menos largos ou
encaixados, e interrompido por serras” (Cancela d’Abreu et al. (Coord.) – Volume II,
2004, p.114).
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Como referido, as unidades geomorfológicas que caracterizam a área de estudo
condicionam “o relevo dominado por superfícies de aplanamento mais ou menos
dissecadas pela erosão fluvial” (Pereira et al., 2014, p.571) e, assente num maciço
de formação muito antiga, é essencialmente constituído por rochas graníticas e
xistosas (sendo o xisto a rocha dominante), ocorrendo ainda de uma forma localizada
alguns calcários e afloramentos quartzíticos (Rebelo, 1992; Apresentação da Rota Caraterização Física, s.d.).
Assim, o substrato rochoso que predomina nesta zona corresponde a formações
sedimentares e/ou metamórficas e a rochas eruptivas plutónicas (Atlas do Ambiente –
Carta Litológica, s.d.).
A litologia dominante na área de estudo (xistos) é, portanto, responsável pela ténue
meandrização das linhas de água que aqui correm, determinada pela preponderância
do escorrimento superficial e consequentes processos erosivos, comparativamente a
rochas como o granito, levando a um envelhecimento precoce do relevo e
conformando um território caracterizado pelos cabeços arredondados, denotando um
modelado de dissecação (Aguiar, 2000): “o relevo do nordeste de Trás-os-Montes
caracteriza-se pela dominância de planaltos extensos sulcados por vales profundos”
(Aguiar, 2000, p.11).
Por oposição à rede de drenagem de carácter dendrítico que se pode observar ao
longo de toda a área de estudo, é ainda vulgar encontrarem-se zonas de substratos
associados a rochas básicas em que o encaixe de algumas linhas de água é mais
acentuado (Aguiar, 2000).
“As formações geológicas e a sua evolução condicionaram [então] o perfil
morfológico fortemente orientado pela fluência da rede hidrográfica, cujas linhas
principais, subsidiárias do Douro, se apresentam genericamente orientadas de norte
a sul, definindo vales encaixados paralelos, com interflúvios (zonas entre rios)
aplanados” (Apresentação da Rota - Caraterização Física, s.d.).
Os solos associados a esta região (principalmente cambissolos, litossolos e luvissolos),
denotam a sua origem geológica (Atlas do Ambiente – Carta de Solos, s.d.).
Estes determinam, assim, a paisagem rica e diversificada em presença pelo tipo de
uso de solo que suportam. Aos vales é atribuída uma grande estabilidade,
possibilitada pelos “carvalhais, soutos e castinçais” (Apresentação da Rota Página 305 de 647
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Caraterização Física, s.d.) que os revestem, sendo ainda a “região marcada por
prados permanentes (lameiros)” (Apresentação da Rota - Caraterização Física, s.d.),
propícios à criação de gado grosso por possibilitarem áreas de bom pasto tanto de
verão como no inverno (Ferreira, 2000).
Na paisagem de montanhas é também evidente o mosaico policultural que se dilata
envolvido por espaços florestais, agricultura esta predominantemente “atávica e de
subsistência (…) [refletindo o] rigoroso clima de verões quentes e secos e invernos
frios e chuvosos” (Apresentação da Rota - Caraterização Física, s.d.), com a
produção de trigo e centeio. A vinha assume também uma grande importância na
região, aliada ao substrato favorável em presença (zonas xistosas).
Em suma, “o ritmo cromático da paisagem é dado sobretudo pelas espécies
caducifólias, que no outono pigmentam os cenários com cores vivas e quentes, em
contraste com o verde das resinosas (…) [a par ainda da] vinha (…) [e das] culturas
cerealíferas que no inverno apresentam cores frias e vivas e de verão, cores quentes
de tonalidades esbatidas” (Apresentação da Rota - Caraterização Física, s.d.).
A área de estudo é, então, caracterizada por uma “grande variedade de coberto
vegetal, em que se mesclam [pinhais,] carvalhais, soutos, olivais, amendoais,
pomares, hortas, matos, culturas de sequeiro e pastagens entre galerias ripícolas de
pequenos cursos de água” (Apresentação da Rota - Caraterização Física, s.d.).
Nas cartas de análise fisiográfica é percetível a diversidade da região ao nível
orográfico, situação descrita anteriormente, sendo a estrutura montanhosa em
presença um fator bastante marcante e identificador do território. Na Carta de
Hipsometria (Figura 1 - Anexo G do Volume 4) é percetível a sucessão de serranias
em presença e a sua imponência em relação à envolvente, concentrando na sua área
as classes altimétricas mais elevadas, confirmando esta transição entre zonas de
vales encaixados e cabeços mais ou menos aplanados, configurando, de uma forma
geral, um relevo suavemente ondulado (Apresentação da Rota - Caraterização Física,
s.d.).
Para uma apreciação mais direta do relevo foi, então, definido um conjunto de
classes altimétricas para a área de estudo, que variam entre menos de 100 metros e
mais de 1.200 metros, repartidas em intervalos de 100 metros, possibilitando uma
perceção clara e imediata das variações morfológicas do território, nomeadamente a
proliferação de elevações que se distinguem da paisagem envolvente ou, pelo
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contrário, depressões significativas e que se demarcam da situação em presença
(como é o caso da zona central da área de estudo, correspondente ao vale do rio
Douro e à Baixa da Vilariça).
De uma forma geral, e no que se refere ao projeto do Gasoduto Celorico – Vale de
Frades em si, os dois traçados propostos desenvolvem-se ao longo de áreas distintas
no que se refere à altimetria da região.
A partir da análise geral do traçado A (extensão total ≈ 164 km) (vide quadro
seguinte), é possível concluir que:


Este se desenvolve na sua maioria a cotas entre os 600 e os 700 m
(correspondendo aproximadamente a 35.473 m/22% do total do traçado)



Genericamente

o

desenvolvimento

do

traçado

A

tem

uma

maior

preponderância a cotas da ordem dos 500 – 800 m, perfazendo mais de 60%
do total do traçado


Os valores altimétricos máximos que o traçado A atinge, rondam os 900 m,
situação observada pontualmente a norte (linha 14001), sensivelmente entre o
PK 56 e o PK 57



A classe altimétrica mais elevada (900 – 1.000 m) só é atravessada numa
extensão

diminuta

do

traçado,

correspondente

a

235

m/0,14%

do

comprimento total do traçado, e inclusivamente, a classe abaixo (800 – 900 m)
só representa cerca de 3% do total deste traçado, sensivelmente entre o PK 39
e o PK 40 (linha 14001) e entre o PK 55 e o PK 61 (linha 14001)


Por outro lado, os valores altimétricos mais baixos que este traçado atravessa
correspondem, como seria de prever, ao cruzamento do rio Douro e da Baixa
da Vilariça na zona central da área de estudo, sensivelmente entre o PK 60 e o
PK 63 (linha 14000) e o PK 64 (linha 14000) e o PK 11 (linha 14001),
abrangendo cotas entre os 100 e os 300 m
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Quadro 5.47 – Extensão do traçado A para cada classe altimétrica
Hipsometria (m)
< 100
100 – 200
200 – 300
300 – 400
400 – 500
500 – 600
600 – 700
700 – 800
800 – 900
900 – 1.000
1.000 – 1.100
1.100 – 1.200
> 1.200

Extensão do traçado A (m)
192,11
20735,00
7878,04
5422,71
21021,79
34853,23
35473,10
32509,09
5364,02
235,32
-

%
0,12
12,67
4,81
3,31
12,84
21,29
21,67
19,86
3,28
0,14
-

Procedendo-se a uma análise troço a troço (vide quadro seguinte) constata-se que:


Percorrendo-se o traçado A de sul para norte, as classes altimétricas
abrangidas vão aumentando, atingindo os últimos troços do gasoduto as cotas
mais elevadas



Os primeiros 3 troços são relativamente uniformes ao nível altimétrico,
apenas com algumas zonas que se destacam pontualmente pela sua demarcação
da envolvente



O troço 5 circunscreve as classes altimétricas mais baixas, não ultrapassando
os 500 m



O troço 6, apesar de se desenvolver também a cotas relativamente baixas
(correspondentes ao atravessamento da Baixa da Vilariça), sobe abruptamente
dado afloramento da serra de Bornes, atingindo cotas da ordem dos 700 – 800 m



Os 3 últimos troços atingem as classes altimétricas mais elevadas,
abrangendo o troço 8 valores entre os 900 e os 1.000 m
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Quadro 5.48 – Extensão de cada troço do traçado A para cada classe altimétrica

< 100

100 – 200

200 – 300

Hipsometria (m)

300 – 400

400 – 500

500 – 600

600 – 700

700 – 800

800 – 900
900 –
1.000
Extensão por

Extensão
(m)
%
Extensão
(m)
%
Extensão
(m)
%
Extensão
(m)
%
Extensão
(m)
%
Extensão
(m)
%
Extensão
(m)
%
Extensão
(m)
%
Extensão
(m)
%
Extensão
(m)
%
troço (m)

1

2

3

4

Troços
5

-

-

-

-

192

-

-

-

-

-

-

-

-

2,11

-

-

-

-

-

-

-

-

2149

18586

-

-

-

-

-

-

-

23,58

53,40

-

-

-

-

-

-

131

4485

3262

-

-

-

-

-

-

1,28

49,22

9,37

-

-

-

-

-

1612

1284

1764

647

-

115

-

-

-

9,78

12,52

19,35

1,86

-

0,46

-

9078

2698

4851

1652

523

1220

486

378

137

37,03

32,82

29,43

16,10

5,74

3,50

2,08

1,51

1,14

7119

5521

8481

1132

-

5534

4147

437

2481

29,04

67,18

51,46

11,04

-

15,90

17,77

1,75

20,73

2730

-

1538

5994

-

5036

4930

7611

7634

11,14

-

9,33

58,44

-

14,47

21,13

30,46

63,77

5588

-

-

65

-

522

13133

11503

1699

22,79

-

-

0,63

-

1,50

56,28

46,04

14,19

-

-

-

-

-

-

637

4708

19

-

-

-

-

-

-

2,73

18,84

0,16

-

-

-

-

-

-

-

235

-

24515

8219

16483

10258

9113

34807

23333

0,94
24987

11970

6

7

8

9

Por outro lado, em relação ao traçado B (extensão total ≈ 167 km) (Quadro 49)
verifica-se que:


À semelhança do traçado A, este também se desenvolve na sua maioria a
cotas entre os 600 e os 700 m (correspondendo aproximadamente a 39.961
m/24% do total do traçado)



Genericamente o desenvolvimento do traçado B faz-se a cotas da ordem dos
400 – 700 m (a cotas mais baixas comparativamente com o traçado A),
perfazendo também mais de 60% do total do traçado



Os valores altimétricos máximos que o traçado B do gasoduto atinge rondam
os 880 m, situação observada a norte aquando do atravessamento da serra da
Nogueira (linha 14001), sensivelmente entre o PK 61 e o PK 62
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A classe altimétrica mais elevada (800 – 900 m) é atravessada na extensão
mais reduzida do traçado (excetuando o atravessamento do rio Douro em si),
correspondente a 7.227 m/4,34% do comprimento total do traçado,
sensivelmente entre o PK 43 e o PK 46 (linha 14001), entre o PK 58 e o PK 65
(linha 14001), conjuntura uma vez mais derivada do atravessamento da
envolvente da serra da Nogueira



Este traçado não atravessa zonas com cotas acima dos 900 – 1.000 m, pelo
facto de contornar a elevação da serra da Nogueira pelo flanco mais a sul,
evitando as classes altimétricas mais elevadas



Os valores altimétricos mais baixos que este traçado atravessa correspondem
também ao cruzamento do rio Douro e da Baixa da Vilariça na zona central da
área de estudo (apesar de, no caso deste traçado, a Vilariça ser de certa forma
contornada pelo flanco oeste), sensivelmente entre o PK 66 (linha 14000) e o
PK 5 (linha 14001) e entre o PK 8 e o PK 10 (linha 14001), abrangendo cotas
entre os 100 e os 300 m
Quadro 5.49 – Extensão do traçado B para cada classe altimétrica
Hipsometria (m)
< 100
100 – 200
200 – 300
300 – 400
400 – 500
500 – 600
600 – 700
700 – 800
800 – 900
900 – 1.000
1.000 – 1.100
1.100 – 1.200
> 1.200

Extensão do traçado B (m)
192
12886
13078
9375
32018
29696
39961
22181
7227
-

%
0,12
7,73
7,85
5,63
19,22
17,82
23,98
13,31
4,34
-

Procedendo-se a uma análise troço a troço (Quadro 5.50), à semelhança do que se
observa no caso do traçado A, constata-se que:


Percorrendo-se o traçado B de sul para norte, as classes altimétricas
abrangidas vão aumentando, atingindo os últimos troços do gasoduto as cotas
mais elevadas



O troço 5 circunscreve as classes altimétricas mais baixas, não ultrapassando
os 500 m
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O troço 6, apesar de se desenvolver também a cotas relativamente baixas
(correspondentes ao atravessamento da Baixa da Vilariça), sobe abruptamente
dado o afloramento da serra de Bornes, retornando a uma situação de
altiplano, atingindo cotas da ordem dos 700 – 800 m



Os 3 últimos troços atingem as classes altimétricas mais elevadas, abrangendo
valores entre os 800 e os 900 m
Quadro 5.50 – Extensão de cada troço do traçado B para cada classe altimétrica

< 100

100 – 200

200 – 300

Hipsometria (m)

300 – 400

400 – 500

500 – 600

600 – 700

700 – 800

800 – 900
900 –
1.000
Extensão por

Extensão
(m)
%
Extensão
(m)
%
Extensão
(m)
%
Extensão
(m)
%
Extensão
(m)
%
Extensão
(m)
%
Extensão
(m)
%
Extensão
(m)
%
Extensão
(m)
%
Extensão
(m)
%
troço (m)

1

2

3

4

Troços
5

6

7

8

9

-

-

-

-

192

-

-

-

-

-

-

-

-

2,11

-

-

-

-

-

-

-

-

2149

10737

-

-

-

-

-

-

-

23,59

30,44

-

-

-

-

-

4899

201

4485

3493

-

-

-

-

-

28,41

1,86

49,23

9,90

-

-

-

-

-

1909

1371

1762

4207

-

126

-

-

-

11,07

12,67

19,34

11,93

-

0,52

-

9586

4679

8975

699

523

6015

918

386

237

38,60

56,29

52,05

6,45

5,74

17,05

3,66

1,60

2,02

7612

3634

667

2123

-

4920

7317

493

2931

30,65

43,71

3,87

19,61

-

13,95

29,15

2,04

24,90

3145

-

665

6434

-

5560

6614

10390

7153

12,66

-

3,86

59

-

15,76

26,35

43,04

60,78

4449

-

127

-

-

338

7959

7880

1428

17,91

-

0,73

-

-

0,96

31,71

32,64

12,14

45

-

-

-

-

-

2296

4867

19

0,18

-

-

-

-

-

9,14

20,16

0,16

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24838

8312

17241

10828

9110

35268

25104

24142

11770

Na Carta de Declives (Figura 2 - Anexo G do Volume 4) a transição referida
anteriormente torna-se ainda mais evidente, com as zonas de planalto apresentando
os menores declives (classes de declives <5%) e as áreas de encaixe das linhas de
água ou de ascensão abrupta das serras bastante marcadas pela maior concentração
de declives superiores a 25%.
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Esta carta foi criada, considerando o conjunto de classes que se apresenta no quadro
seguinte (Quadro 5.51), e que enfatizam a perceção das variações morfológicas do
território atrás descritas.
Quadro 5.51 – Classes de declives utilizadas para a representação do relevo da área de estudo
Declives (%)
0–3
3–5
5–8
8 – 12
12 – 16
16 – 25
> 25

Estas elevações encontram-se, então, bastante definidas na cartografia referente aos
declives, tornando-se evidentes algumas das principais serranias e rios em presença,
apresentando-se como elementos estruturantes da paisagem e que compassam a
região (Apresentação da Rota - Caraterização Física, s.d.). Estes últimos definem,
então, vales encaixados paralelos, com interflúvios aplanados, denotando o “perfil
morfológico fortemente orientado pela fluência da rede hidrográfica” (Apresentação
da Rota - Caraterização Física, s.d.).
A título de exemplo, na margem direita do rio Douro, a este do rio Sabor, verifica-se
a concentração de pendentes mais acentuadas correspondentes à serra do Reboredo,
a qual atinge uma altitude máxima de cerca de 920 m, evidenciando ainda a sua
orientação este-oeste. Esta elevação afirma-se pela sua importância por ser
representativa de “manchas florestais com elevado interesse do ponto de vista
florestal (manchas de pinheiros, medronheiros, cedros, castanheiros, sobreiros e
carvalhos) e de conservação e protecção” (Machado, Carlos (Eng.º), Bento, João
(Prof. Doutor) (Coord.), 2006, p.26).
Por outro lado, a serra de Bornes destaca-se, imponente, na paisagem pela subida
abrupta em relação à envolvente, com uma altitude de cerca de 1200 m no ponto
mais alto e desenvolvendo-se no prolongamento das serras de Montesinho e da
Nogueira (a norte) com uma orientação nordeste-sudoeste (Cancela d’Abreu et al.
(Coord.) – Volume II, 2004; Turismo – Freguesia de Bornes, s.d.).
As vertentes mais íngremes indicam ainda outra elevação importante, a serra da
Nogueira, proeminente em relação ao planalto envolvente, prolongando-se com uma
orientação norte-sul e atingindo os valores mais altos da área de estudo em termos
de altitude – 1.320 m.
Página 312 de 647

G-14000-000001
Data: 26.01.2016
Rev.1

O Douro encontra-se também bastante evidente com a variação entre as cotas mais
elevadas da envolvente e o trajeto da linha de água ao longo do vale, denotando a
transição para um troço que se desenvolve a cotas mais baixas.
A “situação geográfica (…) [da área de estudo] traduz-se [desta forma] por uma
paisagem constituída por um mosaico diversificado, alternando entre as altitudes”
(Município de Macedo de Cavaleiros, s.d.) das serranias que se erguem do planalto
transmontano e as depressões e vales profundos com os quais alternam.
De uma forma geral, e no que se refere ao projeto em estudo, os dois traçados
propostos desenvolvem-se ao longo de áreas distintas no que se refere aos declives
da região, procurando, no entanto, a adoção de um traçado que privilegie as
pendentes menos gravosas, de modo a evitar ao máximo eventuais operações de
aterro e escavação. As soluções acompanham a orientação da ribeira da Vilariça, que
conforma uma zona de planície central, cujo aplanamento sublinhado se revela
bastante favorável para a instalação da infraestrutura em estudo, procurando
inclusivamente o desenvolvimento ao longo dos festos e ainda o desvio das zonas de
transição para elevações mais acentuadas, zonas de encosta com pendentes mais
gravosas, tentando também evitar, sempre que possível, o atravessamento
perpendicular de vales mais encaixados e com vertentes abruptas, detentores de
declives igualmente mais expressivos.
A partir da análise do traçado A (Quadro 5.52), é possível concluir que:


Este se desenvolve maioritariamente em áreas de declive reduzido,
predominando as pendentes mais suaves (≈0 – 12%) ao longo da sua extensão
(constituem conjuntamente cerca de 65% da totalidade do traçado)



A classe dos 0 – 3% prevalece no que se refere às áreas atravessadas pelo
traçado A (ao longo de cerca de 58.534 m/36% do total do traçado),
confirmando a ponderação tomada no traçado do gasoduto



O traçado A atinge áreas de declive entre os 16 – 25% somente ao longo de
cerca de 13% do seu desenvolvimento, situação que é também possível
constatar no caso de declives superiores a 25%
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Quadro 5.52 – Extensão do traçado A para cada classe de declives
Declives (%)
0–3
3–5
5–8
8 – 12
12 – 16
16 – 25
> 25

Extensão do traçado A (m)
58534
9403
17695
20375
16270
20736
20671

%
35,76
5,74
10,81
12,45
9,94
12,67
12,63

Procedendo-se a uma análise troço a troço (Quadro 5.53), constata-se que:


Na maioria dos troços do traçado A as áreas atravessadas apresentam declives
da ordem dos 0 – 3%



A única exceção ao nível dos declives atravessados pelo traçado A observa-se
no troço 5, correspondente ao atravessamento do vale do rio Douro, situação
inevitável no seio da região em estudo, atingindo declives superiores a 25% ao
longo de cerca de 45% da sua extensão



Nos troços 3, 4, 7 e 8, os declives superiores a 25% apresentam uma
percentagem relativamente mais elevada dado o atravessamento das encostas
das serras de Leomil e Lapa, a aproximação ao vale do rio Douro e ao
cruzamento da serra da Nogueira, respetivamente
Quadro 5.53 – Extensão de cada troço do traçado A para cada classe de declives

Declives (%)

Extensão
(m)
0–3
%
Extensão
(m)
3–5
%
Extensão
(m)
5–8
%
Extensão
(m)
8 – 12
%
Extensão
(m)
12 – 16
%
Extensão
(m)
16 – 25
%
Extensão
(m)
> 25
%
Extensão por troço (m)
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1

2

3

4

Troços
5

6

7

8

9

7760

3616

5271

2633

1844

17849

6106

7396

6057

31,66

44,00

31,98

25,67

20,24

51,28

26,17

29,60

50,60

2279

2233

466

336

183

2108

565

818

415

9,30

27,17

2,82

3,28

2,01

6,06

2,42

3,27

3,46

4035

2345

1502

740

331

3938

1512

2392

899

16,46

28,54

9,12

7,22

3,63

11,31

6,48

9,57

7,51

5336

25

1160

2378

587

2663

2917

3578

1732

21,76

0,30

7,04

23,19

6,44

7,65

12,50

14,32

14,47

2727

-

2118

986

352

1345

3226

4087

1430

11,13

-

12,85

9,61

3,87

3,86

13,82

16,36

11,95

2151

-

2421

1092

1677

3628

5202

3768

798

8,77

-

14,69

10,65

18,41

10,42

22,29

15,08

6,66

227

-

3546

2092

4139

3276

3805

2948

640

0,93
24515

8219

21,51
16483

20,39
10258

45,42
9113

9,41
34807

16,31
23333

11,80
24987

5,34
11970
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O traçado B (vide quadro seguinte), por sua vez:


Desenvolve-se também sobretudo, e tal como o traçado A, ao longo de áreas
mais aplanadas, com declives entre os 0 – 12% (constituem conjuntamente
cerca de 62% da totalidade do traçado)



A classe dos 0 – 3% prevalece aqui também no que se refere às áreas
atravessadas pelo traçado B (ao longo de cerca de 52.759 m/32% do total do
traçado)



O traçado B atinge áreas de declive entre os 16 – 25% ao longo de cerca de 15%
do seu desenvolvimento



Declives superiores a 25% são atravessados somente ao longo de cerca de 12%
da totalidade da extensão do traçado
Quadro 5.54 – Extensão do traçado B para cada classe de declives
Declives (%)
0–3
3–5
5–8
8 – 12
12 – 16
16 – 25
> 25

Extensão do traçado B (m)
52759
10699
19880
21010
18144
24085
20036

%
31,67
6,42
11,93
12,61
10,89
14,46
12,03

No que se refere a cada troço do traçado B (vide quadro seguinte), é possível afirmar
que:


À semelhança do que se verifica no traçado A, na maioria dos troços do
traçado B as áreas atravessadas apresentam declives da ordem dos 0 – 3%



Uma das exceções pode ser observada no troço 2 apesar deste se apresentar
na sua generalidade bastante aplanado



Outro caso em que não predomina a classe de declives mais baixa observa-se
no troço 5, atingindo declives superiores a 25% ao longo de cerca de 46% da
sua extensão



Nos troços 4, 6 e 8, os declives superiores a 25% apresentam uma
percentagem relativamente mais elevada dada a aproximação ao vale do rio
Douro, ao atravessamento da encosta do altiplano da Terra Quente
Transmontana e ao cruzamento da serra da Nogueira, respetivamente
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Quadro 5.55 – Extensão de cada troço do traçado B para cada classe de declives

Declives (%)

Extensão
(m)
0–3
%
Extensão
(m)
3–5
%
Extensão
(m)
5–8
%
Extensão
(m)
8 – 12
%
Extensão
(m)
12 – 16
%
Extensão
(m)
16 – 25
%
Extensão
(m)
> 25
%
Extensão por troço (m)

1

2

3

4

Troços
5

7989

2813

8424

3174

1836

10459

6962

7211

3892

32,16

33,84

48,86

29,31

20,15

29,66

27,73

29,87

33,07

1623

2645

2075

349

183

1391

884

901

649

6,53

31,82

12,03

3,22

2,01

3,94

3,52

3,73

5,51

4418

2855

1218

845

331

4039

2588

2284

1302

17,79

34,34

7,06

7,80

3,63

11,45

10,31

9,46

11,06

3647

-

1845

1469

593

5030

3403

2918

2106

14,68

-

10,70

13,57

6,51

14,26

13,55

12,09

17,90

3008

-

897

1826

364

3451

3844

3029

1726

12,11

-

5,20

16,86

3,99

9,78

15,31

12,55

14,66

2551

-

1234

1327

1668

5783

5111

4824

1588

10,27

-

7,16

12,25

18,31

16,40

20,36

19,98

13,49

1602

-

1549

1839

4136

5115

2312

2975

507

6,45
24838

8312

8,99
17241

16,98
10828

45,40
9110

14,50
35268

9,21
25104

12,32
24142

4,31
11770

6

7

8

9

Em suma, é possível constatar a partir da observação do quadro seguinte (vide
quadro seguinte) que:


Na maior parte dos troços do traçado A o declive médio ao longo da sua
extensão é inferior ao do traçado B



O declive máximo atingido em cada troço do traçado A é, por norma, inferior
ao atingido em cada troço do traçado B



À exceção do troço 3, em que o declive máximo atingido é superior no
traçado A, quando em comparação com o traçado B



O troço 5 é idêntico em ambos os traçados no que se refere aos declives
atingidos
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Quadro 5.56 – Comparação dos declives médios e máximos atingidos em cada troço de cada traçado
Troços
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Declive médio (%)
Traçado A
Traçado B
4,35
4,66
1,85
2,03
10,62
5,11
10,79
9,06
14,69
14,68
5,56
9,31
8,99
7,99
9,26
9,98
5,73
6,63

Declive máximo (%)
Traçado A
Traçado B
26,03
45,98
7,44
7,73
61,32
47,16
56,36
58,82
58,55
58,55
59,42
86,16
51,36
63,64
75,47
83,04
47,52
66,08

Indicam-se, então, alguns dos troços mais gravosos no que se refere ao
atravessamento de zonas com pendentes mais acentuadas por qualquer dos traçados
propostos para o gasoduto, correspondendo essencialmente a zonas de encaixe de
algumas das linhas de água com maior preponderância na área de estudo:


No atravessamento da zona de encaixe da ribeira dos Tamanhos e da ribeira
de Vilares;



No atravessamento da encosta da ribeira de Piscos e seus afluentes;



No atravessamento da encosta da ribeira do Vale da Vila e seus afluentes;



No atravessamento do vale do rio Douro;



No ponto onde nasce a ribeira da Vilariça, na zona da serra de Bornes;



No atravessamento da serra do Facho;



Nas proximidades da serra da Nogueira, onde passam a ribeira do Azibeiro ou
de Veigas e o rio Azibo;



No atravessamento do vale encaixado do rio Sabor e seus afluentes a norte;



No atravessamento do vale encaixado do rio Maçãs.

Em suma, a área de estudo é caracterizada pela predominância de cotas mais
elevadas, associadas à zona de planalto, nomeadamente a norte do rio Douro,
associada à Meseta Ibérica, em que este grande aplanamento é mais marcante, e da
qual sobressaem três elevações principais, anteriormente descritas – serra do
Reboredo, serra de Bornes e serra da Nogueira – confinando este altiplano com uma
faixa central que se desenvolve a cotas mais baixas, associadas à baixa da Vilariça e
a uma das principais linhas de água que sulcam a região, o Douro. O “vale do rio
Douro (…) [contrasta, assim, sobremaneira] com a superfície elevada e relevo mais
suave modelado em granito, situada a norte e a sul” (Pereira et al., 2014, p.578).
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De uma forma geral, as unidades descritas concentram as classes mais elevadas de
declives, a par de outros cursos de água que cortam a área de estudo.
A Carta de Exposições (Figura 3 - Anexo G do Volume 4) evidencia também a
morfologia da área de estudo. Apesar da marcada variabilidade nas exposições aos
diferentes quadrantes, denunciando o relevo suavemente ondulado da região,
verifica-se uma compartimentação sucessivamente mais acentuada à medida que se
progride para norte na área de estudo (resultante da rede mais encaixada de linhas
de água nesta zona, decorrente do substrato litológico em presença, como já
referido anteriormente).
Esta representação evidencia ainda os festos das principais elevações, delimitando
claramente a disparidade entre as suas encostas. A título de exemplo, a serra do
Reboredo apresenta de forma distinta uma vertente exposta a sul, por oposição à que
se desenvolve virada a norte. O mesmo sucede com a serra de Bornes, em que uma
das encostas apresenta uma orientação mais aprazível do ponto de vista
bioclimático, com exposições maioritariamente a sul, intercalada também com
exposições a este, contrariamente às exposições a norte e oeste da encosta oposta.
No caso da serra da Nogueira variam predominantemente entre este e oeste,
consequente da sua orientação praticamente norte-sul.
Ao longo de toda a área de estudo surgem ainda manchas com uma exposição
indiferenciada, correspondentes a zonas predominantemente aplanadas, com
pendentes pouco gravosas, representando nomeadamente, a zona da Baixa da
Vilariça, que, como referido, se desenvolve a cotas mais baixas numa zona de
planície ou, por exemplo, o vale do Douro.
A partir da análise da Carta de Ocupação do Solo (informação extraída do COS07)
(Figura 4 - Anexo G do Volume 4) constata-se o descrito anteriormente: o tipo de
coberto vegetal que predomina na região decorre da própria conformação geral do
relevo - uma plataforma elevada, rasgada pelos cursos de água que atravessam esta
zona, configurando-lhe um aspeto suavemente ondulado, resultante da abertura de
vales profundos, ou da ascensão de alguns maciços serranos que surgem com
diferentes formas e dimensões (Cancela d’Abreu et al. (Coord.) – Volumes II e III,
2004), e que “surgem como elementos dissonantes, sobressaindo no ondulado suave
do conjunto” (Cancela d’Abreu et al. (Coord.) – Volume II, 2004, p.173). Nas áreas de
pendentes menos acentuadas, o variado mosaico de ocupação agrícola segue “de
forma harmoniosa as variações do relevo” (Cancela d’Abreu et al. (Coord.) – Volume
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II, 2004, p.173), apresentando as parcelas dimensões mais contidas e dominando “as
culturas permanentes – oliveira, a vinha, amendoeira, fruteiras (sobretudo
cerejeira) (…) [bem como] algumas parcelas com cereais e pastagens” (Cancela
d’Abreu et al. (Coord.) – Volume II, 2004, p.173).
Por outro lado, dada a planura da zona e a fertilidade acrescida relacionada com
solos de aluvião associados à ribeira da Vilariça, encaixada entre as encostas de
granito revestidas de mato do altiplano adjacente, o mosaico agrícola dilata na área
correspondente à Baixa da Vilariça, adquirindo as parcelas maiores dimensões,
correspondentes a zonas de uso mais intensivo (Cancela d’Abreu et al. (Coord.) –
Volume II, 2004), com manchas de “olivais, amendoais, pomares de cerejeiras,
pastagens, milho, meloais, etc.” (Cancela d’Abreu et al. (Coord.) – Volume II, 2004,
p.174). Esta apresenta-se, assim, como uma marcada “planície, veiga verdejante,
entre serranias (…) umas das mais fecundas conchas agrícolas de Trás-os-Montes”
(Guia de Portugal, Vol. V, Tomo II), situação enfatizada ainda pela falha geológica de
orientação norte-sul, claramente demarcada na morfologia da região. A linha de água
associada a este desnivelamento na situação topográfica geral da região encontra-se
ainda acentuada pela galeria ripícola que a acompanha ao longo do seu curso,
apresentando uma estrutura nem sempre densa, mas variada (Cancela d’Abreu et al.
(Coord.) – Volume II, 2004).
Também na zona do Alto Douro o curso de água assume particular importância,
correndo entre a zona de planalto e serras adjacentes, determinando a imponência
do vale, sendo que nas vertentes a cultura predominante é a da vinha, a qual assume
particular destaque, facilmente identificável pela modelação das encostas em
socalcos destinados a reter o solo, mas encontrando-se também manchas de oliveiras
e amendoeiras (Cancela d’Abreu et al. (Coord.) – Volume II, 2004).
A ocupação do solo está, então, intimamente relacionada com as atividades
económicas praticadas pela população da região, caso, nomeadamente, do
castanheiro (Castanea sativa) cuja produção de fruto (castanha) delimita manchas de
soutos na área de estudo, ou, no caso da produção de madeira, castinçais. Ambos
revelam a importância socioeconómica desta espécie na região, estabelecendo
também uma das suas principais fontes de rendimento.
Circunscrevendo as áreas mais aplanadas, dispõem-se manchas florestais nas
encostas mais inclinadas, sobretudo nas elevações mais declivosas, como é o caso da
serra de Bornes, cujas vertentes se encontram “cobertas de floresta relativamente
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densa, o que acentua o contraste com as áreas agrícolas circundantes (…)
[predominando] na área central algumas manchas de carvalhos, sobreiros e
azinheiras e, no restante, (…) extensas áreas de pinheiro bravo e eucalipto”
(Cancela d’Abreu et al. (Coord.) – Volume II, 2004, p.179). Nestas zonas de vales
mais encaixados em que as encostas apresentam pendentes mais gravosas,
condicionando também as acessibilidades e apresentando-se, portanto, como mais
inóspitas, predominam ainda áreas de matos.
Em suma, a área de estudo do Gasoduto Celorico – Vale de Frades atravessa uma
região bastante diversificada do nordeste de Portugal continental, sendo que as
“terras mais baixas apresentam-se como essencialmente agrícolas, nas zonas
intermédias dominam os cereais e pastagens, a que sucedem matos e matas e, nas
zonas de maior altitude, essencialmente afloramentos rochosos e matos” (Cancela
d’Abreu et al. (Coord.) – Volume II, 2004, p.113), verificando-se, portanto, o
“predomínio dos sistemas florestais, nas vertentes dos vales e nas áreas de maior
altitude, a que se associam áreas de matos nas zonas mais acidentadas e com solos
esqueléticos ou afloramentos rochosos” (Cancela d’Abreu et al. (Coord.) – Volume II,
2004, p.115).
No que se refere aos aglomerados populacionais, estes são predominantemente
concentrados, de formas definidas e dimensões reduzidas, pontuando de forma
dispersa o território e refletindo a própria orografia e dispondo-se sobretudo ao longo
das áreas mais aplanadas, encaixando-se, portanto, nas zonas mais favoráveis
(Apresentação da Rota - Caraterização Física, s.d.). O povoamento humano faz-se,
predominantemente nos pontos altos.
Apesar de, no geral, as povoações constituírem demarcações de pequenas dimensões,
à medida que se percorre a área de estudo para norte, estas ficam sucessivamente
mais reduzidas, limitadas pela compartimentação mais acentuada do território nesta
zona, decorrente do relevo e do maior encaixe das linhas de água.
Assim, as povoações que se assumem como os núcleos urbanos mais representativos,
polarizando a humanização e evitando a dispersão humana no território, ocupando
preferencialmente os locais mais favoráveis do ponto de vista do relevo da região,
são de referir Mêda, Argozelo, Bornes, Freixo de Numão, Macedo de Cavaleiros,
Freches e Rabaçal que se apresentam como algumas das localidades de maiores
dimensões, comparativamente aos restantes polos que se dispersam pela área de
estudo.
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5.10.4

Caracterização da Paisagem – Unidades de Paisagem

5.10.4.1 Caracterização Geral
A paisagem global de determinado território é resultante de um conjunto de
unidades características cujo aspeto estético e funcional é reflexo das diferentes
relações e interligações que ocorrem entre os elementos que as constituem e nas
quais estão inseridas. Estas unidades denominam-se unidades de paisagem.
A geologia é um fator determinante no aparecimento de diferentes unidades de
paisagem,

uma

correspondem

vez

que,

morfologias

geralmente,
e

ocupações

a
do

substratos
território

geológicos

diferentes

diferentes,

o

que

consequentemente origina situações paisagísticas distintas. Assim, a identificação das
unidades de paisagem existentes na área de estudo passa pela análise dos substratos
geológicos atravessados, de maneira a compreender a existência dos outros fatores,
e das próprias unidades de paisagem, caracterizando-se a morfologia que pode ser
observada em cada tipo de substrato, bem como a ocupação do solo.
Tendo como referencial bibliográfico a publicação “Contributos para a Identificação
e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental”, trabalho coordenado por
Cancela d’Abreu, e tomando como base as características físicas e culturais da
paisagem em análise, a sua morfologia e o coberto vegetal que aqui se estabelece, é
possível identificar na área de estudo as seguintes unidades de paisagem (Figura 5 Anexo G do Volume 4 e Desenho 7 - Sensibilidade Visual da Paisagem e Unidades
de Paisagem - Volume 3):


A – Planalto da Beira Transmontana



B – Serras de Leomil e Lapa



C – Vale do Douro



D – Baixa da Vilariça



E – Serra de Bornes



F – Terra Quente Transmontana



G – Encostas do Sabor



H – Terras de Macedo de Cavaleiros



I – Serra da Nogueira
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J – Vales do Sabor e Rio Maçãs

Torna-se, então, possível fazer uma descrição mais detalhada da área de estudo com
base nas especificidades de cada Unidade, percorrendo-se o corredor do gasoduto
proposto de sul para norte, o que se fará nos capítulos seguintes.
Em termos de relevo, a configuração geral do terreno ao longo da área de estudo
pode ser representada de forma esquemática na figura seguinte (Figura 27), em que
são patentes as variações altimétricas que se sucedem ao percorrê-la.

Figura 5.28 - Representação esquemática da variação altimétrica entre as diferentes unidades de
paisagem da área de estudo

No que se refere ao atravessamento das unidades de paisagem que caracterizam a
presente área de estudo, é possível identificar que extensões de cada traçado
interferem com cada uma destas zonas homogéneas (Quadro 57).
Quadro 5.57 – Extensão de cada traçado para cada Unidade de Paisagem
Unidade de Paisagem
A – Planalto da Beira Transmontana
B – Serras de Leomil e Lapa
C – Vale do Douro
D – Baixa da Vilariça
E – Serra de Bornes
F – Terra Quente Transmontana
G – Encostas do Sabor
H – Terras de Macedo de Cavaleiros
I – Serra da Nogueira
J – Vales do Sabor e Rio Maçãs



Traçado A
Extensão (m)
%
26392
16,12
25979
15,87
16384
10,01
23303
14,24
1598
0,98
10315
6,30
10319
6,30
30749
18,79
18640
11,39

Traçado B
Extensão (m)
41103
9518
19891
21333
14751
11005
30427
18583

%
24,67
5,71
11,94
12,80
8,85
6,61
18,26
11,15

A unidade de paisagem da Serra da Nogueira é atravessada pela extensão com
maior expressão do traçado A



Por oposição ao traçado B, cujo desenvolvimento é feito na sua maioria na
unidade de paisagem do Planalto da Beira Transmontana



Nenhum dos traçados cruza a unidade de paisagem das Encostas do Sabor
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O traçado B não cruza a unidade de paisagem da Serra de Bornes, a qual é
atravessada marginalmente pelo traçado A.

5.10.4.2 Unidade de Paisagem A – Planalto da Beira Transmontana
A unidade do Planalto da Beira Transmontana caracteriza a paisagem da área de
estudo no seu trecho mais a sul, sensivelmente desde o limite da localidade de
Salgueirais até à povoação de Chãs a norte, incluindo parte dos concelhos de Celorico
da Beira, de Figueira de Castelo Rodrigo, Fornos de Algodres, Guarda, Mêda, Pinhel,
Trancoso e Vila Nova de Foz Côa.
Esta unidade de paisagem distingue-se por constituir uma zona de altiplano bastante
ampla, marcada pelo encaixe dos cursos de água que aqui correm e que lhe conferem
um aspeto suavemente ondulado. A vastidão do Planalto da Beira Transmontana é
ainda realçada pela paisagem pouco variada em presença, carácter ligeiramente
atenuado no sector norte desta unidade. A ténue alteração que se observa no sector
norte do Planalto da Beira Transmontana deve-se, então, não à metamorfose da
morfologia do terreno, mas sim somente a uma variação ao nível do padrão de uso do
solo (Cancela d’Abreu et al. (Coord.) – Volume III, 2004). A sul é ainda possível
observar as franjas da serra da Estrela, conformando uma zona que se destaca pela
sua altimetria, determinando uma faixa de transição para a unidade subsequente.
No Planalto da Beira Transmontana a ocupação do solo encontra-se mais direcionada
para a agricultura, sucedendo-se “grandes parcelas de cereais [com predomínio do
centeio] e pastagens ou forragens, separadas frequentemente por linhas de árvores
ou sebes arbustivas, por vezes acompanhadas por muros de pedra solta. Nestes
alinhamentos surgem como espécies frequentes o carvalho negral, o freixo, as silvas
e o pilriteiro, constituindo uma rede de compartimentação [com parcelas mais
dilatadas, de maiores dimensões] que, por não ser muito densa, não evita o carácter
dominante de paisagem aberta e inóspita” (Cancela d’Abreu et al. (Coord.) – Volume
III, 2004, p.85), a par, contudo, do evidente abandono de algumas destas
compartimentações, reivindicadas por matos compostos maioritariamente por
populações de giestas.

Página 323 de 647

G-14000-000001
Data: 26.01.2016
Rev.1

Fotografia 5.11 - Imagem de paisagem compartimentada típica do Planalto da Beira Transmontana

Tal condição denota, assim, a tendência geral da região para uma evolução no
sentido da extensificação, manifestando-se o abandono agrícola através da
propagação de manchas de matos e matas. Curiosamente esta mesma alternância no
que se refere à ocupação do solo confere uma relativa variabilidade no quadro de
uma paisagem monótona como a característica do Planalto da Beira Transmontana
(Cancela d’Abreu et al. (Coord.) – Volume III, 2004).
De qualquer modo, e independentemente da uniformidade inerente a esta unidade,
“junto às povoações, o padrão de uso do solo (…) [tende a ser] mais diversificado,
correspondendo a um mosaico de parcelas de menor dimensão com vários usos,
incluindo cereais e pastagens, mas também olival, árvores de fruto, alguma vinha,
hortícolas, etc.” (Cancela d’Abreu et al. (Coord.) – Volume III, 2004, p.86).
Distingue-se ainda no seio do Planalto da Beira Transmontana a delimitação da
chamada Cova de Celorico, que se destaca pela associação ao vale alargado do
Mondego, manifestando pendentes menos acentuadas e conformando um relevo que
à partida se apresenta também como bastante aplanado, evidenciando contudo
ligeiras ondulações. Esta conjetura determina, assim, o substrato em presença, solos
de baixa favoráveis a um uso agrícola intensivo e diversificado (Cancela d’Abreu et
al. (Coord.) – Volume III, 2004).
As atividades agrícolas aqui praticadas estabelecem parcelas muito bem definidas,
limitadas por sebes de árvores e galerias ripícolas, intercaladas por manchas de
matos que denotam o abandono de algumas destas parcelas (contudo insignificantes
face a todo o contexto da zona de baixa), enfatizando o padrão característico desta
unidade de paisagem (Cancela d’Abreu et al. (Coord.) – Volume III, 2004.
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A par da situação topográfica da Cova de Celorico, a sua ocupação do solo acentua
ainda a disparidade da sua envolvência, contrastando o uso marcadamente agrícola
desta zona com as vertentes circundantes, cobertas de matos.

Fotografia 5.12 - Contraste entre zonas de matos e baixa agrícola

A escassa presença humana enfatiza o carácter inóspito inerente à paisagem do
Planalto da Beira Transmontana, já atrás referido e comprovado pela sucessão de
“aldeias quase desertas, [pela] rede incipiente de infraestruturas e por um uso do
solo predominantemente extensivo” (Cancela d’Abreu et al. (Coord.) – Volume III,
2004, p.85), sendo as povoações existentes de reduzida dimensão e concentradas
apenas em alguns polos de maior significância (Cancela d’Abreu et al. (Coord.) –
Volume III, 2004).

5.10.4.3 Unidade de Paisagem B – Serras de Leomil e Lapa
A unidade de Serras de Leomil e Lapa caracteriza a paisagem da área de estudo no
seu trecho também mais a sul, sensivelmente desde a localidade de Algodres até à
povoação de Freixo de Numão a norte, incluindo parte dos concelhos de Aguiar da
Beira, de Fornos de Algodres, Mêda, Penedono, uma pequena parte de São João da
Pesqueira e Sernancelhe, Trancoso e Vila Nova de Foz Côa.
Esta unidade destaca-se pela diferença altimétrica em relação à envolvente. A
unidade de Serras de Leomil e Lapa conforma, deste modo, a transição da situação
de altiplano que domina a zona sul da área de estudo para os dois maciços com a
mesma denominação que caracterizam o sector sudoeste correspondente. Apesar das
elevações atingidas esta unidade apresenta uma morfologia suave, com formas
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arredondadas, circunstância decorrente do material que aqui predomina – granitos
antigos.

Fotografia 5.13 - Contraste entre zona aplanada agrícola e paisagem serrana, com matos, em fundo

A paisagem em presença denota um caráter predominantemente serrano, estando
associada uma maior abertura à serra de Leomil, por oposição à ocupação observada
na serra da Lapa. Apesar de, na generalidade, as zonas mais altas se encontrarem
mais expostas do ponto de vista do coberto vegetal, esta situação é mais marcada no
caso da serra do Leomil, com a preponderância de espécies vegetais rasteiras e de
pequenas dimensões, conformando manchas de matos e pastagens que intercalam
com superfícies de rocha visível. Por sua vez, na serra da Lapa dispõem-se extensões
de maiores dimensões de matas, apresentando espécies como o pinheiro ou o
eucalipto.

Fotografia 5.14 - Matos com afloramentos rochosos

Por outro lado, às zonas de vale, mais aplanadas, estão associados tipos de ocupação
distintos, predominando “os campos compartimentados por muros de pedra e sebes
(…) [que revelam] um uso relativamente diversificado: cereais, forragens, árvores de
fruto, etc.” (Cancela d’Abreu et al. (Coord.) – Volume III, 2004, p.55). Esta situação
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denota, assim, a maior concentração da população nestas zonas, ou seja, apesar da
tendência generalizada para o decréscimo em termos de habitantes nesta região
(densidade populacional muito baixa), fruto das condições em presença, indicando
uma maior aridez da paisagem, o povoamento é aqui feito preferencialmente, em
aglomerados de dimensões muito reduzidas.

Fotografia 5.15 - Mosaico de campos compartimentados com ocupação agrícola e floresta

5.10.4.4 Unidade de Paisagem C – Vale do Douro
A unidade do Vale do Douro caracteriza a paisagem da área de estudo numa faixa
mais central, ponto onde o rio Douro é atravessado numa zona comum aos dois
traçados do gasoduto a implantar, encontrando-se delimitada sensivelmente entre a
povoação de Numão/Muxagata e a Foz do Sabor a norte, incluindo parte dos
concelhos de Carrazeda de Ansiães, Mêda, São João da Pesqueira, Torre de
Moncorvo, Vila Flor e Vila Nova de Foz Côa. Os Trechos 4 e 5 incluem-se quase na
totalidade nesta Unidade de Paisagem.
Esta unidade destaca-se pela presença, tal como a própria denominação indica, do
rio Douro, elemento marcante e modelador da paisagem de toda a região, conferindo
o encaixe mais acentuado do curso de água uma morfologia de vale profundo, de
grande imponência, representando indubitavelmente esta zona (Cancela d’Abreu et
al. (Coord.) – Volume II, 2004).
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Fotografia 5.16 - Meandro do rio Douro em vale encaixado, com ocupação agrícola em socalcos, nas encostas
que o permitem

Apesar das condições biofísicas mais limitadas que esta região impõe, a paisagem
desta unidade apresenta-se como fortemente humanizada, com o aproveitamento
das encostas do vale do rio Douro através da adaptação e “adequação dos diferentes
usos, com um razoável equilíbrio funcional e ecológico” (Cancela d’Abreu et al.
(Coord.) – Volume II, 2004, p.250).

Fotografia 5.17 - Vista para Vila Nova de Foz Côa a partir do miradouro da Mata do Carrasco, em Santo
Amaro

Esta compatibilização do território com as necessidades das atividades agrícolas
praticadas pela população da região está patente na modelação das vertentes em
socalcos, constituindo uma paisagem bastante inteligível e de carácter singular: “as
encostas do Douro, [apresentam-se] modeladas em socalcos, com o seu uso intensivo
até praticamente à água (…) [sendo que] só nalgumas áreas de declive mais
acentuado, nomeadamente na parte superior das encostas da margem direita, não
há aproveitamento agrícola, estando cobertas por matos” (Cancela d’Abreu et al.
(Coord.) – Volume II, 2004, p.247).
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As encostas ao longo do vale do rio Douro encontram-se, então, cobertas pela cultura
da vinha, mas com uma menor preponderância comparativamente à unidade de
paisagem do Douro Vinhateiro. A par da vinha, a cultura da oliveira e da amendoeira
assume também particular importância – a título de exemplo, a povoação de Torre de
Moncorvo encontra-se rodeada por vinha e olival, numa zona superior da encosta –
com uma presença significativa nesta unidade: “a vinha surge na parte inferior das
encostas, ou em largos socalcos junto às povoações (…) [sendo que] muitos socalcos,
e mesmo encostas sem socalcos, estão cobertos por olival e por amendoais. Junto às
linhas de água são [ainda] frequentes os laranjais e, pontualmente, as hortas”
(Cancela d’Abreu et al. (Coord.) – Volume II, 2004, p.248).
No que se refere aos aglomerados populacionais, estes são também concentrados e
de pequena e média dimensão, verificando-se ainda algumas manchas povoadas ao
longo do vale, junto ao rio (Cancela d’Abreu et al. (Coord.) – Volume II, 2004).

Fotografia 5.18 - Encostas do Vale do Douro, em que é patente a humanização das encostas, com diversos
usos (vinha, olival, floresta, matos)

Em suma, na paisagem associada ao rio Douro, correspondente à unidade do Vale do
Douro, é este mesmo curso de água que prevalece, nomeadamente no que se refere
à modelação do território e às atividades aqui praticadas (Cancela d’Abreu et al.
(Coord.) – Volume II, 2004).
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Fotografia 5.19 - Vale do Douro na zona do Pocinho

Fotografia 5.20 - Vale do Douro na zona do Pocinho. Veiga agricultada junto ao rio

O rio Douro determina uma zona de vale bastante encaixado, ao longo do qual está
patente a humanização da paisagem. Esta torna-se evidente através dos socalcos que
cobrem as suas vertentes, destinados principalmente à cultura da vinha, mas
encontrando-se também manchas de oliveiras e de amendoeiras (Cancela d’Abreu et
al. (Coord.) – Volume II, 2004).

5.10.4.5 Unidade de Paisagem D – Baixa da Vilariça
A unidade da Baixa da Vilariça caracteriza a paisagem também numa faixa central da
área de estudo, imediatamente acima da unidade do Vale do Douro, encontrando-se
delimitada sensivelmente entre a Foz do Sabor e a povoação de Santa Comba de
Vilariça a norte, incluindo parte dos concelhos de Alfândega da Fé, Torre de
Moncorvo e Vila Flor.
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Esta unidade de paisagem distingue-se por representar um acidente orográfico que se
destaca claramente da conjuntura envolvente (Cancela d’Abreu et al. (Coord.) –
Volume II, 2004).

Fotografia 5.21 - Vale da Vilariça visto de sul para norte

Fotografia 5.22 - Vale da Vilariça visto de nascente para sul

Fotografia 5.23 - Vista do vale da Vilariça de nascente para norte
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Esta variação altimétrica em relação à paisagem envolvente caracteriza-se por uma
transição para uma zona mais baixa e aplanada, claramente encaixada entre as
encostas de granito subjacentes a relevos envolventes mais elevados – conjuntura
acentuada e decorrente da presença de uma falha geológica com uma orientação
norte-sul precisamente neste local – e demarcada como a Baixa da Vilariça,
“pequena planície, veiga verdejante, entre serranias. (…) uma das mais fecundas
conchas agrícolas de Trás-os-Montes” (Guia de Portugal, Vol. V, Tomo II).
Esta desenvolve-se ao longo do troço final do vale da ribeira da Vilariça, influindo na
qualidade dos solos aqui em presença, solos de aluvião que apresentam uma
fertilidade acrescida quando em comparação com o substrato existente na zona
envolvente e que permitem o suporte de usos mais intensivos. Desta forma, quando
em comparação com a agricultura levada a cabo nas unidades adjacentes, “na Baixa
o mosaico agrícola alarga-se, as parcelas têm maiores dimensões, mantendo-se a
diversidade de utilizações: olivais, amendoais, pomares de cerejeiras, pastagens,
milho, meloais, etc.” (Cancela d’Abreu et al. (Coord.) – Volume II, 2004, p.174). A
linha de água, por sua vez, é marcada pelo compasso da vegetação, uma galeria
ripícola “nem sempre densa, mas variada” (Cancela d’Abreu et al. (Coord.) – Volume
II, 2004, p.174).

Fotografia 5.24 - Vale da Vilariça, próximo do PK 70 – mosaico agrícola
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Fotografia 5.25 - Veiga agrícola com a serra coberta de matos em fundo

A Baixa da Vilariça é aqui considerada como uma unidade independente por
apresentar características paisagísticas bastante distintivas da sua envolvente. Como
referido, esta desenvolve-se a cotas muito mais baixas comparativamente à zona de
altiplano que a conforma e apresenta-se como predominantemente aplanada,
enfatizando o desnível em presença (Cancela d’Abreu et al. (Coord.) – Volume II,
2004).
Por outro lado, a associação da paisagem à ribeira da Vilariça é facilmente percetível
pela prosperidade do território e pela riqueza das suas explorações, determinando
esta fertilidade do substrato um mosaico agrícola em que as parcelas, que aqui
apresentam maiores dimensões, suportam culturas muito diversas, constituindo o
Aproveitamento Hidroagrícola do Vale da Vilariça e confirmando o potencial agrícola
desta região (Cancela d’Abreu et al. (Coord.) – Volume II, 2004).

5.10.4.6 Unidade de Paisagem E – Serra de Bornes
A unidade da Serra de Bornes caracteriza a paisagem da área de estudo numa faixa
imediatamente acima da unidade da Baixa da Vilariça, aproximadamente até à sua
zona de inflexão, sensivelmente desde Vilares de Vilariça até Castelãos, abrangendo,
portanto, parte dos concelhos de Alfândega da Fé, Macedo de Cavaleiros, Mirandela e
Vila Flor.
Esta unidade de paisagem distingue-se por constituir uma zona claramente
demarcada da envolvente, um relevo maciço e compacto que se desenvolve a
altitudes mais elevadas quando em comparação com a paisagem circundante,
suavemente ondulada face a este acidente orográfico, dominando-a. Aqui correm
diversos cursos de água ao longo das suas vertentes, destacando-se como mais
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importantes a ribeira de Zacarias e a ribeira da Vilariça, ambas em direção a sul,
desaguando no rio Sabor (Cancela d’Abreu et al. (Coord.) – Volume II, 2004).

Fotografia 5.26 - Vista para a serra de Bornes

O coberto vegetal aqui em presença reporta-se essencialmente a povoamentos
florestais relativamente densos, enfatizando o contraste desta elevação face ao
contexto em que se insere, associado a áreas com ocupação predominantemente
agrícola. Desta forma, e encontrando-se a serra na sua maioria florestada, é possível
distinguir diferentes povoamentos consideráveis, mas frequentemente desordenados,
verificando-se a preponderância de algumas manchas sobre outras, sendo que a área
central se apresenta ocupada principalmente por carvalhos, sobreiros e azinheiras,
circunscrita por extensões de pinheiro bravo e eucalipto (Cancela d’Abreu et al.
(Coord.) – Volume II, 2004).
Em suma, esta unidade de paisagem está assente numa “massa geológica e tectónica
de patente coesão, de orientação relativamente bem definida (NE-SO) e de perfil
culminantemente parabólico. (…) Noutros tempos a montanha deveria ser muito rica
em brenhas e florestas de bela feição druídica, de carvalhos e castanheiros. Aqui e
além, ainda hoje se descobrem alguns recantos silvestres que fazem lembrar essas
espessuras de arborização primitiva. (…) Mas, de modo geral, a montanha está, em
boa parte, domesticada pelos proprietários das cercanias que nela foram fazendo os
lucrativos olivais, com alguns arroteios do cereal e, principalmente, pelos Serviços
Florestais que, no último quarto de século, têm revestido muitos plainos e flancos
de densos mantos arbóreos” (Guia de Portugal, Vol. V, Tomo II).
A serra de Bornes constitui, assim, por si só uma unidade de paisagem pela
preponderância que apresenta no contexto em que se insere. Representa uma
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elevação com cotas bastante distintas do relevo suavemente ondulado envolvente,
sendo as suas vertentes cobertas principalmente por povoamentos florestais
relativamente densos, contrastantes com as explorações agrícolas, com uma maior
abertura, que se dispõem nas áreas circundantes (Cancela d’Abreu et al. (Coord.) –
Volume II, 2004).

5.10.4.7 Unidade de Paisagem F – Terra Quente Transmontana
A unidade da Terra Quente Transmontana caracteriza a paisagem da área de estudo
no seu sector oeste, desde a unidade do Vale do Douro estendendo-se para norte,
sensivelmente até ao limite da povoação de Murçós. Inclui, portanto, parte dos
concelhos de Carrazeda de Ansiães, Macedo de Cavaleiros, Mirandela, Torre de
Moncorvo, Vila Flor e Vinhais.
Esta unidade de paisagem distingue-se por constituir uma zona de relevo suavemente
ondulado, no qual apenas emergem alguns acidentes orográficos que pontuam a
topografia geral desta zona e que se destacam da conjuntura envolvente,
apresentando, contudo, as encostas pendentes geralmente pouco acentuadas
(Cancela d’Abreu et al. (Coord.) – Volume II, 2004).
Assim, nas zonas que se desenvolvem a cotas mais elevadas observa-se um mosaico
agrícola diverso que se dispõe ao longo das variações de relevo e em conformidade
com este tipo de modelação. Esta situação denota o conhecimento na adaptação às
condições em presença e o aproveitamento das mesmas para a exploração agrícola,
adequando-se esta atividade às características biofísicas da zona – “o relativo
isolamento a que (…) as culturas dos espaços rurais estiveram votadas, permitiu que
chegassem à actualidade com características muito particulares e bem adaptadas ao
meio ambiente” (do Nascimento, 1999-2000, p.34).
Desta forma, contrariamente ao que sucede na zona da baixa adjacente (unidade da
Baixa da Vilariça), aqui as parcelas são de menores dimensões, sendo as plantações
referentes essencialmente a culturas permanentes – “oliveira, a vinha, amendoeira,
fruteiras (sobretudo cerejeira)” (Cancela d’Abreu et al. (Coord.) – Volume II, 2004,
p.173)

–

intercaladas

com

culturas

de

cereais

e

zonas

de

pastagens

(predominantemente de ovinos) e algumas parcelas ocupadas por matos, condição
decorrente do seu abandono.
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Fotografia 5.27 - Mosaico policultural típico da Terra Quente Transmontana

Nas zonas de encosta verifica-se em alguns casos a modelação em socalcos,
associados nomeadamente à cultura da vinha. Isto sucede em zonas com pendentes
menos gravosas, sendo que, por oposição, em declives mais acentuados e/ou de
difícil acessibilidade, nomeadamente em vales secundários muito encaixados,
predominam os matos e ainda em alguns casos as manchas florestais associadas a
afloramentos rochosos.
Este tipo de ocupação da paisagem resulta num mosaico policultural, denotando a
diversidade da unidade: “no conjunto, estas são paisagens caracterizadas pela
riqueza e diversidade de formas, de usos, cores e texturas” (Cancela d’Abreu et al.
(Coord.) – Volume II, 2004, p.173).
Por sua vez os aglomerados dispõem-se em pequenos centros populacionais, com
alguma dispersão intercalar associada, ligando-se estas paisagens “claramente a uma
pluriatividade agrícola, intensiva e rica, típica de sistemas de agricultura familiar,
relativamente elevada densidade populacional, numerosos pequenos aglomerados,
com clara organização do uso do solo à volta de cada um deles (…) [sendo] bem
patente na paisagem uma forte animação e dinâmica ligadas à vida agrícola”
(Cancela d’Abreu et al. (Coord.) – Volume II, 2004, p.174).

5.10.4.8 Unidade de Paisagem G – Encostas do Sabor
A unidade das Encostas do Sabor caracteriza a paisagem da área de estudo também a
partir da unidade do Vale do Douro, por sua vez no seu sector este, encontrando-se
delimitada sensivelmente entre Torre de Moncorvo e a albufeira da Barragem de
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Camba. Inclui, portanto, parte dos concelhos de Alfândega da Fé, Macedo de
Cavaleiros e Torre de Moncorvo.
Esta unidade de paisagem distingue-se pelas altitudes a que se estabelece,
conferindo-lhe um carácter inóspito – enfatizado pela progressiva tendência para a
desertificação – apesar de alguns indícios que denotam a sua humanização. Não
abrange

panoramas

de

grande

singularidade,

apresentando-se

até

como

relativamente uniformes. Contudo, o contraste patente entre esta delimitação e a
sua envolvente, que se desenvolve a cotas muito mais baixas pela abertura de vales
proeminentes por cursos de água como o rio Douro ou a ribeira da Vilariça, fazendo o
confronto com a zona de altiplano adjacente, confere-lhe um cunho peculiar e
relevante (Cancela d’Abreu et al. (Coord.) – Volume II, 2004).
O relevo das Encostas do Sabor caracteriza-se também por uma ondulação do
território, conformando uma morfologia caracterizada pela sucessão de planos a
diferentes níveis altimétricos (Cancela d’Abreu et al. (Coord.) – Volume II, 2004).

Fotografia 5.28 - Encostas do Sabor em pano de fundo, sobre o vale da ribeira da Vilariça

Estes diferentes planos a que a paisagem se desenvolve condicionam o zonamento no
que se refere ao tipo de ocupação do solo em presença, isto é, à medida que se
prossegue para áreas com uma elevação sucessivamente maior, é possível constatar
uma mutação ao nível do seu coberto, adaptado às condições que enfrenta. Desta
forma, em regiões mais baixas verifica-se o predomínio de áreas agrícolas,
contrastantes com a subida abrupta ao longo de encostas declivosas e de carácter
agreste, ondem predominam os afloramentos rochosos. Este desnível conduz a uma
zona ampla de planalto, onde se retoma o carácter agrícola, por sua vez bastante
distinto da situação inferior, ressaltando o confronto da agricultura praticada nos
vales e a exercida no altiplano, que se apresenta como predominantemente
extensiva. Nesta zona mais elevada as parcelas agrícolas, muitas vezes pontuadas por
amendoeiras, e em vários casos ao abandono, encontram-se circunscritas por faixas
de matos, sendo, portanto, a presença de árvores apenas residual: “no planalto a
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presença de árvores é pontual, o que lhe confere um aspeto geral descarnado e
desabrigado” (Cancela d’Abreu et al. (Coord.) – Volume II, 2004, p.190).
Por outro lado, verifica-se ainda a existência de um último nível nesta unidade,
posterior à zona de altiplano e em que se retorna a uma paisagem mais estéril,
coberta por afloramentos rochosos e manchas de mato rasteiro com a função de
pastagem extensiva. Contudo, neste plano, quando as pendentes se apresentam
como menos gravosas, a par dos matos podem ainda surgir zonas predominantemente
florestadas, em que os afloramentos rochosos manifestam uma menor expressão. As
principais espécies que aqui ocorrem são os pinheiros e algumas manchas de
pequenas dimensões de eucalipto, sendo exemplo deste tipo de ocupação a serra do
Reboredo, acidente orográfico com elevada expressão neste território que constitui
“uma verdadeira floresta de altitude” (Cancela d’Abreu et al. (Coord.) – Volume II,
2004, p.190).
Todavia, as extensões florestais que ocorrem nesta unidade não apresentam uma
homogeneidade

significativa,

nem

se

desenvolvem

em

manchas

contínuas,

configurando um mosaico muito pouco diversificado e revelador de uma paisagem
monótona (Cancela d’Abreu et al. (Coord.) – Volume II, 2004).
Esta unidade, a par da unidade de paisagem da Terra Quente Transmontana,
estabelece, de uma forma geral, a circunscrição da Baixa da Vilariça (Cancela
d’Abreu et al. (Coord.) – Volume II, 2004).
Como referido anteriormente, desenvolve-se numa área de altiplano em que o relevo
se apresenta como suavemente ondulado pela presença da água, destacando-se aqui,
contudo, algumas elevações mais proeminentes mas cujas vertentes apresentam
pendentes geralmente pouco gravosas (Cancela d’Abreu et al. (Coord.) – Volume II,
2004).
O mosaico agrícola variado dilata-se nesta zona de planalto, adaptando-se às
ondulações do relevo, mas apresentando aqui menores dimensões. As culturas
praticadas são análogas às que surgem na zona de baixa: oliveira, vinha, amendoeira
e outras árvores de fruto, associadas a pastagens e a parcelas reivindicados por
matos (Cancela d’Abreu et al. (Coord.) – Volume II, 2004).
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Isto sucede nas encostas menos inclinadas, sendo que, por outro lado, as vertentes
com declives ligeiramente mais acentuados (de acessibilidade mais condicionada)
encontram-se revestidas por matos e/ou manchas florestais, a par de alguns
afloramentos rochosos, salientando o zonamento característico deste tipo de relevo
(Cancela d’Abreu et al. (Coord.) – Volume II, 2004).

5.10.4.9 Unidade de Paisagem H – Terras de Macedo de Cavaleiros
A unidade de Terras de Macedo de Cavaleiros caracteriza a paisagem da área de
estudo aproximadamente na sua zona de inflexão, a partir da Serra de Bornes até
sensivelmente ao limite da povoação de Izeda. Abrange, portanto, parte dos
concelhos de Bragança, Macedo de Cavaleiros e Mirandela.
Esta unidade de paisagem distingue-se por constituir uma zona de transição entre a
Terra Fria e a Terra Quente Transmontana, apresentando, portanto, uma associação
de características das paisagens de ambas as demarcações (Cancela d’Abreu et al.
(Coord.) – Volume II, 2004).
O relevo, por sua vez, caracteriza-se pela suavidade das suas ondulações, revelando
uma superfície desprovida de acidentes orográficos significativos, e, portanto, sem
grandes contrastes, denotando uma estrutura morfológica provida de uma
regularidade única em Trás-os-Montes. Este tipo de relevo diferencia-se, assim, da
Terra Fria Transmontana, detentora de uma paisagem predominantemente
montanhosa e com um clima agreste, bem como da Terra Quente Transmontana, em
que do relevo também na sua generalidade suavemente ondulado se destacam
algumas elevações e depressões expressivas no contexto da unidade, atingindo
temperaturas bastante elevadas (Cancela d’Abreu et al. (Coord.) – Volume II, 2004).
Aqui a compartimentação da ocupação do solo pelas tipologias da morfologia do
terreno encontra-se bem patente, sendo que às zonas de planalto, de vale de fundo
plano ou às encostas com pendentes menos gravosas estão associados espaços
abertos, referentes às culturas praticadas ou a locais de pastagem; por outro lado,
nas encostas com declives relativamente mais acentuados e os vales e cabeços
comparativamente mais acidentados dispõem-se extensões de áreas florestadas. Tal
configuração denota, então, um padrão muito evidente na paisagem da unidade
Terras de Macedo de Cavaleiros (Cancela d’Abreu et al. (Coord.) – Volume II, 2004).
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Desta forma, dentro do mosaico cultural diversificado característico desta região,
manifestando uma grande coerência com a aptidão do território, as parcelas
agrícolas, de pequena ou média propriedade, apresentam-se com dimensões mais
reduzidas, representando, na sua maioria, explorações agrícolas familiares e não
especializadas, inscritas sobretudo numa perspetiva dirigida para o autoconsumo
(Cancela d’Abreu et al. (Coord.) – Volume II, 2004).

Fotografia 5.29 - Vista para as Terras de Macedo de Cavaleiros

Posto isto, as parcelas agrícolas encontram-se geralmente delimitadas por muros de
pedra solta, característicos da região de Trás-os-Montes, ou mesmo por alinhamentos
de árvores, sendo as espécies mais frequentes o carvalho-negral (Quercus pyrenaica),
o castanheiro (Castanea sativa), o choupo (Populus sp.) ou a cerejeira (Prunus
avium), acentuando o padrão aproximadamente em quadrícula em que estas se
dispõem. As principais culturas praticadas podem, então, ser distinguidas como sendo
mais características da Terra Quente Transmontana – vinha, oliveira, amendoeira,
figueira e outras árvores de fruto – situação evidenciada pela sua localização, nas
zonas de vale e áreas mais abrigadas e, consequentemente, quentes; ou como sendo
mais características da Terra Fria Transmontana – batata, centeio e outros cereais –
dispostas nas zonas de planalto e vertentes orientadas a norte (temperaturas mais
baixas) (Cancela d’Abreu et al. (Coord.) – Volume II, 2004).
Contudo, e como descrito anteriormente, às manchas agrícolas associam-se ainda
manchas florestais, que por vezes apresentam dimensões aproximadas das primeiras,
estabelecendo-se ao longo das zonas de vale extensões de matas de castanheiro,
carvalho-negral e plantações de pinheiro bravo e eucalipto. Por sua vez, as linhas de
água surgem acompanhadas por alinhamentos de árvores, formando galerias ripícolas
relativamente bem constituídas (Cancela d’Abreu et al. (Coord.) – Volume II, 2004).
Este carácter predominantemente cuidado que a paisagem da unidade Terras de
Macedo de Cavaleiros apresenta, nomeadamente devido ao mosaico agrícola bem
marcado e estabelecido em presença, denota a atividade humana – e, portanto, a sua
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presença nesta região – com o aproveitamento da terra evidenciando a sua
compreensão. Apesar da densidade populacional se apresentar como relativamente
baixa, a presença do homem nas Terras de Macedo de Cavaleiros está patente nos
povoamentos do tipo aglomerado que se dispõem por toda a unidade (Cancela
d’Abreu et al. (Coord.) – Volume II, 2004).
Aqui, o relevo referente à zona de planalto continua a apresentar-se apenas com
ligeiras ondulações, condicionando o zonamento ao nível da ocupação do solo. Desta
forma, as áreas mais aplanadas, à luz do que sucede nas unidades de paisagem
descritas anteriormente, apresentam uma ocupação do solo mais direcionada para a
exploração agrícola, ao invés do que sucede nas zonas de encosta, nas quais se
dispõem manchas florestadas. Esta regularidade do relevo apresenta-se nesta
unidade de paisagem como mais preponderante, sendo mesmo considerada única na
região de Trás-os-Montes (Cancela d’Abreu et al. (Coord.) – Volume II, 2004).
A ocupação do solo predominantemente caracterizada pela agricultura é enfatizada
pela demarcação do Aproveitamento Hidroagrícola de Macedo de Cavaleiros,
denotando a aptidão das características ecológicas da região, nomeadamente dos
solos, para este tipo de exploração, potenciando-a através do regadio.

5.10.4.10 Unidade de Paisagem I – Serra da Nogueira
A unidade da Serra da Nogueira caracteriza a paisagem da área de estudo a norte,
abrangendo parte dos concelhos de Bragança, Macedo de Cavaleiros e Vinhais.
Distingue-se aqui a Serra da Nogueira, com as suas formas arredondadas, como uma
unidade de paisagem individual pelo facto desta se demarcar claramente do
território envolvente, encontrando-se a sul, no alinhamento orográfico do Parque
Natural de Montesinho, interpondo-se ligeiramente na zona norte da área de estudo
(Aguiar, 2000; Cancela d’Abreu et al. (Coord.) – Volume II, 2004; Apresentação da
Rota - Caraterização Física, s.d.): “podem ser consideradas como áreas homogéneas
do ponto de vista geomorfológico (…) [identificando-se] com facilidade a partir de
superficies planálticas perfeitamente delimitadas por profundos vales fronteira”
(Aguiar, 2000, p.23). No ponto do Santuário de N.ª Sr.ª da Serra, desprovido de
vegetação, esta elevação atinge os 1320 m de altitude, correspondendo, portanto,
esta unidade à zona que se desenvolve ao nível altimétrico mais elevado da área de
estudo (Aguiar, 2000; Cancela d’Abreu et al. (Coord.) – Volume II, 2004).
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A paisagem é de altitude e aqui observa-se a prática de uma agricultura de montanha
assente num sistema, denominado por Moreira (1984 cit. Aguiar, 2000), de “batatacenteio-pecuária [extensiva de ovinos e bovinos] ” (Aguiar, 2000; Cancela d’Abreu et
al.

(Coord.)

–

Volume

II,

2004;

SIC

Continente:

PTCON0002

-

Sítio

Montesinho/Nogueira; ZPE Continente: ZPE Montesinho/Nogueira). Dada a amplitude
das altitudes aqui atingidas, as extensões do território que apresentam uma
ocupação do solo associada a culturas agrícolas são reduzidas, verificando-se o
mesmo ao nível das parcelas em si, de pequenas dimensões, exploradas numa
perspetiva da autossuficiência (Aguiar, 2000; Cancela d’Abreu et al. (Coord.) –
Volume II, 2004; SIC Continente: PTCON0002 - Sítio Montesinho/Nogueira; ZPE
Continente: ZPE Montesinho/Nogueira). Estas explorações agrícolas dispõem-se por
norma

numa

estrutura

aureolar,

orientada

pela

fertilidade

do

substrato:

“identificam-se assim três auréolas que se interpenetram: as hortas, os terrenos de
cereal de sequeiro e os incultos” (Aguiar, 2000, p.43). Este tipo de disposição
agrícola que surge na paisagem da Serra da Nogueira associa-se ainda aos chamados
lameiros (prados permanentes), que se dispõem ao longo das linhas de água, nas
zonas de vale (Aguiar, 2000; Cancela d’Abreu et al. (Coord.) – Volume II, 2004).

Fotografia 5.30 - Paisagem da Serra da Nogueira, com o seu contraste de formações

Esta paisagem constitui, assim, um mosaico diversificado de habitats, intercalando o
uso agrícola com manchas de matos ou matas (Cancela d’Abreu et al. (Coord.) –
Volume II, 2004; SIC Continente: PTCON0002 - Sítio Montesinho/Nogueira; ZPE
Continente: ZPE Montesinho/Nogueira) e ainda com extensões florestais densas,
referentes principalmente às zonas mais declivosas, dentro das quais “se destaca a
maior mancha de carvalho negral do país e uma das maiores da Europa” (Cancela
d’Abreu et al. (Coord.) – Volume II, 2004, p.136). Esta unidade é, então, dominada
por exemplares da espécie Quercus pyrenaica (Miradouro do Santuário da Senhora da
Serra, s.d.), constituindo os “carvalhais da serra da Nogueira (…) áreas de grande
importância para a conservação da flora de Portugal” (Aguiar, 2000, p.626). As
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manchas de Pseudotsuga menziesii que também se dilatavam por esta unidade têm
agora um valor económico muito mais reduzido, estando a sua superfície a ser
recuperada por parte do bosque primitivo de Quercus pyrenaica (Aguiar, 2000).
O pinheiro surge também aqui com alguma expressão, contudo em manchas menos
extensas quando em comparação com as zonas de carvalhais. Por sua vez, os
castanheiros têm “a sua máxima expressão em solos derivados de rochas básicas ou
gnaisses na serra da Nogueira” (Aguiar, 2000, p.45).

5.10.4.11 Unidade de Paisagem J – Vales do Sabor e Rio Maçãs
A unidade de Vales do Sabor e Rio Maçãs caracteriza a paisagem da área de estudo
no seu limite nordeste, referente ao troço final da infraestrutura em estudo, até à
fronteira com Espanha, ponto de ligação do Gasoduto Celorico – Vale de Frades à
rede correspondente do país vizinho, abrangendo parte dos concelhos de Bragança,
Macedo de Cavaleiros, Miranda do Douro e Vimioso.
Esta unidade de paisagem distingue-se pela sua complexidade. O relevo em presença
apresenta uma multiplicidade de contrastes provocados, em grande parte, pelos
principais rios que atravessam a unidade, que aqui sulcam o território de uma forma
mais pronunciada com uma orientação aproximadamente norte-sul (nomeadamente o
rio Sabor e o rio Maçãs). O encaixe dos cursos de água influi, assim, no recortado do
relevo, evidenciando as diferenças entre as zonas de vale, as colinas de encostas com
pendentes pouco acentuadas e as zonas de interflúvio. Esta sucessão vale–interflúvio
é evidente principalmente na zona onde a unidade Vales do Sabor e Rio Maçãs é
atravessada pela área de estudo, uma vez que aqui cortam os rios atrás referidos,
manifestando-se através da presença bastante marcada dos respetivos vales (Cancela
d’Abreu et al. (Coord.) – Volume II, 2004).
Esta paisagem apresenta-se, portanto, como muito diversificada ao nível orográfico,
o que evidentemente acaba por influir na ocupação do solo, nomeadamente à luz do
que se verifica nas outras unidades de paisagem da região de Trás-os-Montes. O
padrão heterogéneo da paisagem denota, assim, as variações ao nível do coberto
vegetal de acordo com a tipologia da morfologia do terreno em que se inserem
(Cancela d’Abreu et al. (Coord.) – Volume II, 2004).
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Fotografia 5.31 - Vale do rio Maçãs

Tal como referido anteriormente, esta ocupação marcada pelo relevo, apesar de
constituir uma regra abrangente a toda a região de Trás-os-Montes, é aqui
particularmente evidente, sendo o confronto entre as zonas aplanadas ou de baixa e
as zonas de encosta bastante claro (Cancela d’Abreu et al. (Coord.) – Volume II,
2004).
As áreas agrícolas encontram-se, desta forma, associadas principalmente aos topos
aplanados, evidenciando um mosaico diversificado composto por parcelas de culturas
arvenses, olival e vinha delimitadas por fiadas de árvores constituindo bordaduras
expressas, intercaladas ainda por manchas de árvores. “As parcelas têm [assim]
geralmente superfícies inferiores a um hectare, separadas frequentemente por
muros de pedra solta [característicos da região de Trás-os-Montes]; as explorações
agrícolas têm áreas reduzidas e dividem-se em várias parcelas mais ou menos
dispersas” (Cancela d’Abreu et al. (Coord.) – Volume II, 2004, p.155). Por outro lado,
observa-se ainda a presença de sistemas agrícolas na base das encostas, associados
aos solos mais férteis que aqui surgem, solos aluvionares ao longo dos quais se
dispõem manchas de olival e vinha (Cancela d’Abreu et al. (Coord.) – Volume II,
2004).
Por oposição às áreas acima descritas, e de acordo com a tipologia de ocupação do
solo característica desta região, as zonas de vales muito encaixados (associados
principalmente aos rios Sabor e Maçãs) apresentam-se cobertas por matos
espontâneos, intercalados por plantações de eucalipto ou de pinheiro, sendo que
algumas extensões das encostas expõem superfícies escarpadas. No que se refere a
estas manchas de eucalipto e de pinheiro, por vezes, desenvolvem-se ao longo de
áreas “demasiado extensas e contínuas” (Cancela d’Abreu et al. (Coord.) – Volume II,
2004, p.157).
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Em suma, “dada a diversidade do uso do solo e da vegetação, a variedade de
padrões, texturas e cores nesta paisagem é muito elevada, tanto no espaço como no
tempo. Apesar de ser uma unidade fundamentada pelo recorte dos vales de vários
rios na superfície do planalto, a presença da água não é uma componente
significativa na maior parte do ano, devido ao reduzido caudal dos rios. Os matos
das encostas transmitem uma sensação de secura, só diminuída pelo verde da galeria
ripícola, muitas vezes frondosa” (Cancela d’Abreu et al. (Coord.) – Volume II, 2004,
p.156).

Fotografia 5.11 - Vale do rio Maçãs, com encostas abruptas cobertas de matos

No que se refere à população, a unidade de paisagem do Vale do Sabor apresenta
uma densidade relativamente baixa. De uma forma muito geral, os vales encontramse praticamente despovoados, dispondo-se os aglomerados em pequenas aldeias já
bastante descaracterizadas junto às zonas agrícolas, de aspeto bem trabalhado:
“pensando na relação entre os habitantes e o uso do solo, é difícil compreender
como é possível manter uma paisagem no geral tão cuidada com uma população tão
diminuta e envelhecida” (Cancela d’Abreu et al. (Coord.) – Volume II, 2004, p.156).

Fotografia 5.12 - Povoação de Pinelo, rodeada por culturas agrícolas, com destaque para o olival
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Em suma, esta unidade é marcada predominantemente pela presença dos dois principais
rios que atravessam esta zona: rio Sabor e rio Maçãs. Estes apresentam um encaixe
muito mais acentuado, com depressões bastante pronunciadas, enfatizando a transição
vale-interflúvio e configurando à unidade de Vales do Sabor e Rio Maçãs uma grande
diversidade ao nível orográfico (Cancela d’Abreu et al. (Coord.) – Volume II, 2004).
Também aqui a ocupação do solo segue um padrão de acordo com o relevo em
presença. Isto é, nas zonas de cabeços mais aplanados predominam as áreas
agrícolas, num mosaico diversificado de culturas delimitadas por alinhamentos de
árvores, verificando-se ainda a existência de explorações no sopé das encostas,
conjuntura aqui proporcionada pela presença de solos muito férteis (Cancela d’Abreu
et al. (Coord.) – Volume II, 2004).
Por outro lado, as zonas de vertente com pendentes mais gravosas apresentam-se
cobertas por matos, aos quais se associam ainda extensões de plantações de
eucalipto e pinheiro, sendo que algumas áreas se apresentam escarpadas (Cancela
d’Abreu et al. (Coord.) – Volume II, 2004).

5.10.5

Análise Visual

5.10.5.1 Capacidade de Absorção Visual da Paisagem
Como referido no capítulo da metodologia, foi estudada a capacidade de absorção
visual da área de estudo com base nas características de paisagem aqui definidas e
na sua maior ou menor capacidade de dissimulação dos efeitos da implantação do
gasoduto no território.
Os resultados desta ponderação foram agrupados em três classes de absorção visual:
reduzida, moderada e elevada, correspondendo a primeira à menos apta à
implantação de estruturas exógenas e a última à mais apta para as acolher, tendo em
conta este parâmetro, e que se apresentam na Figura 6 - Anexo G do Volume 4.
Da análise da capacidade de absorção visual, pode afirmar-se o seguinte:


A capacidade de absorção da paisagem correspondente à área em estudo
apresenta-se variável, porém com áreas relativamente homogéneas



Na generalidade, na área de estudo predomina a classe de absorção visual
elevada, função essencialmente do tipo de coberto vegetal que apresenta uma
maior expressão nesta região, os matos associados a manchas de floresta aberta
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(como se pode confirmar nos quadros seguintes e na Figura 4 - Anexo G do
Volume 4), que, na generalidade apresentam uma elevada capacidade de
reinstalação nas áreas afetadas pela implantação do gasoduto – deste ponto de
vista, ambos os traçados propostos apresentam-se como favoráveis, no sentido
em que são privilegiadas zonas com este tipo de coberto vegetal, matos sem
interesse do ponto de vista da produção agrícola e que apresentam
características favoráveis à recuperação da paisagem, apesar da manifestação
de algumas áreas dispersas de vegetação mais alta, sem expressão no contexto
global.
Quadro 5.58 – Extensão de cada traçado para cada classe de ocupação do solo
Ocupação do solo (COS07)
1.2 – Indústria, comércio e transportes
2.1 – Culturas temporárias
2.2 – Culturas permanentes
2.3 – Pastagens permanentes
2.4 – Áreas agrícolas heterogéneas
3.1 – Florestas
3.2 – Florestas abertas e vegetação arbustiva e herbácea
3.3 – Zonas descobertas e com pouca vegetação
5.1 – Águas interiores

Traçado A
Extensão (m)
%
111
0,07
28280
17,28
41154
25,14
845
0,52
10700
6,54
21674
13,24
60436
36,92
269
0,16
215
0,13

Traçado B
Extensão (m)
88
28740
35831
1333
7616
21398
71379
228

%
0,05
17,25
21,51
0,80
4,57
12,84
42,84
0,14

Quadro 5.59 – Extensão de cada troço do traçado A por classe de ocupação do solo

Ocupação do solo (COS07)

Extensão (m)
1.2
%
Extensão (m)
2.1
%
Extensão (m)
2.2
%
Extensão (m)
2.3
%
Extensão (m)
2.4
%
Extensão (m)
3.1
%
Extensão (m)
3.2
%
Extensão (m)
3.3
%
Extensão (m)
5.1
%
Extensão por troço (m)
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1
6893
28,12
3047
12,43
3266
13,32
2133
8,70
9176
37,43
24515

2
3486
42,41
964
11,73
200
2,44
706
8,59
2863
34,84
8219

3
1964
11,92
2633
15,98
311
1,89
277
1,68
2284
13,86
9012
54,68
16483

4
1081
10,54
4303
41,95
436
4,25
227
2,21
3942
38,42
269
2,62
10258

Troços
5
1571
17,24
87
0,96
2863
31,42
4399
48,27
193
2,12
9113

6
3363
9,66
14342
41,20
2790
8,02
5657
16,25
8655
24,87
34807

7
111
0,48
3358
14,39
5656
24,24
1017
4,36
5668
24,29
7523
32,24
23333

8
4664
18,66
6690
26,78
333
1,33
1256
5,03
2134
8,54
9888
39,57
22
0,09
24987

9
3471
28,99
1948
16,27
865
7,22
709
5,92
4979
41,59
11970
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Quadro 5.60 – Extensão de cada troço do Traçado B para cada classe de ocupação do solo

Ocupação do solo (COS07)

Extensão (m)
1.2
%
Extensão (m)
2.1
%
Extensão (m)
2.2
%
Extensão (m)
2.3
%
Extensão (m)
2.4
%
Extensão (m)
3.1
%
Extensão (m)
3.2
%
Extensão (m)
3.3
%
Extensão (m)
5.1
%
Extensão por troço (m)



1
6629
26,69
1793
7,22
915
3,68
3008
12,11
12493
50,30
24838

2
4355
52,39
509
6,13
885
10,65
301
3,63
170
2,04
2092
25,17
8312

3
2373
13,76
6877
39,89
448
2,60
360
2,09
618
3,59
6565
38,08
17241

Troços
4
5
1534
14,17
4340
1566
40,08
17,19
206
87
1,90
0,96
434
2863
4,01
31,43
4315
4400
39,85
48,30
193
2,12
10828
9110

6
3235
9,17
6855
19,44
2967
8,41
5965
16,91
16247
46,07
35268

7
88,11
0,35
3778
15,05
6196
24,68
1099
4,38
5174
20,61
8770
34,94
25104

8
4767
19,74
5170
21,41
1246
5,16
2085
8,64
10839
44,90
35
0,15
24142

9
2069
17,58
2525
21,46
436
3,70
1081
9,18
5658
48,07
11770

As manchas que apresentam uma capacidade de absorção visual tendencialmente
mais reduzida do ponto de vista de um gasoduto correspondem a zonas de
florestas, que ganham uma maior expressão na zona norte da área de estudo,
nomeadamente na unidade de paisagem correspondente à Serra de Bornes, à Serra
da Nogueira, às encostas com orientação sul no flanco oeste da unidade de
paisagem do Vale do Douro, à unidade de paisagem da Terra Quente
Transmontana e nas vertentes dos cursos de água da unidade de paisagem de Vales
do Sabor e Rio Maçãs. Este tipo de ocupação do solo apresenta-se como mais
gravosa no que se refere à capacidade de absorção da paisagem na medida em que
se apresenta como uma ocupação com volume que, se por um lado se impõe como
um obstáculo ao alcance visual, por outro, e neste caso específico do gasoduto,
dadas as condicionantes impostas pela sua presença no subsolo, não concorre para
a dissimulação dos efeitos da abertura da faixa de terreno para implantação do
elemento exógeno em estudo, mas pelo contrário, dando origem a falhas no
coberto vegetal em questão (a presença de uma faixa de solo nu no meio de uma
floresta mais densa será facilmente detetada por um observador situado a uma
distância apreciável)



A proliferação de manchas bastante evidentes e dispersas ao longo de toda a
área de estudo denota o carácter predominantemente rural desta região,
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correspondendo a áreas agrícolas, com elevada capacidade de absorção do
ponto de vista de um projeto deste cariz por constituírem comunidades
predominantemente herbáceas.


Assim pode-se afirmar que a paisagem da área de estudo apresenta, na sua
globalidade, uma elevada capacidade de absorção tendo em conta que o tipo
de ocupação do solo que prevalece nesta região se refere aos matos e florestas
abertas com vegetação arbustiva, em conjugação com culturas agrícolas.

5.10.5.2 Qualidade Visual da Paisagem
De acordo com o referido no capítulo da metodologia, foi estudada a qualidade
visual da paisagem (Figura 7 - Anexo G do Volume 4), a partir do cruzamento
ponderado da ocupação do solo, com as exposições das encostas, os declives das
encostas e a existência de intrusões visuais. Os resultados desta ponderação foram
agrupados em três classes de qualidade visual: reduzida, moderada e elevada.
Assim, no que diz respeito à qualidade visual da paisagem, é de referir que:


Esta se apresenta, de uma forma geral, com uma qualidade visual elevada, sendo,
no entanto, possível constatar uma maior predominância desta classe à medida
que se percorre a área de estudo para norte, com particular ênfase nas Terras de
Macedo de Cavaleiros, na Baixa da Vilariça, nos Vales do Sabor e Rio Maçãs e na
Terra Quente Transmontana, a par ainda do Vale do Douro, apesar de nesta região
específica não se verificar o predomínio do tipo de paisagem comumente associado
a este curso de água (aqui as vinhas e os socalcos de elevado valor cénico não
constituem a paisagem preponderante que acompanha o rio Douro)



O elevado valor cénico generalizado da área em estudo denota o seu carácter
de paisagem predominantemente transmontana, evidenciando as variações da
morfologia sobre a qual assenta, decorrente do substrato geológico em
presença e do maior ou menor encaixe das linhas de água que sulcam a região e
a moldam, bem como uma diversidade cromática e textural resultante da
presença de dois estratos de vegetação principais perfeitamente diferenciados
(vegetação mais rasteira correspondente às zonas agrícolas e/ou de matos e
vegetação mais alta correspondente a manchas de floresta)



Apesar dos matos estarem bastante associados a zonas de incultos,
normalmente sem um grande interesse do ponto de vista da qualidade visual,
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ganham aqui uma maior expressão pela dinâmica que introduzem na paisagem,
com a variação da sua coloração ao longo das estações e pelas espécies que os
constituem, contribuindo a sua elevada preponderância ao longo do território
para a inflação da qualidade geral da paisagem da área de estudo


Às unidades de paisagem do Planalto da Beira Transmontana, às Serras de
Leomil e Lapa e à Serra de Bornes estão associados valores tendencialmente
mais baixos no que se refere à qualidade visual, sendo que nesta última
unidade tal se deve à monotonia do coberto vegetal, uma mancha florestal
mais compacta e homogénea

5.10.5.3 Sensibilidade Visual da Paisagem
A sensibilidade visual da paisagem resulta do cruzamento da absorção visual e da
qualidade visual de acordo com a matriz apresentada no capítulo da metodologia.
Os resultados deste cruzamento foram, então, agrupados em três classes de
sensibilidade visual: reduzida, moderada e elevada, representados na Figura 8 Anexo G do Volume 4 e no Desenho 7 - Sensibilidade Visual da Paisagem e
Unidades de Paisagem - Volume 3, podendo referir-se o seguinte:


A sensibilidade visual da paisagem em estudo apresenta-se tendencialmente
moderada, função de estarmos em presença de uma paisagem claramente com
uma elevada qualidade e elevada capacidade de absorção



É de salientar o facto de estarmos nestes capítulos a fazer a análise da
paisagem da área de estudo na sua globalidade e não especificamente nos
traçados alternativos onde o gasoduto poderá efetivamente passar.



Desta forma, a paisagem em estudo, e como referido, apresenta uma
sensibilidade predominantemente moderada como seria de prever dadas as
características da região abrangida, conjuntura decorrente do tipo de ocupação
do solo em presença, com uma capacidade de absorção visual elevada – de uma
forma geral, matos e parcelas agrícolas, e também elevada qualidade visual

Podemos então concluir que as áreas que se apresentam mais sensíveis à passagem
do gasoduto são aquelas que possuem uma baixa capacidade de absorção, ou seja
manchas de floresta e vales encaixados com galerias ripícolas bem desenvolvidas. No
primeiro caso a sensibilidade é maior nas zonas de meia encosta, que normalmente
estão muito expostas devido aos seus elevados declives.
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5.11 Componente Social
5.11.1

Metodologia

Neste fator ambiental pretende-se identificar, de forma sucinta, as principais
características sociográficas da área em estudo.
O capítulo encontra-se organizado em dois níveis de análise:


Enquadramento Regional e Concelhio;



Caracterização Local da área de intervenção e Aspetos estruturais da
caracterização socioeconómica da área em estudo.

A primeira temática respeita precisamente às análises de Enquadramento e visa a
construção de uma breve “radiografia” sociográfica do posicionamento dos concelhos
diretamente afetados pelo projeto em contextos territoriais mais vastos e das
freguesias relativamente ao espaço concelhio em que se inserem. Estas etapas
correspondem ao período mais intenso e extenso de recolha e tratamento da
informação (tendo-se recorrido a informação estatística censitária produzida pelo
Instituto Nacional de Estatística (INE) e aos Anuários Estatísticos das Regiões Norte e
Centro), a qual apela sobretudo a técnicas de produção de informação de índole
quantitativa, com ênfase nas análises evolutivas e comparadas.
Ao nível da recolha de dados estatísticos é importante referir que em 2013 se deu
uma reorganização administrativa das freguesias – CAOP2013 (Carta Administrativa
Oficial Portuguesa), que inclui as alterações registadas nos limites administrativos de
freguesias/municípios/distritos

do

Continente,

decorrentes

da

Reorganização

Administrativa Territorial Autárquica. No entanto a maior parte dos dados fornecidos
pelo INE ainda se encontram apurados com a CAOP 2010, que foi a organização
administrativa de base utilizada nos Censos 2011.
Neste sentido, no presente EIA, sempre que possível, foi recolhida informação segundo a
CAOP 2013, ainda que como já foi referido, a maior parte dos dados ainda se encontrem
organizados segundo a CAOP 2010. Sempre que os dados se apresentam segundo a nova
CAOP 2013 foi referido. Sempre que os dados se apresentam ainda segundo a CAOP 2010,
encontram-se assinaladas as freguesias que sofreram alterações.
No segundo nível de análise - Caracterização local da área de intervenção, pretendese um conhecimento aprofundado da realidade existente da área de ação do projeto,
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privilegiando uma abordagem de carácter intensivo, o que implica a recolha direta
de informações e, como tal, a necessidade de deslocações ao local de intervenção
para a efetivação de trabalhos de campo.

5.11.2

Regional e Concelhio Enquadramento

5.11.2.1 Enquadramento Territorial da Área do Projeto
Como já enquadrado no Capítulo 4.1.2, em termos de divisão administrativa (distritos
e concelhos) e territorial (NUTS), o projeto em estudo desenvolve-se nas unidades
territoriais apresentadas no quadro seguinte.
Quadro 5.61 – Localização administrativa do projeto
NUTS II

NUTS III
Douro

Concelhos
Torre de Moncorvo
Vila Nova de Foz Côa
Alfândega da Fé
Bragança

Norte

Terras de
Trás-osMontes

Macedo de
Cavaleiros
Mirandela
Vila Flor
Vimioso
Celorico da Beira

Centro

Beiras e
Serra da
Estrela

Mêda

Trancoso

Freguesias
Cabeça Boa; Horta da Vilariça; Torre de Moncorvo; União das
Freguesias de Adeganha e Cardanha
Chãs; Freixo de Numão; Muxagata; Touça; Vila Nova de Foz Côa
União das Freguesias de Eucisia, Gouveia e Valverde; Vilarelhos
Quintela de Lampaças; Salsas; Sendas; Serapicos; União das
Freguesias de Izeda, Calvelhe e Paradinha Nova; União das
Freguesias de Parada e Faílde
Amendoeira; Carrapatas; Cortiços; Corujas; Ferreira; Lamas;
Salselas; Sesulfe; União das Freguesias de Bornes e Burga; União
das Freguesias de Espadanedo, Edroso, Murçós e Soutelo Mourisco;
União das Freguesias de Podence e Santa Combinha; Vale Benfeito
Caravelas; União das Freguesias de Freixeda e Vila Verde; Vale de
Asnes
Benlhevai; Roios; Sampaio; Santa Comba de Vilariça; Trindade;
União das Freguesias de Assares e Lodões; União das Freguesias de
Vila Flor e Nabo; Vale Frechoso
Argozelo; Carção; Pinelo; União das Freguesias de Vale de Frades e
Avelanoso
Baraçal; Forno Telheiro; Maçal do Chão; Minhocal
Barreira; Coriscada; Longroiva; Marialva; Rabaçal; União das
freguesias de Mêda, Outeiro de Gatos e Fonte Longa
Cogula; Cótimos; Póvoa do Concelho; Tamanhos; União das
Freguesias de Freches e Torres; União das Freguesias de Trancoso
(São Pedro e Santa Maria) e Souto Maior; União das Freguesias de
Vale do Seixo e Vila Garcia; União das Freguesias de Vila Franca das
Naves e Feital; União das Freguesias de Vilares e Carnicães; Valdujo

5.11.2.2 Dinâmica e Composição Demográfica
De acordo com informação do INE (2013) que se apresenta no quadro seguinte, a
região Norte, com uma área de 21.286 km2 (23% do território nacional), é a mais
populosa do País (35% do total de população nacional), enquanto a região Centro
(com uma área de cerca de 31% do total nacional) possui 22% dos habitantes do país.
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As sub-regiões do Douro e Terras de Trás-os-Montes (que abrangem 19% e 38% do
território da região Norte) são as menos populosas da região, com cerca de 5% e 3%,
respetivamente, do total regional.
A sub-região de Beiras e Serra da Estrela (cerca de 14% do território da região
Centro) é a segunda sub-região menos populosa da região, com 10% da população.
Ao nível dos concelhos onde se desenvolve o projeto em estudo, verifica-se que o
concelho de Bragança apresenta uma área bastante superior aos restantes, com
1173,57 km2 (14% do total da sub-região de Alto de Trás-os-Montes), seguido do concelho
de Macedo de Cavaleiros (9% do total da sub-região de Alto de Trás-os-Montes). Em
termos demográficos, os concelhos mais populosos são Bragança e Mirandela.
No que se refere às densidades populacionais, constata-se que todas as unidades
geográficas em análise, à exceção da região Norte, têm densidades populacionais
inferiores à média nacional. Os concelhos de Mirandela, Celorico da Beira e Bragança são
os concelhos que possuem densidades populacionais mais elevadas (dados de 2013).
Quadro 5.62 – População residente e densidade populacional, segundo a CAOP2013
Unidades Territoriais
PORTUGAL
NORTE
Douro
Torre de Moncorvo
Vila Nova de Foz Côa
Terras de Trás-os-Montes
Alfândega da Fé
Bragança
Macedo de Cavaleiros
Mirandela
Vila Flor
Vimioso
CENTRO
Beiras e Serra da Estrela
Celorico da Beira
Meda
Trancoso

População residente
10427301
3644195
199400
8220
6984
113578
4845
34681
15230
22962
6438
4442
2281164
226747
7403
4941
9537

Densidade Populacional (hab/km2)
113,1
171,2
49,5
15,5
17,5
20,5
15
29,6
21,8
34,8
24,2
9,2
80,9
36
29,9
17,3
26,4
Fonte INE, 2013.

No que se refere ao período inter-censitário 2001-2011, a região Norte manteve
sensivelmente a mesma população de 2001, embora nem todo o território tenha tido
o mesmo tipo de comportamento. A maioria dos municípios que ganharam população
localiza-se na envolvente do Porto, sendo Bragança (1,7%) uma exceção, verificando
acréscimos de população na última década.
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A região Centro teve um ligeiro decréscimo de população que não chega ao 1%, tendo
todos os concelhos em análise desta região sofrido decréscimos populacionais.
Na verdade, pode-se verificar que quase todas as unidades geográficas em estudo
sofreram decréscimos de população no período 2001-2011, exceções para a região
Norte, concelho de Bragança e freguesias de Benlhevai, Izeda, Sesulfe, Cótimos,
Póvoa do Concelho e Trancoso (Santa Maria).
Relativamente à estrutura etária da população, segundo a CAOP 2013, verifica-se que
em 2013, tanto nas regiões, sub-regiões e concelhos afetos ao projeto a grande
maioria da população possuía entre 25 a 64 anos, seguindo-se a porção de população
com mais de 64 anos.
Neste sentido, os índices de envelhecimento também se apresentam elevados,
superiores à média nacional (exceto no valor regional da região Norte), sendo o concelho
de Torre de Moncorvo o que apresenta maior índice de envelhecimento (417,9).

Concelho

Torre de
Moncorvo

Vila Nova
de Foz Côa

Alfândega
da Fé

Quadro 5.63 – Resumo demográfico por concelho
Resumo demográfico
Torre de Moncorvo situa-se no Norte de Portugal, no Sul do Nordeste Transmontano, perto da fronteira com
Espanha, na confluência dos rios Sabor e Douro.
Com 531,56 km2 repartidos por 17 freguesias e cerca de 8.220 habitantes, o concelho tem quase metade da
população da década de 50.
A variação populacional no último período inter-censitário também se mostrou negativa (-13,58%). Detém
uma baixa densidade populacional (15,5 hab/km2).
A população encontra-se bastante envelhecida, existindo 23,11% de população com 65 ou mais anos, em
detrimento da população entre os 0-14 anos (12,47%), o que faz com que seja o concelho em estudo com o
índice de envelhecimento mais elevado.
O concelho Vila Nova de Foz Côa fica situado a norte do distrito da Guarda. Está limitado com os concelhos
de Torre de Moncorvo e Carrazeda de Ansiães (a Norte), com Mêda e Pinhel (a Sul), com Figueira de Castelo
Rodrigo (a Este) e a Oeste com São João da Pesqueira e Penedono.
Possui uma área de aproximadamente 398 km², distribuídos por 14 freguesias. Apresenta baixa densidade
populacional (17,5 hab/km2), tendo vindo a perder habitantes.
Em 2013 registava um total de 6984 habitantes, e em 2011 residiam no concelho 7312 indivíduos. Analisando
o período 2001-2011 verificou-se uma descida populacional na ordem dos 14%.
Analisando a distribuição da população por faixa etária constata-se que, a par de Trancoso, é o concelho em
estudo com uma maior percentagem (34%) de indivíduos idosos (65 ou mais anos), e o concelho com menor
percentagem de população entre os 0-14 anos (8,6%), o que explica o índice de envelhecimento de 322,3.
Alfândega da Fé abrange uma área de 321,95 km² e 4845 habitantes (2013), subdividido em 12 freguesias. O
município é limitado a norte pelo de Macedo de Cavaleiros, a leste por Mogadouro, a sul por Torre de
Moncorvo e a oeste por Vila Flor.
É o concelho em estudo com uma menor densidade populacional (15 hab/km2).
Teve uma variação negativa de -14,41% nos últimos censos da população e possui uma percentagem de
população com 65 ou mais anos de 31,33%. Detém um índice de envelhecimento elevado de 340,2.
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Concelho

Bragança

Macedo de
Cavaleiros

Mirandela

Vila Flor

Vimioso

Celorico
da Beira

Meda

Trancoso

Quadro 5.63 – Resumo demográfico por concelho
Resumo demográfico
É o oitavo maior município português, com 1173,57 km² de área e 34681 (2013) habitantes, subdividido em
49 freguesias.
O município é limitado a norte e leste por Espanha (províncias de Ourense e Zamora), a sueste pelo
município de Vimioso, a sudoeste por Macedo de Cavaleiros e a oeste por Vinhais. Em relação às outras
capitais de distrito, Bragança é a que se situa mais a norte.
Bragança foi o único concelho em estudo que obteve acréscimo populacional no último período intercensitário, tendo a população crescido na ordem do 1,7%.
A distribuição de população por faixa etária é semelhante aos restantes concelhos com a grande maioria da
população com idades entre os 15-24 anos (51%), seguindo-se a população com mais de 65 anos (28%).O
índice de envelhecimento é de 196,3.
Macedo de Cavaleiros é um concelho recente, com pouco mais de século e meio de existência, que se
estende por uma área de 699,14 km2, composto por 30 Freguesias e Uniões de Freguesias, que agregam 67
localidades. Administrativamente pertencente ao distrito de Bragança, com uma privilegiada localização
central no Nordeste Trasmontano, fazendo fronteira com 7 dos restantes 11 concelhos.
Tem uma densidade populacional de 21,8 hab/Km2.
Macedo de Cavaleiros tem vindo a perder população, registando uma perda de 9,59% de população entre
2001 e 2011. Cerca de 31% da sua população é envelhecida (com mais de 65 anos) e apenas 9% possuí idades
entre os 0 e os 14 anos. O índice de envelhecimento situa-se em 287,9.
Mirandela é um concelho com 658,96 km² de área e 22962 habitantes (2013 ), subdividido em 30 freguesias
e com uma densidade populacional de 34,8hab/Km2. O município é limitado a norte pelo município
de Vinhais, a leste por Macedo de Cavaleiros, a sul por Vila Flor e por Carrazeda de Ansiães e a oeste
por Murça e Valpaços.
À semelhança da maioria dos concelhos, também Mirandela sofreu de um decréscimo de habitantes nos
últimos censos, tendo este decréscimo sido na ordem dos 8%.
O índice de envelhecimento é de 231,6, sendo a percentagem de idosos no concelho de 23%.
O concelho de Vila Flor é limitado a nordeste pelo município de Macedo de Cavaleiros, a leste por Alfândega
da Fé, a sueste por Torre de Moncorvo, a sudoeste por Carrazeda de Ansiães e a noroeste por Mirandela.
É sede de um município com 265,81 km² de área e 6438 habitantes (2013 ), subdividido em 14 freguesias e
com uma densidade populacional de 24,2 hab/Km2.
Foi o segundo concelho a registar o maior decréscimo populacional no último período inter-censitário, tendo
perdido cerca de 15% da sua população. No concelho predominam os habitantes entre os 25 e os 64 anos
(50%), existindo cerca de 29% de população com mais de 65 anos. O índice de envelhecimento é de 288.
Vimioso é um concelho com 481,59 km² de área e 4442 habitantes (2013) limitado a Norte, pela vizinha
Espanha (Alcanices), a Leste pelo concelho de Miranda do Douro, a Sul por Mogadouro, a Oeste por Macedo
de Cavaleiros e a Noroeste por Bragança.
É o concelho em estudo com uma menor densidade populacional (9,2 hab/km2).
Perdeu cerca de 12% da sua população entre 2001 e 2011 e detém um dos índices de envelhecimento mais
altos dos concelhos em estudo (375,5), possuindo 25% de população com mais de 65 anos.
Celorico da Beira é um concelho com 247,22 km² de área e 7403 habitantes (2013), subdividido em 16
freguesias. O município é limitado a norte pelo município de Trancoso, a nordeste por Pinhel, a sueste pela
Guarda, a sudoeste por Gouveia e a oeste por Fornos de Algodres.
A população do concelho de Celorico da Beira, desde 2001, tem registado um decréscimo populacional,
tendo este decréscimo sido de 13% entre 2001 e 2011. A densidade populacional é de 29,9 hab/Km2.
O índice de envelhecimento registado é de 259,2, existindo cerca de 28% de população com mais de 65
anos.
É um concelho com 286,05 km² de área e 4941 habitantes (2013), subdividido em 11 freguesias e com uma
densidade populacional de 17,3 hab/Km2. O município é limitado a norte e nordeste por Vila Nova de Foz
Côa, a sudeste por Pinhel, a sul por Trancoso e a oeste por Penedono.
Nos últimos censos foi, dos concelhos em estudo, o que registou uma maior perda populacional, na ordem
dos 16%. Tem um índice de envelhecimento bastante elevado (377,8), com 30% de população com mais de
65 anos.
É um concelho com 361,52 km² de área e 9537 habitantes (2013), subdividido em 21 freguesias e uma
densidade populacional de 26,4 hab/Km2. O município é limitado a norte pelo município de Penedono, a
nordeste por Meda, a leste por Pinhel, a sul por Celorico da Beira, a sudoeste por Fornos de Algodres, a
oeste por Aguiar da Beira e a noroeste por Sernancelhe.
No último período inter-censitário perdeu cerca de 9% da sua população, registando, a par com Vila Nova de
Foz Côa a maior percentagem de pessoas com mais de 65 anos de idade (34%). O índice de envelhecimento
é de 315,7.
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5.11.2.3 Atividades económicas
No que diz respeito à distribuição da população empregada por sector de atividade
constata-se que as regiões, sub-regiões e concelhos em estudo apresentam a mesma
distribuição percentual pelos três sectores de atividade: a maioria da população
empregada trabalha no sector terciário, seguindo-se o sector secundário e por
último, com menos expressividade, a percentagem de população empregue no sector
primário.
Ao nível concelhio, Bragança é o concelho que apresenta uma maior percentagem de
população empregada no sector terciário (79%). Ao nível do sector secundário,
Celorico da Beira é o concelho com maior percentagem de população empregada no
sector secundário (28%), enquanto no sector primário é o concelho de Vila Flor que se
destaca com cerca de 20% dos empregados neste sector.
Relativamente às freguesias em estudo, a grande maioria apresenta uma maior
percentagem de população empregada no sector terciário. No entanto existem
exceções:


Espadanedo (concelho de Macedo de Cavaleiros), Murçós (concelho de concelho
de Macedo de Cavaleiros), Minhocal (concelho de Celorico da Beira) e Valdujo
(concelho de Trancoso) a maioria da população empregada pertence ao sector
secundário;



Adeganha (concelho de Torre de Moncorvo), Horta da Vilariça (concelho de
Torre de Moncorvo), Benlhevai (concelho de Vila Flor), Sampaio (concelho de
Vila Flor), Muxagata (concelho de Vila Nova de Foz Côa), Eucísia (concelho de
Alfândega da Fé), Paradinha Nova (concelho de Bragança), Edroso (concelho de
Macedo de Cavaleiros), Ferreira (concelho de Macedo de Cavaleiros), Soutelo
Mourisco (concelho de Macedo de Cavaleiros), Caravelas (concelho de
Mirandela), Vila Verde (concelho de Mirandela), Maçal do Chão (concelho de
Celorico da Beira) e Fonte Longa (concelho de Mêda) a maioria da população
encontra-se empregada no sector primário;



Calvelhe (concelho de Bragança) apresenta valores semelhantes de população
empregada no sector terciário e primário.

No que concerne à taxa de atividade verifica-se que esta desceu entre 2001 e 2011
nas regiões do Norte e Centro, à semelhança da média nacional. No entanto nas subPágina 356 de 647
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regiões e concelhos em análise, esta tendência foi contrariada, existindo uma
evolução positiva nas taxas de atividade.
Em 2011, os concelhos de Bragança e de Mirandela eram os que apresentavam taxas
de atividade mais elevadas, com 43,61% e 40,74% (respetivamente), sendo que o
concelho Alfândega da Fé foi aquele que registou a maior subida durante o período
inter-censitário, aumentando 3,36 pontos percentuais.
Em relação às freguesias em análise, constata-se que as que apresentavam taxas de
atividade mais elevadas eram as freguesias de Vale do Seixo (concelho de Trancoso)
com 57,48%, Marçal do Chão com 48,75% e Roios (concelho de Vila Flor) com 48,67%.
Na verdade Vale do Seixo, para além de ser a freguesia com a taxa de atividade mais
elevada, foi também a que registou uma maior subida durante o ultimo período intercensitário (28,28 pontos percentuais).
Pelo contrário, Murçós (concelho de Macedo de Cavaleiros) era a freguesia com a
taxa de atividade mais baixa, enquanto Paradinha Nova (concelho de Bragança)
apresentava a descida mais acentuada entre os anos de 2001 e 2011.
Relativamente à taxa de desemprego, em 2011, observava-se que tanto as regiões
como as sub-regiões e concelhos em estudo tinham ma taxa de desemprego inferior à
média nacional, à exceção da região Norte cuja taxa de desemprego era superior.
Alfândega da Fé era o concelho com a taxa de desemprego mais elevada (13,16%),
muito próxima da média nacional (13,18%) e Trancoso o concelho com a taxa de
desemprego mais baixa (8,61%). Celorico da Beira registou a maior subida concelhia
durante o período dos últimos censos (a taxa subiu 5,13 pontos percentuais), sendo
que os concelhos de Torre de Moncorvo e Vila Flor foram os únicos que registaram
decréscimos nas taxas de atividade, respetivamente descidas de 0,32 e 1,47 pontos
percentuais.
Ao nível das freguesias Baraçal (concelho de Celorico da Beira) era a freguesia com a
taxa de desemprego mais alta das freguesias em estudo (37,50%), sendo também a
freguesia que obteve a maior subida nesta taxa durante o ultimo período intercensitário (subida de 29,80 pontos percentuais).
As freguesias de Horta de Vilariça (concelho de Torre de Moncorvo), Lodões (concelho
de Vila Flor), Cortiços, Santa Combinha, Soutelo Mourisco (concelho de Macedo de
Cavaleiros) e Fonte Longa (concelho de Mêda), em 2011, não registavam desemprego.
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Soutelo Mourisco foi a freguesia com a maior descida na taxa de desemprego entre os
anos de 2001 e 2011 (menos 33,30 pontos percentuais), tendo eliminado o
desemprego na freguesia.
Quadro 5.64 – Principais aspetos económicos por concelho
Concelho

Torre de
Moncorvo

Vila Nova
de Foz Côa

Alfândega
da Fé

Principais aspetos económicos
Sendo um concelho predominantemente rural, tem como principais culturas a oliveira, a amendoeira e
a vinha, que associada à pastorícia definem os principais aspetos relacionados com os usos e costumes,
a gastronomia e o artesanato.
A azeitona, o azeite, o vinho do Porto, o vinho maduro, o vinho generoso e a jeropiga, a amêndoa são
os principais produtos que geram riqueza para as suas gentes. Figos, nozes, castanhas, frutas diversas
das quais se podem destacar o melão e a melancia da Vilariça, as peras e maçãs, o pêssego e laranja, o
morango, hortaliças diversas: couve, feijão, alface, pimentos, pepinos, alhos, cebolas, a batata, o grão
de bico e o tremoço são também produzidos no Concelho.
A pecuária é igualmente usada para enriquecimento económico, em particular o gado ovino e caprino,
permitindo a confeção do delicioso queijo tradicional.
Tem uma clara predominância de população empregada no sector terciário (63% de população
empregada). O sector dos serviços centra – se na Vila com os diversos serviços supra-municipais,
administrativos, comércio, indústria e sectores de saúde, educação, justiça, que representam o
desenvolvimento local.
A modernização da agricultura, o efeito da emigração, a procura de empregos menos duros
fisicamente, o relevo heterogéneo do concelho são fatores diretamente relacionados com a quebra do
sector primário.
Numerosas quintas espalham – se pelo território Concelhio, umas destinadas ao Turismo rural, outras
produzindo diversos produtos, nomeadamente azeite e vinhos, galardoados nacionalmente e
internacionalmente, permitindo a sua comercialização Regional, Nacional e Internacional.
Em 2011 a taxa de atividade situava-se em 36,36% e a taxa de desemprego em 9,98%, tendo esta ultima
descido desde 2001.
No concelho de Vila Nova de Foz Côa a maioria da população encontra-se empregada no sector
terciário (58%), seguindo-se a população empregue no sector primário (24%).
Na verdade, neste concelho a atividade agrícola assume muita importância, salientando-se as culturas
da vinha, amendoeira, oliveira e ainda a figueira, laranjeira e horticultura em geral. Em geral, a
batata, o feijão, o milho e a floricultura são culturas generalizadas a todo o Concelho, mas, na maior
parte das vezes, dado o predomínio da pequena propriedade, a produção destina-se a consumo próprio.
Vila Nova de Foz Côa reivindica para si o justo título de "Capital da Amendoeira", por ser o Concelho
que em Portugal tem a maior densidade de amendoeiras. Porém, o peso desta cultura na economia
local vem sendo cada vez menor, e corre mesmo o risco do seu abandono, porque a amêndoa
californiana, produzida em termos industriais e apesar da sua muito inferior qualidade, invade e
desestabiliza o mercado europeu, fazendo desanimar os produtores desta região.
Apesar de apenas 18% da população se encontrar empregada no sector secundário, no aspeto industrial,
salienta-se a extração de xisto no lugar do Poio (Foz Côa), considerada única no País. Ali são extraídos
esteios de lousa, que se utilizam nas vinhas e, mais recentemente, como material decorativo na
construção civil.
A taxa de atividade em 2011 era de 36,53% e a taxa de desemprego registava 8,65%.
A agricultura e a agro-pecuária são as principais atividades económicas do concelho de Alfândega da
Fé. A cereja, o azeite e a amêndoa atingem em Alfândega da Fé, qualidade reconhecida, assim como
os produtos resultantes da transformação destas matérias-primas. Na pecuária predominam a criação
de ovinos e caprinos, produzindo carnes e queijo de renome. A qualidade destes produtos, assume-se
como um cartaz turístico de muita relevância para o concelho, com a realização anual da Feira da
Cereja e dos Produtos Biológicos, que traz a esta região um número elevado de visitantes.
Um ramo económico em desenvolvimento é o do turismo, pois graças às características do concelho
possui potencialidades que atraem cada vez mais os visitantes.
Comparando a população empregada por sectores económicos, o peso da população empregada no
sector primário (16%) resulta em grande parte do peso diminuto que têm as atividades secundárias,
facto associado à existência de um débil tecido industrial (22% da população trabalha no sector
secundário), sendo que a percentagem onde existe maior número de pessoas ao serviço é no sector
terciário (61%). Essa percentagem revela-nos a importância que os serviços públicos autárquicos de
saúde, justiça, finanças e de educação, assumem na dinâmica do tecido económico do Concelho.
Alfândega da Fé possuía, em 2011, uma taxa de atividade de 37,66%, sendo a taxa de desemprego de
13,16%, fazendo deste o concelho com a taxa de desemprego mais elevada dos concelhos em análise.
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Quadro 5.64 – Principais aspetos económicos por concelho
Concelho

Bragança

Macedo de
Cavaleiros

Mirandela

Principais aspetos económicos
No concelho de Bragança a grande maioria da população empregada encontram-se a trabalhar no
sector terciário (79%), seguindo-se a população empregue no sector secundário (17%). No sector
secundário, apesar da industria se encontrar pouco desenvolvida ao nível da industria destacam-se os
ramos alimentar, madeireiro, da cortiça e da construção civil.
Apenas 5% da população exerce atividade no sector primário, salientando-se na pecuária a criação de
gado lanígero e bovino (a famosa raça Mirandesa).Na agricultura predominam os cultivos de oliveira,
castanheiro e vinha, para além da amendoeira que constitui uma das suas maiores riquezas. No
concelho também se produz trigo, centeio, batata, fruta e produtos hortícolas.
O concelho de Bragança detinha, em 2011, a taxa de atividade (43,61%) mais elevada dos concelhos em
estudo e uma taxa de desemprego de 9,9%.
Como é natural e típico num território do interior português, o sector primário tem ainda um papel
importante no concelho de Macedo de Cavaleiros, ocupando, aproximadamente, 14% da população
ativa. As condições climáticas e a fertilidade do solo permitem a produção de variados produtos
agrícolas e pecuários. Dada a reduzida dimensão das explorações, a sua administração é feita quase
sempre pelo seu proprietário, situação justificada pelo facto da produção visar essencialmente o auto
consumo e/ou abastecimento do mercado local, procurando diminuir-se o mais possível os custos de
produção agrícola, tendo em vista o aumento do rendimento económico.
O sector secundário emprega cerca de 18% da população, que tem vindo a crescer com a
implementação do Parque Industrial.
Já o sector terciário, emprega a maioria da população (cerca de 69%), sendo que o subsector do
comércio é dominado quase exclusivamente por pequenas empresas, quase todas familiares e de
comércio misto. O comércio por grosso está vocacionado primordialmente para os produtos agrícolas ou
para a agricultura, géneros alimentícios, bebidas e materiais de construção. A população que este
sector emprega, concentra-se sobretudo no centro urbano, dado aqui estar concentrada a grande
maioria dos serviços públicos bem como as atividades comerciais.
Macedo de Cavaleiros tem vindo a aumentar a sua taxa de atividade, registando um valor de 37,4% em
2011. Também a taxa de desemprego aumentou entre 2001 e 2011, fixando-se em 10,22% em 2011.
O concelho de Mirandela faz parte da área geográfica de alguns produtos com Denominação de Origem
Protegida, tais como: queijo de cabra transmontano, queijo Terrincho, carne de porco Bísaro
Transmontano, Butelo de Vinhais, alheira de Vinhais e alheira de Mirandela.
O sector terciário é o que emprega maior população no concelho (71%), encontrando-se no entanto
deficientemente estruturado, tendo em conta que o subsector dos serviços, designadamente os da
administração pública, educação e saúde, assumem um papel preponderante e essencialmente ligado à
sede de concelho, cidade de Mirandela e à vila de Torre de D. Chama. O subsector do comércio vive
quase exclusivamente das pequenas empresas, quase todas familiares. O comércio por grosso está
voltado, essencialmente para os produtos agrícolas ou para a agricultura, géneros alimentícios, bebidas
e materiais de construção.
O sector secundário emprega cerca de 18% da população empregada. A indústria existente neste
concelho dirige-se, essencialmente, à satisfação das necessidades alimentares ou aproveitamento de
recursos naturais. Dentro deste contexto convém salientar a Associação Industrial do Nordeste, antigo
complexo do Cachão, que tem vindo a ganhar alguma dimensão e conta já com um número
considerável de indústrias. Este foi em tempos um dos complexos industriais com maior projeção no
Nordeste Transmontano.
O número de indústrias do concelho tem aumentado, sendo, no entanto, estes estabelecimentos, na
sua generalidade, de pequena dimensão, com baixo nível de qualificação da mão-de-obra e de
formação dos empresários. Os produtos fabricados são, por seu turno, pouco exigentes
tecnologicamente.
Destaca-se, ainda, a indústria de fabricação de produtos à base de carne, nomeadamente as alheiras
tradicionais da região de Mirandela e a produção de azeite.
Por último vem o sector primário, onde 11% da população empregada exerce funções. A agricultura é
do tipo familiar em explorações de reduzida dimensão. O azeite é o subsector que mais contribui para
o Produto Agrícola Bruto Total. No entanto, dada a reduzida dimensão das explorações e tendo em
conta que as produções visam essencialmente o auto-consumo e/ou abastecimento do mercado local, a
sua administração é feita na quase totalidade pelos proprietários. Esta situação, tem subjacente a
existência de uma agricultura familiar, onde existe interesse em diminuir o mais possível os custos de
produção agrícola, de forma a aumentar o rendimento económico.
O recurso à mão-de-obra assalariada é praticamente inexistente, no entanto, nas explorações de maior
dimensão, as unidades de trabalho necessárias à exploração agrícola exigem a contratação de mão-deobra.
A taxa de atividade do concelho de Mirandela é de 40,74% e a taxa de desemprego de 12,16%.
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Quadro 5.64 – Principais aspetos económicos por concelho
Concelho

Vila Flor

Vimioso

Celorico
da Beira

Meda

Trancoso

Principais aspetos económicos
Este concelho apresenta atualmente um grande dinamismo e potencia através das suas 14 freguesias
com uma série de atividades económicas cada vez mais abrangentes e dinâmicas.
As principais atividades económicas do concelho são a agricultura, as empresas e cooperativas agroindustriais ligadas à transformação e comercialização do azeite, vinho, dos lacticínios e dos cogumelos,
a produção e comercialização de água mineral gaseificada.
Cultiva-se vinha, cereal, sendo outra importante produção o azeite. Nas zonas menos férteis cria-se
gado, sobretudo ovino e caprino.
O turismo é também uma atividade que tem vindo a ser dinamizada nestas terras, pelas vantagens que
poderá trazer para os seus moradores. Por ter um passado riquíssimo, Vila Flor orgulha-se de conservar
um inestimável património edificado, religioso e senhorial.
A maioria da população encontra-se empregada no sector terciário (56%), seguindo-se a população
empregada no sector secundário (23%), tendo no entanto uma percentagem significativa de população
afecta ao sector primário (20%). A taxa de atividade no concelho era, em 2011, de 38,38% e a taxa de
desemprego de 11,83%, tendo sido o concelho em estudo com um maior decréscimo no desemprego
entre 2001 e 2011.
Vimioso é um concelho agropecuário, dedicado à criação de gado bovino (raça mirandesa) e suíno e ao
cultivo dos cereais (centeio, cevada, milho, trigo), da oliveira, da vinha, da batata e de hortaliças
(abóbora, couve, feijão etc.). Outrora importante, a criação de gado caprino e ovino está hoje em
declínio.
No concelho existem minas de mármore, em Santo Adrião, e de volfrâmio, em Argozelo. A indústria
está representada por empresas de construção civil e serralharias.
A maioria da população empregada exerce funções no sector terciário (64%), seguindo-se a população
afecta ao sector secundário (23%) e por ultimo a que trabalha no sector primário (13%).
Em 2011 o concelho de Vimioso tinha uma taxa de actividade bastante baixa de 33% e uma taxa de
desemprego de 10,38%.
O concelho de Celorico da Beira, que até à duas décadas atrás permanecia afecto ao sector primário,
deu lugar aos serviços, uma vez que a atividade agrícola praticada tinha mão-de-obra essencialmente
envelhecida e sem qualificação e trabalhava a tempo parcial.
Atualmente apenas 8% da população empregada se encontra no sector primário. 28% da população
empregada exerce funções ao nível do sector secundário, sendo o principal ramo da indústria
transformadora o dos lacticínios, sobretudo dedicada à produção do queijo da serra. Celorico da Beira
é justamente conhecido por Capital do Queijo da Serra.
A atividade terciária do concelho engloba principalmente comércio e hotelaria com 65% do total da
população empregada.
O concelho de Celorico da Beira detinha, em 2011, uma taxa de atividade de 40,75% e uma taxa de
desemprego na ordem dos 11,13%, sendo dos concelhos em estudo o que mais aumentou a taxa de
desemprego no ultimo período inter-censitário.
A atividade económica atual mais importante do concelho é a agricultura, nomeadamente a
vitivinicultura e a olivicultura.
Atualmente a população empregada do concelho trabalha maioritariamente no sector terciário (60%),
seguindo-se o secundário (23%) e por último a população que trabalha no sector primário (17%).
A taxa de atividade do concelho é de 35,37% e a taxa de desemprego de 9,46%.
Neste concelho cerca de 65% da população empregada trabalha no sector terciário, seguindo-se 25% no
sector secundário.
O sector primário alberga 10% da população empregada, sendo que oconcelho de Trancoso se
caracteriza por ser um dos maiores produtores de castanha, atividade agrícola que tem grande peso na
economia das populações. O castanheiro faz parte da paisagem trancosense. Tradicionalmente é uma
região de referência na produção de castanha e madeira de castanheiro.
Trancoso possuía, em 2011, uma taxa de atividade de 37,51% e uma taxa de desemprego de 8,61%,
sendo esta a mais baixa de todos os concelhos em análise.

5.11.2.4 Infraestruturas
De acordo com o quadro seguinte é possível constatar que, no que respeita ao consumo
de gás natural, que apenas os concelhos de Bragança, Macedo de Cavaleiros e Mirandela
são servidos por infraestruturas de canalização de gás natural, sendo que o maior
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consumo é registado em Bragança (123,6 milhares de Nm3 por 1000 habitantes). Ainda
assim este valor encontra-se bastante abaixo do registado na região Norte.
No que se refere aos consumos de energia elétrica por consumidor, o concelho de Torre
de Moncorvo é o que apresenta um maior valor para os consumos totais (4977,7 kWh),
seguindo-se o concelho de Mirandela com um consumo de 4302,7 kWh. O menor consumo
total regista-se no concelho de Vimioso com um valor de 2280,5 kWh.
Em termos de consumo de energia elétrica por tipo de utilização, o concelho de
Bragança regista o maior consumo doméstico, Torre de Moncorvo regista consumo de
energia elétrica mais elevado na agricultura e Vila Flor o maior consumo no sector
industrial.
Quadro 5.65 – Consumos de gás natural e energia elétrica, em 2012

Unidades Territoriais
NORTE
Douro
Torre de Moncorvo
Vila Flor
Vila Nova de Foz Côa
Alto de Trás-os-Montes
Alfândega da Fé
Bragança
Macedo de Cavaleiros
Mirandela
Vimioso
CENTRO
Beira Interior Norte
Celorico da Beira
Mêda
Trancoso

Consumo de gás natural
por 1000 habitantes
(milhares de Nm3)
365,6
29,8
54,1
123,6
72,2
74,9
680,9
46,0
-

Consumo de energia elétrica por consumidor
(kWh)
Total
Doméstico
Agricultura
Industria
7 133,3
2 647,6
143 136,9
3 859,5
3 890,0
1 743,7
33 460,7
4 964,2
4 977,7
1 545,9
124 500,9
1 667,4
4 117,2
1 532,4
22 132,8
23 703,7
3 116,4
1 513,2
30 129,5
6 443,4
3 601,3
1 711,8
33 067,3
3 007,1
2 853,1
1 588,1
9 787,2
1 108,0
4 232,7
2 091,9
19 945,4
2 117,5
3 567,3
1 695,5
26 110,6
4 525,0
4 302,7
2 069,6
32 260,8
4 196,3
2 280,5
1 265,9
7 437,8
1 741,8
7 764,8
2 133,0
224 269,6
5 597,2
3 693,4
1 508,4
46 856,8
2 639,2
3 076,2
1 499,6
26 758,8
5 024,0
2 452,6
1 212,5
13 439,2
2 047,7
3 148,4
1 416,1
41 084,6
2 356,8
Fonte INE, 2013.

O quadro seguinte mostra a evolução de consumo de gás natural nas unidades
geográficas em estudo, durante os anos de 2007 a 2011. Como se pode observar, os
consumos têm sofrido algumas oscilações nos concelhos que possuem gás natural,
nomeadamente Bragança e Mirandela que viram os seus consumos reduzidos de 2010
para 2011.
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Quadro 5.66 – Variações do consumo de gás natural nas unidades geográficas em estudo, entre 2007 e
2011
Unidades Territoriais
NORTE
Douro
Torre de Moncorvo
Vila Flor
Vila Nova de Foz Côa
Alto de Trás-os-Montes
Alfândega da Fé
Bragança
Macedo de Cavaleiros
Mirandela
Vimioso
CENTRO
Beira Interior Norte
Celorico da Beira
Mêda
Trancoso
Fonte INE, 2013.

2007
1 374 086
4 240
0
0
0
9 479
0
4 479
612
797
0
1 958 444
4 531
0
0
0

(milhares de Nm3)
2008
2009
1 517 767
1 427 951
5 554
5 657
0
0
0
0
0
0
10 435
10 379
0
0
4 603
4 855
679
693
1 231
1 264
0
0
2 160 431
2 169 438
4 776
5 811
0
0
0
0
0
0

2010
1 631 198
7 143
0
0
0
12 544
0
5 612
972
1 575
0
1 961 290
5 637
0
0
0

2011
1 627 528
7 259
0
0
0
11 808
0
4 900
1 013
1 561
0
2 004 075
5 481
0
0
0

5.11.2.5 Acessibilidades
O quadro que se segue mostra as principais acessibilidades a cada um dos concelhos
em estudo.
Concelho

Vila Nova de Foz Côa
Alfândega da Fé

Viárias
IP2 / IC5 / EN 221 /EN 220
/EN 325 / Ligação ao IP2
IP 2 / EN 102 / EN 222
IP2 / IP4 / IC5 / EN 315 / EN 215

Bragança

IP4 / IP2/ A6 /A52 / EN 15 /A4

Torre de Moncorvo

Celorico da Beira

A4 / IP2 / IP4 / EN 2016 /
EN 102 / EN 315 / EN 214 /
EN 216 / EN 15 / EN 103 /
EN 218 / EN 317
A4 / IP2 / A24 / IC5 / EN 213
IP2 / IC5 / EN 214 / EN 314 /
EN 213 / EN 215 / EN 102
A4 / IP2 / IC5 / EN 218 / EN 317
/ EM 569 / ER 219 / ER 218
A25 / A23 / IP2 / EN 16 / EN 17

Mêda

IP2 / EN 324 / EN 331 / EN 102

Trancoso

A25 / IP2 / EN 226 / EN 102

Macedo de Cavaleiros
Mirandela
Vila Flor
Vimioso
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Outras
- Aeródromo de Bragança, com linhas aéreas
regulares para o Porto, Lisboa, Vigo, Santiago
de Compostela, Valladolid, León e Valencia.
- Linha do Tua (desativada)
- Metro Ligeiro de Mirandela
- Linha Ferroviária da Beira Alta
- Linha Ferroviária do Douro
- Linha Ferroviária da Beira Alta
- Linha Ferroviária da Beira Alta
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5.11.3

Caracterização Local

Neste ponto será feita uma descrição dos aglomerados populacionais presentes na
área de estudo, bem como dos equipamentos coletivos/atividades económicas.
•

Aglomerados populacionais

Procurou-se implantar os corredores em áreas mais libertas, que evitassem as
interferências com perímetros urbanos. No entanto, dada a dimensão do projeto não
foi possível evitar o atravessamento do aglomerado de Foz do Sabor, atravessamento
este comum aos dois traçados (Troço 5, comum a ambos os traçados alternativos;
aproximadamente ao PK 68+400 do Traçado A e 70+150 do Traçado B).
Foz do Sabor é um aglomerado de pequena dimensão que possui uma praia fluvial e
um parque de merendas.
Sensivelmente ao PK 17+000, do lado esquerdo do Traçado A encontra-se o Ameal,
um aglomerado de reduzidas dimensões e que se situa junto ao limite do corredor em
estudo. Bem mais a norte, já no troço 7, o Traçado A passa junto à povoação de
Amendoeira,

uma

povoação

de

média

dimensão

com

características

predominantemente rurais, como se pode ver pela imagem que se segue.

Google Earth, 2015.

Fotografia 5.13 - Povoação da Amendoeira
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Do lado esquerdo, sensivelmente ao PK 49+000, junto ao limite do Corredor A é
possível observar habitações da povoação de Quintela de Lampaças. Povoação de
média dimensão mas com habitações dispersas que se localizam ao longo da estrada
principal. Por último, do lado direito do Traçado A, sensivelmente ao PK 51+000 do
Troço 8, observam-se habitações da povoação de Cabeço das Malhadas. Aglomerado
este, muito reduzido, com menos de 10 habitações.
No que se refere ao Traçado B, o gasoduto passa pelo aglomerado de Quintas,
sensivelmente ao PK 42+200 do troço 3, aglomerado de pequena dimensão e que se
desenvolve ao longo do caminho municipal que serve a povoação. Mais a norte,
aproximadamente ao PK 16+700, troço 7, o corredor apanha algumas habitações da
povoação de Benlhevai, sendo que o núcleo central da povoação se situa fora do
corredor. Situação semelhante acontece ao PK 34+020, troço 7, onde se observam
algumas habitações da povoação de Cortiços, estando o núcleo desta povoação
afastado do corredor.
Sensivelmente ao PK 56+000, troço 8, apresenta-se no corredor em estudo a
povoação de Vila Franca, povoação de média dimensão. Por ultimo o Traçado B,
aproximadamente ao PK 64+000, troço 8, encontra-se o aglomerado de média
dimensão de Serapicos representado na figura seguinte.

Google Earth, 2015.

Fotografia 5.14 - Vista aérea do aglomerado de Serapicos
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Em

síntese, no

que

se

refere

aos

aglomerados

populacionais,

estes

são

predominantemente concentrados e de dimensões reduzidas, pontuando de forma
dispersa o território e refletindo a própria orografia, dispondo-se sobretudo ao longo
das áreas mais aplanadas, encaixando-se, portanto, nas zonas mais favoráveis.
•

Equipamentos coletivos/atividades económicas

Nos

quadros

seguintes

apresentam-se

os

equipamentos

coletivos/atividades

económicas que se situam nos corredores em análise, por alternativa e por ponto
quilométrico.
Traçado A
Quadro 5.67 – Equipamentos coletivos/atividades económicas nas proximidades do Traçado A
Troço

Troço 1

Troço 2
Troço 3
Troço 6
Troço 8

PK
1+512
4+355
16+675
22+000
22+346
30+405
35+403
73+243
48+900

Lado/Distancia ao eixo
do gasoduto (m)
Esq/115
Dto/162
Dto/155
Dto/86
Dto/56
Dto/89
Esq/110
Dto/33
Dto/36

Descrição
Quinta da Moita- exploração agropecuária
Cemitério da povoação de Minhocal
Exploração agropecuária
Exploração agropecuária
Exploração agropecuária
Escritórios
Indústria de pedras
Estufas
Capela de S. Miguel de Quintela de Lampaças

Traçado B
Quadro 5.68 – Equipamentos coletivos/atividades económicas nas proximidades da Traçado B
Troço

PK

Lado/Distancia ao eixo
do gasoduto (m)

Troço 1

3+525

Dto/152

53+396
59+000
60+557
72+575
43+153

Dto/83
Atravessamento
Esq/195
Esq/40
Dto/53

Troço 4
Troço 6
Troço 7

•

Descrição
Companhia de Empreendimentos Agropecuários
(ceap)- Quinta da Ribeirinha
Miradouro e Igreja de Nossa Sra. da Carvalha
Miradouro da Mata do Carrasco (em estado natural)
Cemitério
Igreja e Cemitério de Cabanas de Cima
Estufa

Vias Afetadas

De seguida apresentam-se as principais vias a que os traçados das alternativas em
análise se sobrepõem. Esta descrição será feita por local de atravessamento do eixo
do gasoduto e será feita uma distinção entre o tipo de via que se está a referir,
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podendo encontrar-se por exemplo: Caminhos-de-ferro (CF), Estradas Nacionais (EN),
Estradas Municipais (EM), Estradas Regionais (ER) e estradas/caminhos locais (CL caminhos locais de acesso a habitações ou outras áreas).
Traçado A
Quadro 5.69 – Principais vias com que se cruza o Traçado A
Troço

PK
aproximado
1+100
1+440

Troço 1

Troço 2

Troço 3

Troço 4

Via

Ligação

EM 500
CF - Linha
Ferroviária da
Beira Alta

Ligação entre a povoação de Celorico da Beira e o IP2.

1+980

CL

4+430

EM 581-3

6+500

CL

8+375

IP2

8+750
9+250

EM 581
EM 581-2

14+000

EN 226

14+275
16+830

CM 1050
CL

18+400

EM 595-1

21+750
22+140
23+600
25+370;
31+281

CL
EM 591
EM 555

33+700

IP2

33+840

EN 102

35+373

EN 324

35+588

CM

37+270

EN 324

40+530

EN 331

45+634

CL

50+450

EN 222

51+340

EM 611

51+877
57+030

CL
EM 614
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EN 102

Ligação entre a povoação de Celorico da Beira e a povoação de
Vila Franca das Naves
Ligação entre a povoação de Quinta de Santo António e a
povoação de Quinta do Evaristo
Ligação entre a EN 102 e a povoação de Minhocal
Ligação entre a povoação de Quinta do Corgo e a povoação de
Corgos
Estabelece a ligação entre as povoações de Chafariz do Vento e
Aldeia Rica
Estabelece a ligação entre as povoações de Carnicães e Baraçal
Estabelece a ligação entre as povoações de Carnicães e Vilares
Estabelece a ligação entre as povoações de Tamanhos e Garcia
Joanes
Estabelece a ligação entre a povoação de Devesas e a EN 226
Estabelece a ligação entre a povoação de Ameal e a EM 591
Estabelece a ligação entre as povoações de Ribeira do Freixo e
Vale do Seixo
Estabelece a ligação entre a povoação de Moitas e a EN 102
Estabelece a ligação entre a povoação de Cogula e a EN 102
Estabelece a ligação entre a povoação de Cótimos e a EN102
Estabelece a ligação entre as povoações de Salgueirinha e Alto
do Vale Redondo
Estabelece a ligação entre as povoações de Alto do Vale
Redondo e Quintas
Estabelece a ligação entre as povoações de Quinta do Senhor
dos Aflitos e Vale Talhado
Estabelece a ligação entre a povoação de Três Termos e a
EN102
Estabelece a ligação entre a povoação de Vila e a EN 324
Estabelece a ligação entre as povoações de Três Quintas e
Quinta do Pai Penela
Estabelece a ligação entre as povoações de Longróvia e Mêda
Estabelece a ligação entre as povoações de Cornalheira e Fonte
Longa
Estabelece a ligação entre a povoação de Touça e a EM 611
Estabelece a ligação entre as povoações de Quinta de
Montargão e Freixo do Numão
Estabelece a Ligação entre as ex Minas de Volfrâmio e a EM 611
Estabelece a Ligação entre as povoações de Santo Amaro e Mós
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Quadro 5.69 – Principais vias com que se cruza o Traçado A
Troço

Troço 5

Troço 6

Troço 7

PK
aproximado
61+600

Via

Ligação

CF

Estabelece a Ligação entre Pocinho e Arnazelo
Estabelece a ligação entre as povoações de Pocinho e Cabanas
de baixo
Estabelece a ligação entre as povoações de Quinta do Pedrano e
Curraliça
Estabelece a ligação entre as povoações de Barral dos
Passadores e Foz do Sabor
Estabelece a ligação entre as povoações de Estevais e Horta de
Vilariça
Estabelece a ligação entre as povoações de Junqueira e Cabanas
de Baixo; e entre as povoações de Quinta da Terruncha e
Quinta Bem Saúde
Estabelece a ligação entre as povoações de Lodões e Olival
Grande
Estabelece a ligação entre as povoações de Vilarelhos e bairro
de Santo Cristo
Estabelece a ligação entre as povoações de Santa Comba de
Vilariça e Valbom
Estabelece a ligação entre as povoações de Trindade e
Belhevai; e entre as povoações de Cabeceiros e Alto da Lameira
Redonda
Estabelece a ligação entre as povoações de Trindade e Freixeda
Estabelece a ligação entre as povoações de Alto da Ribeira e
Vale de Asnes

65+330

IP2

68+360

Ligação IP2

69+000

CL

72+425

EM

77+710;
78+430

IP2

3+400

IC5

8+810

EM 507

10+730

EN 102

14+470;
14+740

IP2

15+620

EM 576

22+210

EN 315

28+880

CF (Linha do
Tua)

29+170

EN 102-1

35+150

EN 216

35+842

IP2

36+200
37+290

EM 552
EN 5

38+340

A4

39+600

CL

41+350

CM 1106

41+600
42+520
44+000
46+840

CL
EM 535
EN 316
CM 1056

46+920

A4
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Desativada
Estabelece a ligação entre as povoações de carrapatas e
cortiças
Esatbelece a ligação entre as povoações de Macedo de
Cavaleiros e Vale de Pradinhos
Estabelece a ligação entre as povoações de Amendoeira e
Macedo de Cavaleiros
Acesso à povoação de Amendoeira
Estabelece a ligação entre a povoação de Gradissimo e a A4
Estabelece a ligação entre as povoações de Podence e
Amendoeira
Estabelece a ligação entre as povoações de Larães e Lamas de
Podence
Estabelece a ligação entre as povoações de Lamas de Podence e
Corujas
Estabelece a ligação entre a povoação de Corujas e a EM 535
Estabelece a ligação entre as povoações de Podence e Ferreira
Estabelece a ligação entre a povoação de Edroso e a A4
Estabelece a ligação entre a povoação de Veigas e a A4
Estabelece a ligação entre as povoações de Podence e Quintela
de Lampaças
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Quadro 5.69 – Principais vias com que se cruza o Traçado A
Troço

PK
aproximado

Via

49+730

CL

51+500

EN 15-5

51+930

CM 1058

55+780
62+840

CF (Linha do
Tua)
EM 539
EN 217

66+520

CM 1055

67+320

EM 540

72+500
79+780

EN 218
EN 218-2

54+240

Troço 8

Troço 9

Ligação
Estabelece a ligação entre as povoações de Vila Franca e
Quintela de Lampaças
Estabelece a ligação entre as povoações de Vila Franca e
Portela da Carvalha
Estabelece a ligação entre a povoação de Fermentãos e a EN 155
Desativada
Estabelece a ligação entre as povoações de Serapicos e Salsas
Estabelece a ligação entre Porto de Miranda e Alto da Lomba
Estabelece a ligação entre as povoações de Quinta de
Montezinho e santo António
Estabelece a ligação entre as povoações de Paradinha Nova e
Santo António
Estabelece a ligação entre as povoações de Carção e Argozelo
Estabelece a ligação entre as povoações de Pinelo e Outeiro

Traçado B
Quadro 5.70 – Principais vias com que se cruza o Traçado B
Troço

PK
aproximado
1+200
2+051

Troço 1

Via

Ligação

EM 500
CF - Linha
Ferroviária da
Beira Alta

Ligação entre a povoação de Celorico da Beira e o IP2.

2+172

CL

3+700
4+250
6+500

CL
EM 581-3
CL

6+850

EM 581

8+095

IP2

9+760

EM 581-2

11+930

EN 226

13+060

CL

13+860

EM 595-1

16+880

EM 591

18+310

CM

23+930

EM 555
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Ligação entre a povoação de Celorico da Beira e a
povoação de Vila Franca das Naves
Ligação entre a povoação de Quinta de Santo António e
a povoação de Quinta do Evaristo
Acesso à povoação à Quinta da Ribeirinha
Ligação entre as povoações de Minhocal e Baraçal
Ligação entre a povoação de Pereira e a EM 581
Estabelece a ligação entre as povoações de Carnicães e
Baraçal
Estabelece a ligação entre as povoações de Chafariz do
Vento e Aldeia Rica
Estabelece a ligação entre as povoações de Carnicães e
Vilares
Estabelece a ligação entre as povoações de Garcia
Joanes e Vila Franca das Naves
Estabelece a ligação entre a povoação de Feital e a EN
226
Estabelece a ligação entre as povoações de Garcia
Joanes e Feital
Estabelece a ligação entre as povoações de Póvoa do
Concelho e Vale do seixo
Estabelece a ligação entre as povoações de Vale do
Seixo e Vila Garcia
Estabelece a ligação entre a povoação de Cótimos e a
EN102
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Quadro 5.70 – Principais vias com que se cruza o Traçado B
Troço

PK
aproximado

Via

29+910

EM 502

30+202

CL

35+066

EM 520

43+900
45+690
47+260

EM 507
CL
CL

48+120

IP2

48+155

EN 102

51+550

EN 222

53+380

EM 611

56+772

CL

60+830

EM 614

63+380

CF

67+110

IP2

70+130

Ligação IP2

70+774

CL

72+700

CL

75+900

EM

76+215

IP2

3+085

EN 215

6+300

EM 608

9+250

CL

9+800

IC5

13+530

EM 603

16+600

EN 214

19+950

EM 576

26+825

EN 315

30+260

CF (Linha do
Tua)

33+570

EM 573

34+260

EN 102-1

Troço 2

Troço 3

Troço 4

Troço 5

Troço 6

Troço 7
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Ligação
Estabelece a ligação entre a povoação de Coriscada e a
EN 102
Estabelece a ligação entre a povoação de Coriscada e a
EN 102
Estabelece a ligação entre as povoações de Barreira e
EN 102
Acesso à povoação de Chãs
Acesso a hatitações
Acesso à Quinta do Chão da Ordem
Estabelece a ligação entre as povoações de Os Trinta e
Quintas
Estabelece a ligação entre as povoações de Os Trinta e
Centieira
Estabelece a ligação entre a povoação de Touça e a EM
611
Estabelece a ligação entre as povoações de Quinta de
Montargão e Freixo do Numão
Acesso à povoação de Santo Amaro
Estabelece a Ligação entre as povoações de Santo
Amaro e Quinta da Vergueira
Estabelece a Ligação entre Pocinho e Arnazelo
Estabelece a ligação entre as povoações de Pocinho e
Cabanas de baixo
Estabelece a ligação entre as povoações de Quinta do
Pedrano e Curraliça
Estabelece a ligação entre as povoações de Barral dos
Passadores e Foz do Sabor
Acesso à povoação de Cabanas de Cima
Estabelece a ligação entre as povoações de Estevais e
Horta de Vilariça
Estabelece a ligação entre as povoações de Junqueira e
Cabanas de Baixo
Estabelece a ligação entre a povoação de Nabo e o IP2
Estabelece a ligação entre as povoações de Sampaio e
Vila Flor
Estabelece a ligação entre as povoações de Lodões e
Róios
Estabelece a ligação entre a povoação de Vila Flor e o
IP2
Estabelece a ligação entre as povoações de Vale
Frechoso e Santa Comba de Vilariça
Estabelece a ligação entre as povoações de Vale
Frechoso e Benlhevai
Estabelece a ligação entre as povoações de Trindade e
Freixeda
Estabelece a ligação entre as povoações de Alto da
Ribeira e Vale de Asnes
Desativada
Estabelece a ligação entre as povoações de Cortiços e
Cernadela
Estabelece a ligação entre as povoações de carrapatas
e cortiças
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Quadro 5.70 – Principais vias com que se cruza o Traçado B
Troço

Troço 7

Troço 8

PK
aproximado

Via

39+500

A4

39+630

EN 15

40+582

EM 553

43+000

CL

43+650

CL

45+350

CL

48+000

EM 535

49+775
52+580

EN 316
CM 1056

52+700

A4

56+540

EN 15-5

63+500

CM

66+280

EM 539

68+020

EN 217

72+600

EM 540

77+380

EN 218

84+090

EN 218-2

Troço 9

Ligação
Estabelece a ligação entre as povoações de Amendoeira
e Fonte do Porco
Estabelece a ligação entre as povoações de Vale de
Paradinhos e Penedo da Campa
Estabelece a ligação entre a povoação de Sezulfe e a
EN 15
Acesso à Serra de Ala
Estabelece a ligação entre as povoações de Ladeiras e
Larães
Estabelece a ligação entre as povoações de Corujas e
Ala
Estabelece a ligação entre as povoações de Podence e
Ferreira
Estabelece a ligação entre a povoação de Edroso e a A4
Estabelece a ligação entre a povoação de Veigas e a A4
Estabelece a ligação entre as povoações de Podence e
Quintela de Lampaças
Estabelece a ligação entre as povoações de Vila Franca
e Sendas
Estabelece a ligação entre a povoação de Samarras e a
EN 359
Estabelece a ligação entre as povoação de Serapicos e
a EN 217
Estabelece a ligação entre Porto de Miranda e Alto da
Lomba
Estabelece a ligação entre as povoações de Paradinha
Nova e Santo António
Estabelece a ligação entre as povoações de Carção e
Argozelo
Estabelece a ligação entre as povoações de Pinelo e
Vimioso

5.12 Património Cultural e Arquitetónico
5.12.1

Introdução

Os principais objetivos deste texto consistem na apresentação das principais
condicionantes patrimoniais para o desenvolvimento deste projeto de gasoduto, que
liga a estação de Celorico da Beira (Celorico da Beira) à futura estação de Vale de
Frades (Vimioso).
Considerando as características do projeto, este trabalho tem um carácter linear,
para o qual se estabeleceu uma estratégia de trabalho composta por três etapas:


Planeamento e levantamento bibliográfico de toda a informação disponível.



Realização de prospeções arqueológicas:
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-

Sistemáticas nos 6 segmentos comuns aos dois corredores em estudo, num
corredor com 100m de largura;

-

Sistemáticas na área prevista para o alargamento da estação de Celorico da
Beira (integrada no Segmento 1) e na área proposta para a estação de Vale
de Frades (integrada no Segmento 6).

-

Seletivas

nos

corredores

em

estudo

e

exclusivamente

nos

sítios

georreferenciados na recolha bibliográfica.


Elaboração de um relatório final.

5.12.2

Metodologia

5.12.2.1 Considerações Gerais
Os trabalhos arqueológicos que aqui se propõem foram executados segundo o
Regulamento dos Trabalhos Arqueológicos (Decreto-Lei n.º 164/2014 de 4 de
Novembro

de

2014),

o

Decreto-Lei

n.º

151-B/2013,

de

31

de

Outubro,

(Regulamentação dos Procedimentos de AIA), os Decretos-lei n.º 114/2012 e n.º
115/2012, de 25 de Maio de 2012 (Lei orgânica das Direções Regionais de Cultura e da
Direção-Geral do Património Cultural, respetivamente) e pretendem cumprir os
termos de referência para o descritor património arqueológico em estudos de
Impacte Ambiental (Circular do Instituto Português de Arqueologia, de 10 de
Setembro de 2004).
O pedido de autorização de trabalhos arqueológicos (P.A.T.A.) foi enviado à Direção
Geral de Património Cultural, no dia 9 de Novembro de 2015, com a direção
científica de João Albergaria.
Os trabalhos arqueológicos executados revelaram as seguintes condicionantes legais
nos 2 corredores em estudo:


Sítios classificados:
-

Castelo Velho de Freixo de Numão (n.º 579/2641), classificado como Sítio de
Interesse Público (Portaria n.º 219/2010, DR, 2.ª Série, n.º 55, de 19-032010; Declaração de rectificação n.º 734/2010, DR, 2.ª Série, n.º 73, de 1504-2010) e com Zona Especial de Proteção (Portaria n.º 219/2010, DR, 2.ª
Série, n.º 55, de 19-03-2010).
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-

Cabeço da Mina (n.º 80/CNS 2273), classificado como Sítio de Interesse
Público (Portaria n.º 110/2014, DR, 2.ª série, n.º 30, de 12-02-2014).



Áreas classificadas:
-

Conjunto dos Sítios Arqueológicos no Vale do Rio Côa, classificado como
Monumento Nacional (Decreto n.º 6/2013, DR, 1.ª série, n.º 86, de 6-052013) e com Zona Especial de Proteção (Aviso n.º 15168/2010, DR, 2.ª série,
n.º 147, de 30 de Julho de 2010).

-

Alto Douro Vinhateiro, classificado como Património Mundial, na categoria
de Paisagem Cultural, Evolutiva e Viva, pela UNESCO (ficha n.º 1046) e,
posteriormente,

classificado

como

Monumento

Nacional

(Aviso

n.º

15170/2010, DR, 2.ª série, n.º 147, de 30-07-2010) e com Zona Especial de
Proteção do Alto Douro Vinhateiro, que corresponde à Região Demarcada do
Douro.


Planos Diretores Municipais dos concelhos abrangidos: Celorico da Beira,
Trancoso, Mêda, Vila Nova de Foz Côa, Torre de Moncorvo, Vila Flor, Alfândega
da Fé, Mirandela, Macedo de Cavaleiros, Bragança e Vimioso.

No caso dos sítios arqueológicos classificados e das áreas classificadas, importa
mencionar que qualquer projeto de execução em áreas classificadas carece de
autorização prévia do órgão de tutela do património (neste caso, da Direção Regional
de Cultura do Norte).
Quadro 5.71 – Ocorrências patrimoniais inventariadas nos corredores com condicionantes legais
N.º

Designação

CNS

Classificação

7

Monte Meão 1

---

Inventariado

8

Monte Meão 2

---

Inventariado

62

Capela da Senhora da
Carvalha

---

63

Fonte da Carvalha

---

64

Chão da Santa

6696

Inventariado

65

Alto dos Barreiros

11032

Inventariado

66

Monte Meão 3

---

Inventariado

68

Lameirões / Chouriça

---

Espaço Cultural

69

Barral dos Passadouros

6453

Espaço Cultural

71

Vila Maior

4157

Espaço Cultural
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Bem Imóvel não
classificado
Bem Imóvel não
classificado

Legislação
PDM de Vila Nova de Foz Côa,
Anexo VI, nº FC225
PDM de Vila Nova de Foz Côa,
Anexo VI, nº FC236
PDM de Vila Nova de Foz Côa, art.
23º, Anexo IV, nº BNC77
PDM de Vila Nova de Foz Côa, art.
23º, Anexo IV, nº BNC76
PDM de Vila Nova de Foz Côa, art.
23º, Anexo V, nº P57
PDM de Vila Nova de Foz Côa, art.
23º, Anexo V, nº P55
PDM de Vila Nova de Foz Côa,
Anexo VI, nº FC240
PDM de Torre de Moncorvo, art.
31º, 52º, 56º, Anexo V, nº CBB_004
PDM de Torre de Moncorvo, art.
31º, 52º, 56º, Anexo V, nº CBB_006
PDM de Torre de Moncorvo, art.
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Quadro 5.71 – Ocorrências patrimoniais inventariadas nos corredores com condicionantes legais
N.º

Designação

CNS

Classificação

72

Ruínas de São Gregório

---

Espaço Cultural

73

Igreja de São Tomé

---

Património Arquitetónico

74

Boedo

---

Espaço Cultural

77

Santa Marinha

18121

Valor histórico arqueológico

78

Chã Grande

18118

Valor histórico arqueológico, proposto
para classificação como IIP

80

Cabeço da Mina

2273

Sítio de Interesse Público

81

Santo Estevão

18083

Valor histórico arqueológico

83

Salgueiro

18073

84

Marco de Divisão da
Lomba da Rosa

---

85

Buraco dos Mouros

---

86

Cabeço Murado

---

87

Malhado

5929

88

Gravuras do Malhado 1

---

89

Olival do Cabo

17254

Património arqueológico

90

Estela de Pinhovelo

---

Património arqueológico

91

Santa Madalena

17201

Património arqueológico

93

Letras Antigas

---

Património arqueológico

94

Capela de São Miguel

---

Imóvel com interesse

95

Capela da Santíssima
Trindade

---

Imóvel com interesse

96

Capela de São Tomé

---

Valor cultural

97

Poço dos Lobos

13214

Património Arqueológico

98

Alto do Castelinho

---

Património Arqueológico
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Legislação
31º, 52º, 56º, Anexo V, nº CBB_003

Valor histórico arqueológico, proposto
para classificação como IIC
Património Arqueológico
inventariado

PDM de Torre de Moncorvo, art.
31º, 52º, 56º, Anexo V, nº ADG_005
PDM de Alfândega da Fé, art. 76º e
Anexo VI, nº 32
PDM de Torre de Moncorvo, art.
31º, 52º, 56º, Anexo V, nº ADG_017
PDM de Vila - Flôr, art. 22º, 67º,
68º, 69º, 70º; Planta de
Condicionantes nº 63
PDM de Vila - Flôr, art. 22º, 67º,
68º, 69º, 70º; Planta de
Condicionantes nº 24
Portaria n.º 110/2014, DR, 2.ª
série, n.º 30, de 12-02-2014
PDM de Vila - Flôr, art. 22º, 67º,
68º, 69º, 70º; Planta de
Condicionantes nº 49
PDM de Vila - Flôr, art. 22º, 67º,
68º, 69º, 70º; Planta de
Condicionantes nº 37
PDM de Mirandela, art. 84º, 85º,
87º, Anexo I, nº I0320

Património Arqueológico
inventariado

PDM de Mirandela, art. 84º, 85º,
87º, Anexo I, nº I0787

Património Arqueológico
inventariado
Património Arqueológico
inventariado
Património Arqueológico
inventariado

PDM de Mirandela, art. 84º, 85º,
87º, Anexo I, nº I0335
PDM de Mirandela, art. 84º, 85º,
87º, Anexo I, nº I0322
PDM de Mirandela, art. 84º, 85º,
87º, Anexo I, nº I0321
PDM de Macedo de Cavaleiros, art.
70º, 71º, 73º, Anexo I, nº XXXVIII
PDM de Macedo de Cavaleiros, art.
70º, 71º, 73º, Anexo I, nº V
PDM de Macedo de Cavaleiros, art.
70º, 71º, 73º, Anexo I, nº VI
PDM de Macedo de Cavaleiros, art.
70º, 71º, 73º, Anexo I, nº LXXVIII
PDM de Bragança, art. 69º, 71ª e
Anexo I, nº 192
PDM de Bragança, art. 69º, 71ª e
Anexo I, nº 244
PDM de Bragança, art. 69º, alínea 8
PDM de Vimioso, art. 11º, 72º, 76º,
78º e Anexo II.2, nº 22
PDM de Vimioso, art. 11º, 72º, 76º,
78º e Anexo II.2, nº 26
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Quadro 5.71 – Ocorrências patrimoniais inventariadas nos corredores com condicionantes legais
N.º

Designação

CNS

Classificação

99

Bocarra de Argozelo

14240

Património Arqueológico

100

Ponte Velha

3688 /
23013

Património Arqueológico

101

Pendão

3721

Património Arqueológico

102

Lagoaço

3663

Património Arqueológico

104

Facho

14316

Património Arqueológico

579

Castelo Velho de Freixo
de Numão

2641

Sítio de Interesse Público

Legislação
PDM de Vimioso, art. 11º, 72º, 76º,
78º e Anexo II.2, nº 16
PDM de Vimioso, art. 11º, 72º, 76º,
78º e Anexo II.2, nº 51
PDM de Vimioso, art. 11º, 72º, 76º,
78º e Anexo II.2, nº 49
PDM de Vimioso, art. 11º, 72º, 76º,
78º e Anexo II.2, nº 54
PDM de Vimioso, art. 11º, 72º, 76º,
78º e Anexo II.2, nº 50
Portaria n.º 219/2010, DR, 2.ª
Série, n.º 55, de 19-03-2010;
Declaração de rectificação n.º
734/2010, DR, 2.ª Série, n.º 73, de
15-04-2010

5.12.2.2 Levantamento de Informação
•

Escala de análise geográfica

A Situação de Referência do Descritor Património circunscreve uma área de estudo
relativamente grande, com a finalidade de localizar e caraterizar todos os sítios com
valor patrimonial na área de afetação deste projeto (área considerada na primeira
fase de Grandes Condicionantes – Volume 5 e cuja listagem completa de
ocorrências estão apresentadas no Anexo H6 - Volume 4).
A área de projeto corresponde ao corredor selecionado para a implantação do
gasoduto, que consiste numa faixa de terreno com largura variada (embora em
grande parte da sua extensão tenha 400m de largura) e cerca de 163,5 Km no
Corredor A e cerca de 166,5 Km no Corredor B.
A área de afetação direta corresponde à zona de implantação do gasoduto, mais
concretamente a uma faixa de terreno com 20m de largura, centrada ao eixo da
conduta, e ao longo de toda a sua extensão.
A área de afetação indireta consiste num corredor com 50m de largura, centrado ao
eixo da conduta. Esta faixa de terreno constitui uma medida preventiva e deverá
servir para sinalizar todos os potenciais impactes negativos diretos, que poderão
eventualmente ocorrer durante o decorrer da empreitada, mais concretamente na
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abertura de acessos às frentes de obra, na desmatação do terreno e na
movimentação de máquinas.
Para determinar a incidência de impacte, a distância foi estabelecida a partir do
limite externo conhecido da ocorrência patrimonial e o eixo do gasoduto.
Convém salientar que nesta fase do estudo ambiental não foram definidas as áreas de
implantação do estaleiro, bem como, as zonas de depósito e empréstimo de terras.
Por este motivo, não foi possível observar o terreno nestes locais.
•

Recolha bibliográfica

O levantamento da informação de cariz patrimonial e arqueológico incidiu sobre os
seguintes recursos:


Portal do Arqueólogo: Sítios (Base de Dados Nacional de Sítios Arqueológicos,
doravante designada Endovélico)1 da responsabilidade da Direcção Geral do
Património Cultural (DGPC).



Ulysses,

sistema

de

informação

do

património

classificado/DGPC2

da

responsabilidade da Direcção Geral do Património Cultural (DGPC).


SIPA, Sistema de Informação para o Património Arquitectónico do Instituto da
Habitação e da Reabilitação Urbana3.



IGeoE-SIG: Instituto Geográfico do Exército4



Googlemaps5



Revisão do Plano Diretor Municipal de Alfândega da Fé, publicado pelo Aviso
n.º 2147/2015, Diário da Republica nº 40, 2.ª série, de 26/02/2015, 4977 - 5005



Revisão Plano Diretor Municipal de Bragança, publicada no Aviso 12248 –
A/2010, DR nº 117, II Série, de 18/6/2010, 33566(2)-33566(36).



Plano Diretor Municipal de Celorico da Beira, ratificado pela Resolução do
Conselho de Ministros, nº 86/95, DR nº 209, 1ª série - B, de 09/09/1995, pp.
5692 - 5700.

1 http://arqueologia.igespar.pt/index.php?sid=sitios
2 http://www.patrimoniocultural.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/
3 http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPASearch.aspx?id=0c69a68c-2a18-4788-9300-11ff2619a4d2
4 http://www.igeoe.pt/
5 https://maps.google.pt/
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Plano de Urbanização de Celorico da Beira ratificado pela Resolução do
Conselho de Ministros, nº 140/2005, DR nº 160, 1ª série - B, de 22/08/2005, pp.
4824 - 4829.



Plano Diretor Municipal de Macedo de Cavaleiros, ratificado pela Resolução do
Conselho de Ministros, nº 49/95, DR nº 116 de 19/05/1995, pp. 3086 – 3106.



Plano Diretor Municipal de Mêda, ratificado pela Resolução do Conselho de
Ministros nº 137/95, Diário da República, 1ª Série B, nº 263, de 14/11/1995,
6952 – 6960.



1ª Revisão do Plano Diretor Municipal de Mirandela publicado pelo Aviso n.º
9347/2015, Diário da República, 2.ª série, nº 163 de 21/08/2015, 24052 – 24093.



Plano Diretor Municipal de Trancoso, ratificado pela Resolução do Conselho de
Ministros, nº 76/94, DR nº 206, 1ª série, de 06/09/1994



Plano Diretor Municipal de Torre de Moncorvo, ratificado pela Resolução do
Conselho de Ministros nº 24/95, DR nº 70, Série I-B, de 23/03/1995.



Plano Diretor Municipal de Vila Flor, ratificado pela Resolução do Conselho de
Ministros nº 115/94, DR, Série I-B, nº 260, de 10/11/1994, 6790-6802.



Plano Diretor Municipal de Vila Nova de Foz Côa, aprovado pela Assembleia
Municipal de Vila Nova de Foz Côa, na sessão ordinária do dia 26/06/2015
(http://www.cm-fozcoa.pt/index.php/component/content/article/75-cm/863revisao-do-pdm)



Plano Director Municipal de Vila Nova de Foz Côa, ratificado pela Resolução do
Conselho de Ministros nº 2/95, DR nº 11, Série I-B, de 13/01/1995



Revisão do Plano Diretor Municipal de Vimioso, publicado pelo Aviso n.º
10083/2015, Diário da Republica nº 172, 2.ª série, de 03/09/2015, 25621 - 25649



Celorico: Consultas on-line: Plano Director Municipal



Celorico: Consultas on-line: Informação Geográfica



Terras Quentes: Associação de Defesa do Património Arqueológico do Concelho
de Macedo de Cavaleiros (http://www.terrasquentes.com.pt/default.aspx,
05/11/2015)



Município de Mirandela: Património Cultural online (http://sigmdl.cmmirandela.pt/Patrimonio/geral.aspx)
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Municipio

de

Trancoso:

Concelho:

Freguesias

(http://www.cm-

trancoso.pt/concelho/freguesias/Paginas/default.aspx, 14/09/2015)


Municipio

de

Trancoso:

Turismo

(http://www.cm-

trancoso.pt/turismo/Paginas/default.aspx, 14/09/2015)


Foz Côa: Revisão do Plano Director Municipal (PDM) de Vila Nova de Foz Côa
(http://www.cm-fozcoa.pt/index.php/component/content/article/75-cm/863revisao-do-pdm, 20/10/2015)



Bibliografia publicada sobre a região.

5.12.2.3 Prospeção Arqueológica
As prospeções arqueológicas realizaram-se durante o mês de Dezembro de 2015,
tendo sido usados 8 dias úteis de trabalho de campo.
As prospeções foram executadas de forma sistemática nos 6 segmentos comuns aos
dois corredores em estudo, num corredor com 100m de largura (como apresentado no
Desenho 8 – Volume 3), na área prevista para o alargamento da estação de Celorico
da Beira (integrada no Segmento 1) e na área proposta para a estação de Vale de
Frades (integrada no Segmento 6).
As prospeções foram seletivos nos corredores em estudo e exclusivamente nos sítios
georreferenciados na recolha bibliográfica.
Conforme consta no Formulário que acompanha o Pedido de Autorização de
Trabalhos Arqueológicos, o técnico responsável foi devidamente autorizado pelo
responsável pela elaboração do Estudo de Impacte Ambiental para realizar
prospeções arqueológicos nos terrenos e responsabiliza-se por eventuais danos
causados pela atividade arqueológica. A sinalização e segurança foi efetuada
conforme a legislação prevista para este tipo de trabalhos de campo.
A documentação recolhida nos trabalhos de campo foi integralmente transposta para
o atual relatório. Como não foram recolhidos materiais arqueológicos no decorrer das
prospeções arqueológicas, não há necessidade de fazer qualquer depósito de
materiais arqueológicos.
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•

Visibilidade do terreno

O descritor de visibilidade do terreno encontra-se organizado em duas categorias
subordinadas: a primeira consiste numa análise geral da visibilidade do terreno que
nos permite distinguir as grandes unidades de observação, a segunda distingue-se
pela necessidade de pormenorizar o grau de visibilidade boa do terreno (vide quadros
seguintes).
Quadro 5.72 – Graus de visibilidade do terreno
Visibilidade má do terreno
Visibilidade mista do
terreno

1
2

Visibilidade média do
terreno

3

Visibilidade boa do terreno

4

Solo urbano

5

Aterros e escavações

6

Área vedada
Terreno de forte inclinação
Áreas de fogo e de
desmatação

7
8
9

Intransponível ao percurso pedestre
Arvoredo denso, mas com o mato medianamente limpo.
Facilita o percurso pedestre e a observação geral do terreno
Arvoredo pouco denso e com vegetação acima do joelho.
Facilita o percurso pedestre e a observação de construções
Arvoredo pouco denso e com vegetação abaixo do joelho.
Facilita o percurso pedestre, a observação de construções e de materiais
arqueológicos
Sem arvoredo, com vegetação abaixo do joelho, grande quantidade de
entulho e de lixo recente.
Observação de construções, mas superfície de solo original sem qualidade
de observação
Sem arvoredo, sem vegetação e com o terreno completamente revolvido.
Superfície do solo original sem qualidade de observação.
Intransponível ao percurso pedestre
Percurso pedestre dificultado por questões de segurança
Arvoredo pouco denso e vegetação rasteira.
Facilita o percurso pedestre, a observação de construções e de materiais
arqueológicos.

Quadro 5.73 – Grau de diferenciação do descritor 4
Visibilidade mínima da
superfície do solo

4.1

Visibilidade intermédia da
superfície do solo

4.2

Visibilidade elevada da
superfície do solo

4.3

•

Vegetação rasteira a cobrir a quase totalidade do solo.
Observação facilitada de construções, mas com identificação difícil de
materiais arqueológicos.
Vegetação rasteira a cobrir parcialmente o solo.
Observação facilitada de construções e identificação razoável de materiais
arqueológicos.
Solo limpo por trabalhos agrícolas recentes.
Observação facilitada de construções e de materiais arqueológicos.

Ficha de sítio

O registo dos sítios com valor patrimonial identificados no decorrer dos trabalhos de
campo é feito numa ficha criada para este efeito. A Ficha de Sítio encontra-se
organizada em cinco grupos de descritores relacionados com os seguintes objetivos:


Identificação;



Localização administrativa e geográfica;

Página 378 de 647

G-14000-000001
Data: 26.01.2016
Rev.1



Descrição da Paisagem;



Caracterização do material arqueológico;



Caracterização das estruturas;



Avaliação e classificação do valor patrimonial;



Avaliação e classificação do Valor de impacte patrimonial.

No Anexo H1 do Volume 4 – Anexos Técnicos caracterizam-se de forma mais
detalhada os grupos de descritores relacionados com cada um dos objetivos
enunciados e apresentam-se os conceitos relacionados com a atribuição do valor
patrimonial e respetiva classe, e com a determinação do valor do impacte
patrimonial.
•

Registo fotográfico

O registo fotográfico realizado teve como objetivos a obtenção de imagens dos sítios
com valor patrimonial, da paisagem envolvente, do relevo e da vegetação que cobria
o terreno, na área que será afetada por este projeto.
•

Registo cartográfico

Todos os sítios foram localizados na Carta Militar de Portugal, folhas n.º 191, 192,
180, 181, 170, 160, 150, 151, 140, 141, 129, 130, 118, 105, 91, 92, 77, 78, 63, 64, 65,
66, 50, 51, 52, constando do Anexo A do Volume 5 (Desenho 2 – Síntese de
Condicionantes).
Os sítios identificados nas prospeções arqueológicas e o grau de visibilidade do
terreno na área de incidência deste projeto (ocorrências patrimoniais e eixos comuns
dos corredores) foram também localizados nas mesmas Cartas Militares de Portugal.
As visibilidades dos troços comuns são apresentadas no Desenho 8 – Volume 3 sendo
as visibilidades das restantes ocorrências integradas nos corredores alternativos
apresentadas no Anexo H2 – Volume 4.
•

Informação oral

No decorrer dos trabalhos recolheram algumas informações orais que foram
essenciais para localizar algumas ocorrências patrimoniais, sendo necessário
prosseguir com este recurso de informação em futura prospeções.
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5.12.3

Valor Patrimonial

A avaliação do Valor Patrimonial é obtida a partir dos descritores considerados mais
importantes para calcular o valor patrimonial de cada sítio. O valor patrimonial é
calculado usando as categorias apresentadas no Anexo H1 – Volume 4 (Quadro
H1.6), às quais é atribuída uma valoração quantitativa de acordo com os parâmetros
explicitados no anexo.

5.12.4

Fator Património

5.12.4.1 Caraterização da Paisagem e do Terreno
Com uma extensão máxima de cerca de 167km, a área de estudo abrange uma
multivariedade de paisagens e ao longo do percurso registaram-se diversas
condicionantes à observação do terreno (má visibilidade, solo urbano ou áreas
vedadas).
As visibilidades dos segmentos prospetados (troços de traçado comum às duas
alternativas) são apresentadas no Desenho 8 – Volume 3.
Nas prospeções sistemáticas no segmento 1 (estação e PK 0+000 a PK 0+365) registouse, sobretudo, boa visibilidade do terreno e não houve obstáculos na progressão
pedestre, ao longo das suaves colinas que moldam o terreno.

Fotografia 5.15 - Vista geral do terreno (alargamento da estação de Celorico da Beira)
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Fotografia 5.16 - Vista geral do terreno (segmento 1)

O segmento 2 (traçado A – PK 23+540 a PK 24+775 e traçado B – PK 23+865 a PK
25+100) abrange uma paisagem formada por terreno baldios (na metade Sul) e por
terrenos agrícolas (na metade Norte), nos quais se registou essencialmente
visibilidade média.

Fotografia 5.17 - Vista geral do terreno (segmento 2,
metade Sul)

Fotografia 5.18 - Vista geral do terreno (segmento 2,
metade Norte)

Ao contrário do segmento 2, onde predominam as várzeas (utilizadas para uma
agricultura intensiva) e pequenas elevações, o segmento 3 (PK 59+335 a PK 68+635 do
traçado A e PK 61+075 a PK 70+375 do traçado B) carateriza-se pelo predomínio de
cumeadas e pela má visibilidade do terreno (denso matagal e encostas de inclinação
acentuada).
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Fotografia 5.19 - Vista geral do terreno (segmento 3)

Fotografia 5.20 - Vista geral do terreno (segmento 3)

Neste troço (aquele que tem maior extensão), a progressão pedestre foi muito
condicionada e só pontualmente (em zonas de vinha ou de olival) se registou boa
visibilidade.

Fotografia 5.21 - Vista geral do terreno (segmento 3)

O segmento 4 (PK 46+625 a PK 47+135 do traçado A e PK 53+280 a PK 53+790 do
traçado B) agrupa diferentes graus de visibilidade (solo urbano, visibilidade boa,
média e boa) num troço de pequenas dimensões (cerca de 500m). A paisagem
agrícola (pequenos olivais e vinhas), composta por suaves colinas, encontra-se muito
marcada pela presença do IP4 (solo urbano).
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Fotografia 5.22 - Vista geral do terreno (segmento 4)

O segmento 5 (PK 71+352 a PK 72+526 do traçado A e PK 77+160 a PK 78+334) do
traçado B ocupa uma pequena zona planáltica, pontilhada por elevações de pequenas
dimensões, onde se observaram terrenos baldios (má visibilidade do terreno) e
terrenos agrícolas (boa e média visibilidade).

Fotografia 5.23 - Vista geral do terreno (segmento 5)

Por fim, a futura estação de Vale de Frades (segmento 6) ocupa um terreno coberto
por esteva (Cistus ladanifer), no qual se registou má visibilidade.
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Fotografia 5.24 - Vista geral do terreno (estação de Vila de Frades)

5.12.4.2 Caraterização Patrimonial
O levantamento de informação bibliográfica contribuiu para o inventário de 1112
ocorrências patrimoniais em toda a área de estudo (área das Grandes condicionantes
com cerca de 4 km de largura), das quais 105 estão localizadas nos dois corredores
em estudo.
O Corredor A reúne 65 registos, enquanto o Corredor B agrupa 64 ocorrências; nos
segmentos com os eixos comuns às duas soluções identificaram-se 11 ocorrências (1
no troço 1; 2 no troço 2; 8 no troço 3).
A análise crítica dos dados recolhidos previamente demonstra que existe uma
distorção na qualidade da informação, dado que existem muitas ocorrências
patrimoniais inventariadas cujo conteúdo informativo é residual e limitado ao seu
registo.
No inventário geral há ocorrências que foram destruídas; há ocorrências que foram
deslocadas da sua posição inicial (tendo-se mantido neste trabalho a sua posição
original); há manchas de materiais à superfície do terreno registadas como sítios
arqueológicos, que foram sujeitas a trabalhos de escavação arqueológico e que
tiveram resultados nulos (ausência de contextos arqueológicos conservados); há
ocorrências localizadas em terrenos vedados que não puderam ser caraterizadas e
avaliadas; há ocorrências localizadas em terrenos com vegetação densa, que não
foram caraterizadas e avaliadas; há ocorrências nas quais não se encontraram
vestígios arqueológicos à superfície do solo, que não foram caraterizadas, nem
avaliadas; há ocorrências que não foram localizadas, nem prospetadas.
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Por causa de todos os fatores mencionados e por existir um conjunto elevado de
ocorrências com problemas acerca da sua existência, optou-se por reduzir o conjunto
de estudo (54 unidades) a todas as ocorrências que foram localizadas e caraterizadas
nos trabalhos de campo, embora nunca se possam esquecer as restantes, na fase
seguinte da avaliação patrimonial.
O quadro seguinte identifica as ocorrências patrimoniais que não foram caraterizadas
nos trabalhos de campo, pelos motivos supramencionados, ou que foram destruídas.
Quadro 5.74 – Ocorrências patrimoniais que não foram caraterizadas nos trabalhos de campo ou que foram
destruídas
N.º

Designação

Tipo de Sítio

CNS

Cronologia

Troço

6

Grincha

---

Romano

5

7

Monte Meão 1

---

Pré-história recente

5

63+843

60

65+547

60

8

Monte Meão 2

---

Indeterminado

5

64+018

74

65+722

74

15

Torre 1

Villa
Mancha de
ocupação
Estruturas
escavadas na rocha
Alminha

Corredor A
Corredor B
Dist.
Dist.
PK
PK
(m)
(m)
62+888 82 64+593
82

---

Moderno
Paleolítico Médio
(Mousteriense)

1

0+711

190

0+708

95

1

0+849

200

---

---

16

Quinta da Torre 1 Achado(s) Isolado(s)

25

Castro do Penedo
da Vila
Lagar de Azeite II

27

Rabaçal 7

29

Rabaçal 3

30

Remudo 2

31

Almares 3

34
35

38

Lameira Longa
Gamoais Velhos
Quinta dos
Gamoais-Relva 2
Trigueira 1

42

Sarafejo 1

44
46
49

Ola
Sapata
Cardanha
Chãos de
Negrilhos
Amendoal de
Quintãs

22

36

50
51
52

Pestana

53

Vale de Veiga 1

54

Vale de Veiga 2
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33260

Povoado

26686

Idade do Ferro

1

---

---

14+973

32

Lagar
Mancha de
ocupação
Mancha de
ocupação
Peso
Mancha de
ocupação
Lagar
Necrópole
Mancha de
ocupação
Lagar
Mancha de
ocupação
Lagar
Necrópole
Lagar

---

Indeterminado

1

21+997

73

---

---

---

Moderno

2

25+943

109

---

---

---

Moderno

2

26+117

137

---

---

---

Indeterminado

2

28+490

31

---

---

---

Moderno

2

29+699

169

---

---

26928
---

3
3

-----

-----

37+819
37+973

103
109

3

---

---

38+051

130

---

Indeterminado
Idade Média
Romano e Idade
Média
Indeterminado

3

38+786

32

---

---

---

Romano

3

39+158

180

---

---

--17114
26930

Indeterminado
Idade Média
Indeterminado

3
3
3

40+125
-----

282
-----

--40+522
42+335

--53
83

Lagar

26929

Indeterminado

3

---

---

42+499

178

Estação de ar livre

11127

3

---

---

42+820

31

3

---

---

43+984

95

3

---

---

44+911

147

3

---

---

45+031

110

Mancha de
ocupação
Mancha de
ocupação
Mancha de
ocupação

26925

11132
11128
11129

Idade do Ferro (?) e
Contemporâneo
NeoCalcolítico/Romano
Paleolítico?/
Calcolítico
Idade do Bronze
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Quadro 5.74 – Ocorrências patrimoniais que não foram caraterizadas nos trabalhos de campo ou que foram
destruídas
N.º

Designação

Tipo de Sítio

CNS

55

Vale de Veiga 3

Mancha de
ocupação

11130

Achado Isolado

---

Alminha

---

Achado Isolado

---

Mancha de
ocupação

11131

56
57
59
60

Quinta da
Canameira 4
Quinta da
Canameira 2
Vinha da Quinta
da Canameira
Quinta do Marvão

Cronologia
Paleolítico ou NeoCalcolítico
Paleolítico ou NeoCalcolítico

Troço

Corredor A
Dist.
PK
(m)

Corredor B
Dist.
PK
(m)

3

---

---

45+365

23

3

---

---

45+540

209

Contemporâneo

3

---

---

45+681

67

Indeterminado

3

---

---

45+833

28

3

---

---

46+528

91

3

---

---

46+266

125

4

---

---

53+813

154

4

---

---

54+046

22

Paleolítico ou NeoCalcolítico
Romano / Idade
Média
Romano
Calcolítico e Idade
do Bronze

Achados Isolados

---

64

Quinta do Chão
da Ordem
Chão da Santa

Vestígios diversos

6696

65

Alto dos Barreiros

Povoado

11032

66

Monte Meão 3

Mancha de
ocupação

---

Pré-história recente

5

63+862

393

65+566

393

Habitat

6453

Pré-história recente

6

69+264

13

---

---

Necrópole

2163

Idade Média

6

69+413

229

71+000

99

Igreja

---

Moderno

6

---

---

76+385

60

Habitat
Achado Isolado
Necrópole
Monumento
megalítico
Habitat

----4716

Romano
Pré-História
Idade do Ferro

6
6
6

74+889
77+368
78+890

61
81
143

-------

-------

18117

Neo-calcolítico

6

1+451

111

---

---

18083

Romano

6

---

---

12+115

153

Mina

---

Indeterminado

6

---

---

22+089

101

Mamoa
Habitat

5929
17254

Neo-Calcolítico
Romano

6
7

17+233
---

169
---

--36+589

--93

Estela

---

Romano

7

33+973

62

---

---

Inscrição

---

7

39+350

141

---

---

Mina

13214

Indeterminado
Indeterminado
(Romano?)

8

---

---

76+105

10

Habitat

---

Romano

9

72+950

5

78+862

24

Mina

14240

Romano

9

75+446

12

---

---

Atalaia
Atalaia

3721
14316

Idade Média
Idade Média

9
9

-----

-----

82+588
85+371

0
22

61

74
75
76

Barral dos
Passadouros
Zambulheira
Igreja de São
Tomé
Boedo
Carriça do Roque
Junqueira

79

Chãs

81

93

Santo Estevão
Buraco dos
Mouros
Malhado
Olival do Cabo
Estela de
Pinhovelo
Letras Antigas

97

Poço dos Lobos

69
70
73

85
87
89
90

98
99
101
104

Alto do
Castelinho
Bocarra de
Argozelo
Pendão
Facho
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O conjunto de ocorrências em estudo é composto por 54 ocorrências patrimoniais,
com 40 ocorrências no Corredor A (amostra inicial tinha 65 unidades) e com 31
ocorrências patrimoniais no Corredor B (a amostra inicial tinha 64 unidades). Nos
segmentos onde o eixo é comum às duas soluções registaram-se 8 ocorrências
patrimoniais (a amostra inicial tinha 11 unidades).
A distribuição linear das 54 ocorrências pelos 9 troços em estudo é a seguinte:
Corredor A – Troço 1: 12 registos; Troço 2: 2 registos; Troço 3: 7 registos; Troço 4:1
registo; Troço 5: 6 registos; Troço 6: 7 registos; Troço 7: 2 registos; Troço 8: 2
registos; Troço 9: 1 registo. Corredor B – Troço 1: 9 registos; Troço 3: 3 registos;
Troço 4: 3 registos; Troço 5: 6 registos; Troço 6: 6 registos; Troço 8: 2 registos; Troço
9: 2 registos.
As 54 ocorrências referidas são apresentadas no quadro seguinte.
Quadro 5.75 – Ocorrências patrimoniais que formam o conjunto em estudo
Corredor A
PK
Dist.(m)

Corredor B
PK
Dist.(m)

N.º

Designação

Tipo de Sítio

CNS

Cronologia

Troço

1

Mina da Torre 1

Mina de água

---

Moderno/
Contemporâneo

1

0+113

30

0+113

30

Quinta das
Lavagens 1
Quinta das
Lavagens 2

Casa de apoio
agrícola

---

Contemporâneo

1

23+873

33

24+197

33

Edifício

---

Contemporâneo

1

24+210

31

24+532

31

---

Contemporâneo

5

59+472

32

61+216

28

---

Contemporâneo

5

61+608

32

63+312

32

---

Pré-história recente

5

67+536

13

69+262

13

---

Contemporâneo

5

68+302

27

70+007

27

---

Contemporâneo

5

68+406

13

70+111

13

1

0+060

72

0+060

72

1

0+179

156

0+179

156

1

0+182

63

0+182

63

2
3
4

Picoto 1

5

Picoto 2

9

Foz do Sabor

10

Foz do Sabor 2

11

Foz do Sabor 3

12

Casas do Rio 4

13

Casas do Rio 2

14

Casas do Rio 1

17
18
19
20
21

Quinta do Seixal
I
Cemitério de
Minhocal
Quinta de São
João
Corgos / Quinta
dos Corgos I
Cruzeiro Oriental
de Garcia Joanes
Página 387 de 647

Casa de apoio
agrícola
Casa de apoio
agrícola
Povoado
fortificado
Casa de apoio
agrícola
Casa de apoio
agrícola
Mancha de
ocupação
Mancha de
ocupação
Mancha de
ocupação

33871
-----

Medieval? / Moderno
/ Contemporâneo
Moderno/
Contemporâneo
Moderno/
Contemporâneo

Casal rústico

24521

Romano/Medieval?

1

2+034

149

---

---

Cemitério

---

Contemporâneo

1

4+430

179

---

---

24512

Medieval

1

4+322

144

---

---

24945

Romano

1

6+645

183

---

---

---

Contemporâneo

1

---

---

13+886

41

Mancha de
ocupação
Mancha de
ocupação
Cruzeiro
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Quadro 5.75 – Ocorrências patrimoniais que formam o conjunto em estudo
N.º
23

24
26

Designação
Cruzeiro
Setentrional de
Garcia Joanes
Cruzeiro da
Ribeira das
Moitas
Povoado de
Falifa

28

Rabaçal 6

32

Alto do Vale
Redondo 1

33

Vale de El-Rei

37

Trigueira 2
Quinta de São
João 1

39

40

41
43
45
47
48
58
62
63

Quinta de São
João
Lagar de PisaBuréis
Capela de São
João
Alto da
Canadinha
Calçada da Relva
Alto da
Lamigueira
Vinha da Quinta
da Canameira 2
Capela da
Senhora da
Carvalha
Fonte da
Carvalha

Corredor A
PK
Dist.(m)

Corredor B
PK
Dist.(m)

Tipo de Sítio

CNS

Cronologia

Troço

Cruzeiro

---

Contemporâneo

1

13+604

135

---

---

Cruzeiro

---

Moderno

1

---

---

22+187

166

26685

Idade do Ferro

1

23+269

164

23+452

42

---

Moderno

2

25+973

21

---

---

---

Medieval / Moderno

2

32+119

192

---

---

3

33+285

129

---

---

3

38+631

238

---

---

Povoado
fortificado
Mancha de
ocupação
Mancha de
ocupação
Mancha de
ocupação
Lagar
Mancha de
ocupação
Conjunto
edificado e
mancha de
ocupação

---

Romano/ Alta idade
Média
Indeterminado

---

Romano

3

38+893

68

---

---

---

Romano, Alta Idade
Média, Moderno

3

38+995

128

---

---

Lagar

26922

Indeterminado

3

39+111

78

---

---

Capela

---

Moderno

3

39+300

216

---

---

Habitat

11140

Pré-História

3

40+405

431

---

---

Via
Mancha de
ocupação
Mancha de
ocupação

---

Romano
Pré-história recente
e Proto - história

3

---

---

40+711

161

3

---

---

41+074

17

33212

Romano

3

---

---

45+833

0

Capela

---

Moderno/
Contemporâneo

4

---

---

53+393

116

Fonte

---

Contemporâneo

4

---

---

53+393

78

19763

---

67

Alto das
Malhadas

Povoado
fortificado

22886

Pré-história
recente?/ Idade do
Ferro/ Idade Média

5

64+012

265

65+716

265

68

Lameirões /
Chouriça

Habitat

---

Romano

6

69+045

0

70+759

247

71

Vila Maior

Villa

4157

Romano / Idade
Média

6

69+490

301

71+213

187

72

Ruínas de São
Gregório

Capela

---

Romano / Moderno

6

---

---

75+080

62

77

Santa Marinha

18121

Idade do Ferro e
Idade Média

6

---

---

5+780

54

78

Chã Grande

18118

Neo-calcolítico

6

0+870

40

---

---

80

Cabeço da Mina
Capela de São
Jorge
Salgueiro

2273

Calcolítico
Moderno/
Contemporâneo
Romano

6

6+285

6

---

---

6

10+200

57

---

---

6

12+647

0

---

---

82
83
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megalítico
Santuário
Capela

---

Habitat

18073

G-14000-000001
Data: 26.01.2016
Rev.1

Quadro 5.75 – Ocorrências patrimoniais que formam o conjunto em estudo
Corredor A
PK
Dist.(m)

Corredor B
PK
Dist.(m)

N.º

Designação

Tipo de Sítio

CNS

Cronologia

Troço

84

Marco de Divisão
da Lomba da
Rosa

Marco

---

Contemporâneo

6

---

---

20+217

15

86

Cabeço Murado

Povoado
fortificado

---

Indeterminado

6

---

---

22+390

8

88

Gravuras do
Malhado 1

Arte Rupestre

---

Indeterminado

6

17+280

68

---

---

91

Santa Madalena

Povoado
fortificado

17201

Pré-História
Recente?, Idade do
Bronze?

7

35+564

0

---

---

Capela

---

Contemporâneo

7

36+193

121

---

---

Capela

---

Moderno/
Contemporâneo

8

48+861

90

55+554

233

Capela

---

Contemporâneo

8

---

---

58+921

83

Capela

---

8

64+079

132

---

---

9

76+875

15

---

---

9

---

---

83+033

31

92
94
95
96

Capela de Santo
Amaro
Capela de São
Miguel
Capela da
Santíssima
Trindade
Capela de São
Tomé

Moderno/
Contemporâneo
Idade Média e
Moderno
Romano e Idade
Média

100

Ponte Velha

Ponte

3688/
23013

102

Lagoaço

Povoado

3663

Cruzeiro

---

Contemporâneo

9

---

---

85+031

113

Povoado
fortificado

2641

Calcolítico e Idade
do Bronze

4

52+210

101

55+339

41

103
579

Cruzeiro Oriental
de Pinelo
Castelo Velho de
Freixo de Numão

No Anexo H5 - Volume 4 são apresentadas as fichas de sítio de todas as ocorrências
inseridas nos corredores alternativos em estudo.
•

Troço 1

No Troço 1, registaram-se 12 ocorrências patrimoniais no Corredor A (entre o PK
0+000 e o PK 24+515), 9 ocorrências patrimoniais no Corredor B (entre o PK 0+000 e o
PK 24+837) e 3 ocorrências patrimoniais no segmento comum aos dois eixos da
conduta (n.º 1, n.º 2 e n.º 3).
O conjunto é formado por 1 mina de água (n.º 1), 1 casa de apoio agrícola (n.º 2), 5
manchas de ocupação (n.º 12, n.º 13, n.º 14, n.º 19, n.º 20), 1 casal rústico (n.º 17), 1
cemitério (n.º 18), 3 cruzeiros (n.º 21, n.º 23 e n.º 24) e 1 possível fortificado (n.º 26).
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Fotografia 5.25 - Vista geral da implantação do sítio (Quinta do Seixal 1, n.º 17)

Neste conjunto não há ocorrências com classificação oficial, mas destacamos o casal
rústico da Quinta do Seixal 1 (n.º 17), devido à proliferação de materiais
arqueológicos à superfície do solo, o cruzeiro da Ribeira da Moita (n.º 24), devido à
sua antiguidade e implantação na paisagem rural local, e o povoado de Falifa (n.º
26), devido à sua implantação na paisagem e à possibilidade de existir, pelo menos,
uma linha de muralha.

Fotografia 5.26 - Vista geral da implantação do cruzeiro da Ribeira da Moita (n.º 24)

Quadro 5.76 – Ocorrências patrimoniais localizadas no Troço 1 e respetivo valor patrimonial

N.º

Designação

1

Mina da Torre 1

2

Quinta das
Lavagens 1

3

Quinta das
Lavagens 2
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Tipo de
Sítio
Mina de
água
Casa de
apoio
agrícola
Edifício

Corredor A
Dist.
PK
(m)

Corredor B
Dist.
PK
(m)

Valor
Patrimonial

Classe de
Valor
Patrimonial

30

7,85

D

24+197

33

4

D

24+532

31

4,71

D

CNS

Cronologia

---

Moderno/
Contemporâneo

0+113

30

0+113

---

Contemporâneo

23+873

33

---

Contemporâneo

24+210

31
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Quadro 5.76 – Ocorrências patrimoniais localizadas no Troço 1 e respetivo valor patrimonial

N.º

Designação

Tipo de
Sítio

CNS

12

Casas do Rio 4

Mancha de
ocupação

33871

13

Casas do Rio 2

14

Casas do Rio 1

17

Quinta do Seixal I

18

Cemitério de
Minhocal

19

Quinta de São João

20
21
23
24
26

Corgos / Quinta
dos Corgos I
Cruzeiro Oriental
de Garcia Joanes
Cruzeiro
Setentrional de
Garcia Joanes
Cruzeiro da Ribeira
das Moitas
Povoado de Falifa

Mancha de
ocupação
Mancha de
ocupação
Casal
rústico
Cemitério

----24521

Cronologia
Medieval? /
Moderno /
Contemporâneo
Moderno/
Contemporâneo
Moderno/
Contemporâneo
Romano/
Medieval?

Corredor A
Dist.
PK
(m)

Corredor B
Dist.
PK
(m)

Valor
Patrimonial

Classe de
Valor
Patrimonial

0+060

72

0+060

72

5

D

0+179

156

0+179

156

11,42

C

0+182

63

0+182

63

5,28

D

2+034

149

---

---

11,42

C

---

Contemporâneo

4+430

179

---

---

9,14

C

24512

Medieval

4+322

144

---

---

5,57

D

24945

Romano

6+645

183

---

---

5,85

D

Cruzeiro

---

Contemporâneo

---

---

13+886

41

9

C

Cruzeiro

---

Contemporâneo

13+604

135

---

---

9

C

Cruzeiro

---

Moderno

---

---

22+187

166

11

C

Povoado
fortificado

26685

Idade do Ferro

23+269

164

23+452

42

12,85

B

Mancha de
ocupação
Mancha de
ocupação

Fotografia 5.27 - Vista geral da implantação do povoado de Falifa (n.º 26)

O valor patrimonial obtido para estas ocorrências tem sobretudo significado baixo (7
ocorrências de Classe D) e médio (6 ocorrências de Classe C). Registou-se apenas 1
ocorrência de Classe B (significado patrimonial elevado), designadamente o povoado
de Falifa (n.º 26).
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•

Troço 2

No Troço 2, registaram-se apenas 2 manchas de ocupação no Corredor A (entre o
PK 24+515 e o PK 32+733), designadamente o Rabaçal 6 (n.º 28) e Alto do Vale
Redondo 1 (n.º 32), ambas com significado patrimonial médio (Classe C).
Quadro 5.77 – Ocorrências patrimoniais localizadas no Troço 2 e respetivo valor patrimonial

N.º

Designação

28

Rabaçal 6

32

Alto do Vale
Redondo 1

•

Tipo de
Sítio

PK

Dist.(m)

PK

Dist.(m)

Valor
Patrimonial

Classe de
Valor
Patrimonial

25+973

21

---

---

11,14

C

Medieval /
32+119
Moderno

192

---

---

11,14

C

CNS Cronologia

Mancha de
ocupação
Mancha de
ocupação

-----

Moderno

Troço 3

No Troço 3, foram caracterizadas 7 ocorrências patrimoniais no Corredor A (entre o
PK 32+733 e o PK 49+216) e 3 ocorrências patrimoniais no Corredor B (entre o PK
33+150 e o PK 50+391).
O conjunto é formado por 4 manchas de ocupação (n.º 33, n.º 39, n.º 48, n.º 50), 1
conjunto edificado, 2 lagares (n.º 37 e n.º 41), 1 capela associada a uma necrópole
(n.º 43), 1 habitat (n.º 45) e 1 via antiga (n.º 47).
Neste conjunto não há ocorrências com classificação oficial, mas gostaríamos de
salientar, para além dos 2 lagares (n.º 37 e n.º 41), a capela de São João que está
associada a uma necrópole de sepulturas escavadas na rocha (n.º 43) e o sítio da
Quinta de São João 1 (n.º 39), devido à elevada quantidade de materiais
arqueológicas à superfície do solo.
Quadro 5.78 – Ocorrências patrimoniais localizadas no Troço 3 e respetivo valor patrimonial
Tipo de
Sítio

Corredor A

N.º

Designação

33

Vale de El-Rei

37

Trigueira 2
Quinta de São
João 1

Mancha de
19763
ocupação
Lagar
--Mancha de
--ocupação

40

Quinta de São
João

Conjunto
edificado

41

Lagar de PisaBuréis

Lagar

39
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CNS

Cronologia

Corredor B

Classe de
Valor
Valor
Dist.(m) Patrimonial Patrimonial

PK

Dist.(m)

PK

33+285

129

---

---

11,14

C

38+631

238

---

---

13

B

Romano

38+893

68

---

---

12

B

---

Romano, Alta
Idade Média,
Moderno

38+995

128

---

---

5,28

D

26922

Indeterminado

39+111

78

---

---

13,85

B

Romano/Alta
idade Média
Indeterminado
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Quadro 5.78 – Ocorrências patrimoniais localizadas no Troço 3 e respetivo valor patrimonial

N.º

Designação

Corredor A

Tipo de
Sítio

CNS

Cronologia

Corredor B

PK

Dist.(m)

PK

Classe de
Valor
Valor
Dist.(m) Patrimonial Patrimonial

Capela de São
João
Alto da
Canadinha
Calçada da
Relva

Capela

---

Moderno

39+300

216

---

---

17,85

A

Habitat

11140

Pré-História

40+405

431

---

---

11,42

C

Via

---

Romano

---

---

40+711

161

6,14

D

48

Alto da
Lamigueira

Mancha de
ocupação

---

Pré-história
recente e Proto
- história

---

---

41+074

17

11,14

C

58

Vinha da Quinta
da Canameira 2

Romano

---

---

45+833

0

12

B

43
45
47

Mancha de
33212
ocupação

Fotografia 5.28 - Vista geral da Capela de São João (n.º 43)

Neste troço, a avaliação patrimonial efetuada reúne 1 ocorrência de valor
patrimonial muito elevado (Classe A), designadamente a Capela de São João (n.º 43);
4 ocorrências de significado de valor patrimonial elevado (Classe B), 1; 3 ocorrências
de significado de valor patrimonial médio (Classe C); 2 ocorrências de significado de
valor patrimonial reduzido (Classe D).
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Fotografia 5.29 - Pormenor de sepultura escavada na rocha
(n.º 43)

Fotografia 5.30 - Vista geral do lagar de Trigueira 2 (n.º 37)

Fotografia 5.31 - Vista geral da implantação do lagar de

Fotografia 5.32 - Vista geral da implantação da Quinta de

Pisa Búreis (n.º 41)

São João 1 (n.º 39)

•

Troço 4

No Troço 4, inventariou-se 1 ocorrência no Corredor A (entre o PK 49+216 e o PK
59+330) e 3 ocorrências no Corredor B (entre o PK 50+391 e o PK 61+069).
Quadro 5.79 – Ocorrências patrimoniais localizadas no Troço 4 e respetivo valor patrimonial

N.º

Designação

Tipo de
Sítio

CNS

62

Capela da Senhora
da Carvalha

Capela

63

Fonte da Carvalha

579

Castelo Velho de
Freixo de Numão

Página 394 de 647

Corredor A

Corredor B

Valor
Patrimonial
Dist.(m)

Classe de
Valor
Patrimonial

PK

Dist.(m)

PK

---

---

---

53+393

116

17,42

A

Fonte

---

---

---

53+393

78

7,42

D

Povoado
fortificado

2641

52+210

101

55+339

41

16,28

A
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Fotografia 5.33 - Pormenor das estruturas restauradas do Castelo Velho (n.º 579)

O conjunto é formado pela Capela da Senhora da Carvalha (n.º 62), pela Fonte da
Carvalha (n.º 63) e pelo povoado fortificado do Castelo Velho de Freixo de Numão
(n.º 579, que se encontra classificado como Sítio de Interesse Público (Portaria n.º
219/2010, DR, 2.ª Série, n.º 55, de 19-03-2010; Declaração de Retificação n.º
734/2010, DR, 2.ª Série, n.º 73, de 15-04-2010) e que tem demarcada uma Zona
Especial de Proteção (Portaria n.º 219/2010, DR, 2.ª Série, n.º 55, de 19-03-2010).
A avaliação patrimonial das ocorrências revela 2 ocorrências de significado patrimonial
muito elevado (Classe A), mais concretamente o sítio n.º 62 e o sítio n.º 579, e 1
ocorrência patrimonial de classe D (significado de valor patrimonial reduzido).

Fotografia 5.34 - Vista geral da Capela da Senhora da Carvalha (n.º 62)
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•

Troço 5

O Troço 5 é comum ao Corredor A (entre o PK 59+330 e o PK 68+587) e ao Corredor B
(entre o PK 61+069 e o PK 70+326). Por este motivo, o número de ocorrências é
idêntico nas duas opões: 6 no Corredor A e 6 no Corredor B. Junto ao eixo das
condutas registaram-se 3 ocorrências patrimoniais: n.º 4, n.º 5 e n.º 9.
Quadro 5.80 – Ocorrências patrimoniais localizadas no Troço 5 e respetivo valor patrimonial
Corredor A
Dist.
PK
m)

Corredor B
Dist
PK
(m)

Valor
Patrimonial

Classe de
Valor
Patrimonial

28

4,28

D

63+312

32

4

D

13

69+262

13

14,28

B

68+302

27

70+007

27

4,42

D

---

68+406

13

70+111

13

4,71

D

22886

64+012

265

65+716

265

17,42

A

N.º

Designação

Tipo de Sítio

CNS

4

Picoto 1

Casa de apoio agrícola

---

59+472

32

61+216

5

Picoto 2

Casa de apoio agrícola

---

61+608

32

9

Foz do Sabor

Povoado fortificado

---

67+536

10

Foz do Sabor 2

Casa de apoio agrícola

---

11

Foz do Sabor 3

Casa de apoio agrícola

67

Alto das Malhadas

Povoado fortificado

O conjunto é formado por 4 casas de apoio agrícola (n.º 4, n.º 5, n.º 10 e n.º11) e por
2 povoados fortificados da Foz do Sabor (n.º 9 e n.º 67). Os destaques vão para os
dois sítios arqueológicos, que têm um significado patrimonial muito elevado (Classe
A), designadamente o sítio n.º 67, e muito elevado (Classe B), mais concretamente o
sítio n.º 9.

Fotografia 5.35 - Vista geral da implantação do povoado da Foz do Sabor (n.º 9)
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Fotografia 5.36 - Pormenor do derrube da muralha do

Figura 5.29 - Vista geral da plataforma de topo do

povoado do Alto das Malhadas (n.º 67)

povoado do Alto das Malhadas (n.º 67)

•

Troço 6

No Troço 6, registaram-se 7 ocorrências patrimoniais no Corredor A (entre o PK
68+587 e o PK 79+711/ PK 0+000 e o PK 23+623) e 6 ocorrências patrimoniais no
Corredor B (entre o PK 70+326 e o PK 76+989/ PK 0+000 e o PK 28+505).
O conjunto identificado no Troço 6 é composto por 2 habitats abertos (n.º 68 e n.º
83), por 1 villa romana, que se encontra associada a 1 necrópole de sepulturas
escavadas na rocha-base (n.º 71), por 2 capelas (n.º 72 e n.º 82), 2 povoados
fortificados (n.º 77 e n.º 86), 1 anta (n.º 78), 1 santuário pré-histórico (n.º 80), 1
marco de divisão (n.º 84) e 1 local com arte rupestre (n.º 88).
Quadro 5.81 – Ocorrências patrimoniais localizadas no Troço 6 e respetivo valor patrimonial
Corredor A
Dist.
PK
(m)
69+045
0

Corredor B
Valor
Dist. Patrimonial
PK
(m)
70+759 247
11,14

4157

69+490

301

71+213

187

17,14

A

---

---

---

75+080

62

12

B

18121

---

---

5+780

54

15,28

B

18118

0+870

40

---

---

17,14

A

2273
--18073

6+285
10+200
12+647

6
57
0

-------

-------

16,42
12
11,14

A
B
C

---

---

---

20+217

15

5,71

D

---

---

---

22+390

8

14,28

B

---

17+280

68

---

---

16,28

A

N.º

Designação

Tipo de Sítio

CNS

68

Lameirões / Chouriça

---

71

Vila Maior

72

Ruínas de São Gregório

77

Santa Marinha

78

Chã Grande

80
82
83

Cabeço da Mina
Capela de São Jorge
Salgueiro
Marco de Divisão da
Lomba da Rosa

Habitat
Villa e
necrópole
Capela
Povoado
fortificado
Monumento
megalítico
Santuário
Capela
Habitat

84
86

Cabeço Murado

88

Gravuras do Malhado 1
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Marco
Povoado
fortificado
Arte Rupestre
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No grupo de ocorrências identificadas destacam-se aquelas com valor patrimonial de
significado muito elevado (Classe A), mais concretamente a villa romana de Vila
Maior (n.º 71), o monumento megalítico de Chã Grande (n.º 78), que pode estar
relacionado com outro monumento, o santuário do Cabeço da Mina (n.º 80), que se
encontra classificado como Sítio de Interesse Público (Portaria n.º 110/2014, DR, 2.ª
série, n.º 30, de 12-02-2014) e as gravuras do Malhado 1 (n.º 88).
Existem 4 ocorrências patrimoniais com significado patrimonial de valor elevado
(Classe B), designadamente a capela de São Gregório (n.º 72), os povoados
fortificados de Santa Marinha (n.º 77) e do Cabeço Murado (n.º 86) e o sítio da Capela
de São Jorge (n.º 82).
Por fim, registe-se a presença de 2 ocorrências com significado de valor patrimonial
médio (Classe C), os habitats de Lameirões e do Salgueiro (n.º 68 e n.º 83/CNS
18073), e 1 ocorrência com significado de valor patrimonial reduzido (Classe D), o
marco da Lomba da Rosa (n.º 84).

Fotografia 5.37 - Vista geral da implantação da villa
romana (n.º 71)
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Fotografia 5.39 - Vista geral da sepultura (n.º 71)

Fotografia 5.40 - Vista geral da implantação da anta de Chã
Grande (n.º 78)

Fotografia 5.41 - Pormenor de outro eventual monumento

Fotografia 5.42 - Vista geral da plataforma de topo do

junto à anta de Chã Grande (n.º 78)

Cabeço da Mina (n.º 80)

Fotografia 5.43 - Pormenor do talude do Povoado de Santa

Fotografia 5.44 - Vista geral da implantação do povoado do

Marinha (n.º 77/CNS 18121)

Cabeço Murado (n.º 86)
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•

Troço 7

No Troço 7, registaram-se apenas 2 manchas de ocupação no Corredor A (entre o PK
23+623 e o PK 46+955), designadamente o povoado fortificado de Santa Madalena (n.º
91) e a capela de Santo Amaro (n.º 92).
Quadro 5.82 – Ocorrências patrimoniais localizadas no Troço 7 e respetivo valor patrimonial
Corredor A
PK
Dist.(m)

Corredor B
PK Dist. (m)

N.º

Designação

Tipo de Sítio

CNS

91

Santa Madalena

Povoado
fortificado

17201

35+564

0

---

92

Capela de
Santo Amaro

Capela

---

36+193

121

---

Valor
Patrimonial

Classe de Valor
Patrimonial

---

12,85

B

---

9,14

C

O sítio n.º 91 tem valor patrimonial de significado elevado (Classe C), enquanto a
capela de Santo Amaro tem valor patrimonial de significado médio (Classe C).

Figura 5.30 - Vista geral da implantação do povoado de Santa Madalena (n.º 91)

•

Troço 8

No Troço 8, registaram-se 2 ocorrências no Corredor A (entre o PK 46+955 e o PK
71+943) e 2 ocorrências no Corredor B (entre o PK 53+698 e o PK 77+840).
Quadro 5.83 – Ocorrências patrimoniais localizadas no Troço 8 e respetivo valor patrimonial

N.º

Designação

94

Capela de São Miguel
Capela da Santíssima
Trindade
Capela de São Tomé

95
96
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Corredor A
Dist.
PK
(m)
48+861
90

Corredor B
Dist.
PK
(m)
55+554 233

Tipo de
sítio

CNS

Capela

---

Capela

---

---

---

58+921

Capela

---

64+079

132

---

Valor
Classe de Valor
Patrimonial
Patrimonial
12,28

B

83

10,14

C

---

18,57

A
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Fotografia 5.45 - Vista geral da implantação da Capela de São Miguel (n.º 94)

O conjunto patrimonial é formado por 3 capelas, com valores patrimoniais distintos:
valor de significado muito elevado (Classe A), a Capela de São Tomé; valor de
significado elevado (Classe B), a Capela de São Miguel (n.º 94); valor de significado
médio (Classe C).

Fotografia 5.46 - Vista geral da implantação da Capela de

Fotografia 5.47 - Vista geral da Capela de São Tomé (n.º

São Tomé (n.º 96)

96)

•

Troço 9

No Troço 9 registou-se 1 ocorrência no Corredor A (entre o PK 71+943 e o PK 83+200)
e 2 ocorrências no Corredor B (entre o PK 77+751 e o PK 88+811).
Quadro 5.84 – Ocorrências patrimoniais localizadas no Troço 9 e respetivo valor patrimonial
Corredor A

N.º

Designação

Tipo de
Sítio

100

Ponte Velha

Ponte

102

Lagoaço
Cruzeiro Oriental
de Pinelo

Povoado

3688 /
23013
3663

Cruzeiro

---

103
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CNS

Corredor B

Valor
Dist.(m) Patrimonial

Classe de
Valor
Patrimonial

PK

Dist.(m)

PK

76+875

15

---

---

14,42

B

---

---

83+033

31

12,28

B

---

---

85+031

113

11,14

C
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O conjunto patrimonial obtido é formado por 1 ponte (n.º 109/CNS 3688/CNS 23013),
de valor patrimonial com significado elevado (Classe B); 1 povoado aberto (n.º
102/CNS 3663), de valor patrimonial com significado elevado (Classe B); 1 cruzeiro
(n.º 103), de valor patrimonial com significado médio (Classe C).

Fotografia 5.48 - Vista geral da implantação da Ponte

Fotografia 5.49 - Vista geral da implantação da Ponte Velha

Velha (n.º 100)

(n.º 100)

Fotografia 5.50 - Vista geral de moinho de água junto à ponte velha (n.º 100)

5.13 Gestão de Resíduos
No âmbito da entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de Março, o
projeto de execução de empreitadas e concessões de obras públicas é acompanhado
por um Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição
(PPGRCD), que pretende assegurar o cumprimento dos princípios gerais da gestão de
RCD. Nesse sentido, para o projeto em causa será desenvolvido em fase de projeto
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de execução um PPGRCD que inclui as orientações que o(s) empreiteiro(s) terão que
cumprir na execução da obra.
A metodologia de gestão de resíduos da REN, S.A. encontra-se patente na Ficha de
Requisitos Ambientais 0012 (FRA-0012), que define os requisitos para a gestão de
resíduos em contratos de empreitadas ou de prestação de serviços da REN S.A., bem
como na IO-0002 onde está definida a metodologia utilizada na codificação e destino
final dos resíduos, aplicável a todas as atividades de gestão de resíduos na REN, S.A.
Esta não abrange o tratamento a dar aos sobrantes de exploração florestal gerados,
sendo estes alvo de tratamento específico a acordar entre o Adjudicatário e a REN,
S.A..
A FRA-0012 integra a Especificação Técnica 0070, que define os Requisitos de gestão
ambiental em contratos de empreitadas ou de prestação de serviços, e prevê a
necessidade de execução do PPGRCD e a recolha de todos os resíduos produzidos em
obras de construção diretamente em estaleiro por operadores devidamente
licenciados para o efeito, sendo por eles conduzidos a destino final adequado
(reciclagem, valorização ou eliminação).
O Adjudicatário é responsável por efetuar a separação dos resíduos de acordo com as
suas características físicas e químicas, tendo em conta a classificação dos resíduos
que consta da Lista Europeia de Resíduos (LER), pelo seu armazenamento temporário
em estaleiro, bem como pelo seu encaminhamento para destino final.
Deste modo, o adjudicatário deve delimitar, no estaleiro, um espaço para o
armazenamento temporário de resíduos, colocando os meios de contentorização
adequados (tipo e número) ao seu armazenamento, garantindo a separação e o
correto acondicionamento de todos os resíduos durante o armazenamento temporário
em estaleiro.
Em qualquer situação, o armazenamento temporário de resíduos deve ser efetuado
de forma a não provocar qualquer dano para o ambiente nem para a saúde humana e
de forma a evitar a possibilidade de derrame, incêndio ou explosão, devendo ser
respeitadas as condições de segurança relativas às características que conferem
perigosidade aos resíduos e que estão, regra geral, associadas com as características
de perigo da substância (ou mistura de substâncias) perigosas presentes no resíduo
em questão.
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O armazenamento deve ser efetuado em local apropriado e previstos os meios de
contenção/retenção de eventuais derrames de substâncias perigosas, de forma a
minimizar o risco de contaminação de solos e águas, procedendo-se à manutenção
e/ou à substituição dos contentores e dos meios de contenção/retenção de fugas ou
derrames, que não se encontrem em bom estado de conservação e que, por isso,
possam originar situações de emergência ambiental.
No que se refere aos resíduos produzidos no estaleiro que, pela sua natureza e
composição, são equiparáveis a resíduos sólidos urbanos (RSU), estes devem ser
depositados em contentores especificamente destinados para o efeito, sendo a sua
recolha da responsabilidade do Adjudicatário e o destino final adequado à tipologia
dos resíduos através do seu encaminhamento para um Ecocentro ou colocação em
Ecopontos (Papel e Cartão, Embalagens, Vidro), ou, em alternativa, através da sua
recolha pelos serviços municipais.
Na área onde se desenvolve o gasoduto as entidades gestoras de resíduos urbanos são
a empresa Resiestrela (concelhos de Celorico da Beira, Trancoso e Mêda) e a empresa
Resíduos do Nordeste (Vila Nova de Foz Côa, Torre de Moncorvo, Vila Flor, Alfândega
da Fé, Mirandela, Macedo de Cavaleiros, Bragança e Vimioso).
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6

EVOLUÇÃO PREVISÍVEL DA ÁREA NA AUSÊNCIA DO PROJECTO

No presente capítulo apresenta-se uma previsão da evolução da área de intervenção
caso não se efetue o projeto em estudo, tendo em conta cada um dos descritores
ambientais analisados, chamando-se a atenção para o facto de esta poder ser
alterada ao longo do tempo, caso não se verifiquem alguns dos pressupostos
considerados.
•

Clima

Tendo em consideração a tipologia do projeto em estudo, e considerando que da sua
implantação não decorrerão alterações climáticas, pode afirmar-se que também num
cenário de não construção, o clima não sofrerá qualquer modificação.
•

Qualidade do Ar

Relativamente à qualidade do ar nesta zona não se prospetiva que, na ausência do
projeto venham a acontecer alterações com relevo na qualidade do ar. A
componente mais marcante no território é a circulação rodoviária mas que não
assume grande relevo como fonte poluidora que influencie a boa qualidade do ar da
região. Da mesma forma não existe nem se prospetiva um crescimento industrial
expressivo que induza alterações na qualidade do ar.
•

Ambiente Sonoro

Relativamente ao Ambiente Sonoro local, na ausência da construção do projeto do
gasoduto, e considerando que nas zonas envolventes dos traçados alternativos não
estão previstas novas fontes geradoras de ruído nem serão modificadas as principais
vias de tráfego rodoviário, não se prevê a alteração do ambiente sonoro local, das
suas características. Ou seja, poderá admitir-se que se manterão os valores dos
indicadores de ruído Ld, Le, Ln e Lden apresentados na situação de referência.
•

Meio Geológico

Para as componentes geomorfológicas e geológicas do ambiente analisado, afigura-se
que os respetivos processos de alteração, formação ou dinâmica de formações, não
ocorrem a uma escala de comportamento percetível em termos de vida útil do
projeto, sendo efetivamente, indicadores com uma escala de acontecimentos a
muito larga escala temporal. Deste modo, não se tendo identificado ocorrências
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impactantes para estes descritores que eventualmente poderiam potenciar algum
tipo de alteração nestes ambientes, não são expectáveis influências na sua evolução,
na ausência do presente projeto.
•

Solos e Uso do Solo

Considerando a elevada potencialidade agrológica dos solos presentes na área
estudada, bem como o próprio modo de vida das populações, prevê-se,
essencialmente devido a produtividade agrícola intensiva e ao uso agropecuário do
solo, que esta região venha a continuar a manifestar uma elevada vocação no cultivo
agrícola de uma grande variedade de produtos.
Este facto justifica-se pelo incremento em infraestruturas de apoio agrícola e pela
inclusão, em área, de vários programas de planeamento agrícola regional, para a
manutenção das várias tipologias de exploração agrícola, nomeadamente com a
definição de aproveitamentos hidroagrícolas específicos e regadios tradicionais.
•

Ordenamento e Condicionantes

No que diz respeito ao Ordenamento do Território, a evolução da situação de
referência, no cenário de não construção do Gasoduto Celorico-Vale Frades,
implicará a redução do grau de eficácia da execução do Plano de Desenvolvimento e
Investimento da Rede Nacional de Gás Natural - PDIRGN (2014 – 2023), inviabilizando
a possível interligação com Espanha, em Zamora e pondo em causa o reforço da
segurança de abastecimento na Península Ibérica e incrementando a vulnerabilidade
do abastecimento nacional face a eventuais falhas de importação.
A importância do sector florestal/agro-florestal generalizado pela região tenderá a
manter-se, não apenas em função do peso económico que tem, mas também da sua
importância nos modos de vida e na estrutura da paisagem, elementos inerentes e
indispensáveis à valorização e desenvolvimento de outras atividades como o turismo.
Ao nível do sistema urbano, os lugares de maior dimensão (cidades, sedes de
concelho) continuarão a consolidar a sua função de estruturação do território em
detrimento de lugares de menor dimensão.
É ainda previsível que a eminente aprovação e entrada em vigor dos PROT Centro e
Norte, bem como as orientações e linhas estratégicas definidas nas revisões dos
instrumentos de ordenamento atualmente em vigor, como sejam os Planos Diretores
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Municipais

dos

municípios,

condicionem,

numa

perspetiva

assertiva,

o

desenvolvimento sustentável do território.
As servidões administrativas e restrições de utilidade pública têm por finalidade a
proteção de infraestruturas e equipamentos, bem como a conservação do património
natural e cultural. Encontram-se associadas a limitações ao uso do solo,
nomeadamente através de restrições ou interdições de intervenção ou uso numa
dada área de proteção. Neste contexto, a ausência de intervenção induz a
manutenção do uso e da atual ocupação do solo, bem como das respetivas
condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública.
É evidente que, dada a sensibilidade do território por um lado, e a importância
indiscutível deste projeto para o desenvolvimento local e regional por outro, foi
promovido um planeamento minucioso aquando da intervenção, no sentido de
aproveitamento e valorização das características naturais da paisagem, de modo a
minimizar os impactes negativos (sobrepondo as vantagens às desvantagens), não
somente no âmbito económico, como também e, principalmente, ao nível da
qualidade

de

vida

das

populações

próximas

e

promoção

do

seu

efetivo

desenvolvimento. As características naturais da paisagem foram tidas em conta no
desenvolvimento dos traçados, sendo considerado o modelado natural do terreno na
área a intervencionar, de forma a integrar as novas infraestruturas na envolvente.
•

Recursos Hídricos

Na ausência do projeto em estudo antevê-se que não haja alterações significativas
quer na dinâmica hidrológica quer na qualidade da água. Refere-se unicamente a
cada vez maior preocupação com o tratamento das águas residuais urbanas, pelo que
poderá haver uma melhoria na qualidade do meio hídrico, onde atualmente ainda se
fazem descargas de águas residuais sem tratamento ou com tratamento insuficiente.
•

Sistemas Ecológicos

Da análise da caracterização da situação de referência foi possível verificar que a
área de estudo é dominada por áreas artificializadas, como as áreas agrícolas,
humanizadas, exploração de inertes, entre outros. Contudo, a presença de áreas
naturais também assume relevância registando-se a presença de extensas áreas de
matos e matagais, por vezes intercalados com afloramentos rochosos, povoamentos
de folhosas ou cursos de água. Os vales dos cursos de água atravessados pelos
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corredores alternativos em estudo são marcadas pela presença de habitats naturais
relevantes como é o caso das florestas aluviais, de onde se destacam os amiais
(habitat prioritário). Ao nível das comunidades faunísticas, salienta-se a presença
confirmada de lobo, bem como de outros mamíferos terrestres com estatuto de
conservação como é o caso da toupeira d´água, rato de Cabrera e o gato-bravo, com
presença possível. A utilização da área por parte de aves de rapina, ou quirópteros é
também importante.
Dadas as características atuais da área e a tendência de desertificação e abandono
da agricultura ao longo dos últimos anos, prevê-se que as áreas agrícolas continuem a
diminuir dando lugar a áreas de terrenos incultos, dominados por comunidades
ruderais, e entregues à atividade agro-pastoricia. Em resultado, é possível observar a
progressiva invasão destes terrenos por giestais, adotando vegetação natural
autóctone. Esta tendência favorece a regeneração da floresta nativa, nomeadamente
das espécies de Quercus, prevendo-se um aumento lento das áreas de folhosas (e.g.
carvalhal, azinhal) e bosque misto, biótopos favoráveis à ocorrência de diferentes
espécies faunísticas, como é o caso de aves de rapina, por exemplo.
O abandono das práticas agrícolas também favorece a manutenção dos habitats
ripícolas, e a sua normal evolução, e consequentemente as comunidades faunísticas
associadas. Consequentemente prevê-se que não deverão ocorrer alterações
significativas a curto e médio prazo no que diz respeito à utilização da área por parte
destas espécies.
Por outro lado, é também previsível uma redução dos espaços agrícolas, em
detrimento de espaços florestais de produção, como é o caso de monoculturas de
resinosas ou de eucalipto. O abandono de pequenas aldeias e edifícios de apoio à
agricultura tradicional proporciona um aumento de potenciais abrigos para
quirópteros,

nomeadamente

para

morcego-de-ferradura-pequeno

(Rhinolophus

hipposideros). Os escassos aglomerados populacionais e o aumento ou estabilização
das áreas de matos favorecem a utilização da área por parte do lobo.
Com base no exposto anteriormente é possível concluir que no imediato as
características atuais serão mantidas, porém, a longo prazo, verificar-se-á a evolução
progressiva exposta anteriormente.
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•

Paisagem

A evolução da paisagem resulta da apropriação do território pelo Homem, pelo que
esta se encontra em constante transformação. A sua sustentabilidade e perpetuação
dependem assim, essencialmente do equilíbrio dinâmico resultante da interação do
Homem com o sistema biofísico envolvente, sobre o qual atua. No caso do gasoduto
em estudo, as principais alterações passíveis de ocorrer face à não concretização do
projeto prendem-se também, portanto, essencialmente com o uso do solo.
Na área em análise, apesar de estarmos em presença de uma paisagem bastante bem
consolidada e adaptada às condições impostas pelas características da própria região,
prevê-se uma constante modificação do território, não obstante a sua maior ou
menor subtileza. Neste caso, esta acaba por ser, em grande parte, determinada
pelas dinâmicas populacionais da região.
A

paisagem

da

área

em

estudo

caracteriza-se

pela

sua

exploração

predominantemente agrícola, denotando uma humanização do território. Contudo,
esta região apresenta uma elevada taxa de envelhecimento e/ou decréscimo
demográfico de modo que se verifica uma eminente apropriação das áreas agrícolas
abandonadas por comunidades de matos, denotando a preponderância desta
ocupação do solo na área de estudo, intercalando ainda com manchas de vegetação
arbórea. Apesar desta atividade ser fomentada principalmente na zona da Baixa da
Vilariça e em Macedo de Cavaleiros através de aproveitamentos hidroagrícolas e
regadios tradicionais, na generalidade do território, e como referido anteriormente,
antevê-se que, devido ao elevado envelhecimento da população, esta ocupação fique
tendencialmente restringida às áreas de melhor aptidão dos solos, sobretudo para
autossubsistência. Com a diminuição desta ocupação, verificar-se-á o aumento das
áreas de matos, já presente nas áreas mais agrestes, antevendo-se que, à
semelhança do que já se observa, esta venha a ser dominada por este tipo de
povoamentos, interrompidos apenas em determinadas extensões com manchas de
vegetação mais alta, conformando uma paisagem na sua generalidade aberta.
Desta forma, e em suma, na ausência do projeto não é previsível uma alteração
imediata e significativa da paisagem, na medida em que subsiste a estrutura geral
atualmente existente, um mosaico agrícola contextualizado por grandes extensões de
matos (vegetação mais rasteira) intercalado por manchas florestais. No caso de uma
evolução no sentido de comunidades sucessivamente mais desenvolvidas há que ter
em consideração que tal apenas toma lugar ao longo de um período de tempo
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bastante extenso, não compreendendo a escala temporal em que se prevê a
exploração do gasoduto, isto é, não constituindo um caso comparável.
•

Enquadramento Socioeconómico

Em situação de ausência de intervenção não se cumprirão os principais objetivos do
presente projeto, o que implica uma perda de oportunidade significativa, tendo em
conta que o Gás Natural é uma fonte de energia menos poluente e menos
dispendiosa.
Ao nível demográfico e económico, manter-se-ão as características descritas na
caracterização da situação atual.
•

Património Cultural e Arquitetónico

A não execução do projeto em estudo significará, em relação aos elementos
inventariados, a manutenção das suas condições de existência atuais.
•

Gestão de Resíduos

Em termos da Gestão de Resíduos sem a construção do presente projeto não se
anteveem alterações à situação atualmente existente no que se refere à produção e
gestão de resíduos na região em estudo.
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7

ANÁLISE DE IMPACTES AMBIENTAIS

7.1

Considerações Gerais

No presente capítulo é desenvolvida uma análise dos impactes previsíveis de ocorrer
nas fases de construção, exploração e desativação do projeto para os vários
descritores em análise no presente EIA.
São igualmente identificados os impactes cumulativos que possam ocorrer em
associação com projeto em estudo.

7.2

Clima

Como já referido, dadas as características do projeto em análise, não são expetáveis
impactes do mesmo sobre o clima.

7.3

Qualidade do Ar

7.3.1

Metodologia

Os impactes na qualidade do ar resultantes das fases de construção, de exploração e
desativação do gasoduto foram avaliados de forma global, através da análise pericial
tendo como base, a informação e experiência obtida em projetos similares.
A metodologia seguida para esta avaliação compreendeu a referência à legislação
aplicável em particular o Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro, que transpõe
para a ordem jurídica interna a Directiva 2008/50/CE do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 21 de maio, relativa à qualidade do ar ambiente e a um ar mais limpo na
Europa - Directiva CAFE, que resultou da revisão da Directiva-quadro relativa à avaliação
e gestão da qualidade do ar ambiente (Directiva n.º 96/62/CE, de 27 de setembro.

7.3.2

Fase de Construção

Durante a construção, prevê-se a ocorrência de impactes negativos na qualidade do
ar local, gerados pelas emissões produzidas por diversas atividades, todas
responsáveis pela emissão de partículas, que se apresentam em seguida:


Instalação e funcionamento do estaleiro – os problemas de poluição
atmosférica estão fundamentalmente relacionados com a emissão de poeiras.
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Estima-se que estes impactes se façam sentir na envolvente direta do(s)
estaleiro(s). A localização dos estaleiros será criteriosamente selecionada,
evitando a proximidade a aglomerados e áreas mais sensíveis, sendo
privilegiadas áreas já infraestruturadas para este tipo de instalação. Desta
forma, é expectável que os impactes sejam pouco significativos;


Movimentações de terras - Escavações e terraplenagens na frente de obra para
abertura e cobertura da vala, onde será colocada a tubagem do gasoduto, e a
abertura da pista de acesso adjacente à vala e construção da plataforma das
estações. Os principais impactes ao nível da qualidade do ar estão relacionados
com a emissão de poeiras associada a estas ações, pela exposição de superfícies de
solo à ação do vento. De facto, em resultado da mobilização do solo, da fraca
coesão entre as suas partículas, da baixa humidade e da inexistência de uma
cobertura vegetal, há maior suscetibilidade de ocorrer remoção de partículas do
solo por erosão eólica. A ocorrência destes fenómenos depende das características
do solo (granulometria, teor de humidade, exposição ao vento), das características
erosivas do vento (velocidade, turbulência) e restringe-se aos períodos do ano em
que ocorre uma menor pluviosidade e a temperatura do ar é mais elevada, e
consequentemente, o solo se encontra mais seco e menos coeso. A magnitude dos
impactes negativos gerados está dependente da presença de recetores sensíveis, o
que na área em questão assume pouca relevância, prevendo-se impactes negativos
pouco significativos, temporários e localizados.



Circulação de veículos afetos à obra – as emissões de partículas resultantes da
operação e circulação de veículos e máquinas nas áreas de construção e
acessos, em particular, em vias não pavimentadas, poderão assumir algum
significado. Além de partículas, os veículos, máquinas e equipamentos
envolvidos nos trabalhos de construção são, igualmente, responsáveis pela
emissão de poluentes atmosféricos característicos do tráfego rodoviário
pesado, nomeadamente, monóxido de carbono (CO), óxidos de azoto (NOx),
hidrocarbonetos e fumos negros Face à natureza do projeto, não é de esperar
valores de tráfego suscetíveis de afetarem a qualidade do ar.

Em síntese, os impactes induzidos nesta fase, embora negativos consideram-se
reduzidos, atendendo ao seu carácter temporário e localizado, sendo na sua
maioria passíveis de minimização mediante a adoção das medidas preconizadas neste
estudo.
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7.3.3

Fase de Exploração

Na fase de exploração do gasoduto não se prevê geralmente a ocorrência de impactes
negativos.
Na fase de exploração, e em situação de funcionamento normal, os impactes sobre a
qualidade do ar resultam das purgas de gás natural que é necessário efetuar em
situações específicas de manutenção. Dado que os volumes de gás natural purgados
são muito pequenos, considera-se que o impacte resultante é pouco significativo e de
âmbito muito localizado.

Refere-se ainda a ocorrência pontual decorrente das ações de manutenção cujos
impactes resultam das mesmas ações referidas na fase de construção, sendo contudo
intervenções mais pontuais e não significativos para a qualidade do ar.

7.3.4

Fase de Desativação

A fase de desativação inclui ações muito semelhantes às da fase de construção, com
movimentação de pessoas e maquinaria para remoção de todas as estruturas. Deste
modo, os impactes expectáveis na qualidade do ar são semelhantes aos referidos
para a fase de construção, ou seja, negativos, temporários, localizados e pouco
significativos.

7.3.5

Análise de Impactes Cumulativos

Como foi referido, os impactes decorrentes da construção do projeto na qualidade do
ar são muito reduzidos. Os projetos que, cumulativamente com o projeto em estudo
contribuem para impactes neste descritor dizem respeito à circulação rodoviária e à
atividade das pedreiras existentes na região.
Num sentido mais lato, e ainda que de modo indireto, considera-se que a promoção
do recurso a gás em detrimento de outros combustíveis fósseis permitirá num
cômputo global representar benefícios para a qualidade do ar. Estes impactes são
positivos, indiretos, transfronteiriços e de significância diretamente dependente dos
incentivos que venham a ser desenvolvidos e da mudança no consumo para este tipo
de recurso energético.
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7.4

Ambiente Sonoro

7.4.1

Introdução

A influência da implementação e funcionamento do gasoduto entre Celorico da Beira
e Vale de Frades é suscetível de gerar impactes no ambiente sonoro local das zonas
envolventes.
A alteração do ambiente sonoro local poderá ser induzida a dois tempos:


na fase de construção, devido aos trabalhos de construção nomeadamente,
preparação do terreno, desmatação e terraplanagem, trabalhos de escavação
(abertura das valas), de soldadura dos troços de tubagem e transporte de
materiais e/ou equipamentos em veículos pesados e



fase de exploração, devido ao normal funcionamento do Gasoduto.

O ruído gerado, na fase de construção, por máquinas e equipamentos ruidosos como
martelos hidráulicos e escavadoras e pelos camiões pesados de transporte de
material, apresentará níveis elevados. Durante esta fase, nem todas as operações de
construção empregam equipamento e maquinaria ruidosa. Consequentemente, em
cada local, as operações ruidosas apenas ocuparão uma fração do tempo total de
construção.
Na fase de exploração, a geração de ruído terá caráter permanente, no entanto o
gasoduto encontra-se enterrado em todo o seu percurso, só existindo à superfície
construções associadas a estações de válvulas de seccionamento e de controlo. São
estes equipamentos mecânicos e elétricos que se constituem como fontes emissoras
de ruído para o exterior.

7.4.2
7.4.2.1

Previsões de Ruído
Fase de Construção

Como referido anteriormente, os trabalhos de construção envolvem operações
diversas tais como trabalhos de escavação, terraplanagens, movimentação e
transporte de terras, implantação de estaleiros, construção de vias de acesso,
ocupação de espaços e outros.
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Algumas operações implicam a produção de níveis elevados de ruído – utilização de
martelos pneumáticos e trabalhos de escavação, bem como o uso de explosivos nas
zonas mais acidentadas. Outros geram níveis mais baixos – transporte de/em veículos
pesados.
Deverá ser considerada, ainda, uma fase de pós-construção que inclui a remoção dos
estaleiros, recolha de materiais e a reposição da situação inicial.
A dispersão da energia sonora proveniente destas operações de construção com a
distância faz-se em geometria esférica. Como consequência, o decaimento da
energia sonora é inversamente proporcional ao quadrado da distância, ou seja,
diminui com 6 dB por dobro da distância. A este efeito de atenuação têm de ser
adicionados os efeitos de outros mecanismos de atenuação sonora, tais como o relevo
do terreno, a influência do vento e as perdas na atmosfera.
A propagação do som e a atenuação da sua energia com a distância depende da lei de
dispersão das ondas sonoras e de fenómenos de reflexão, de absorção e outras
perdas. Tomando como referência o nível sonoro medido ou previsto a uma distância
x0 determinada, o nível a uma distância x qualquer vem dado por:
L(x) = L(x0) + D(θ) - A
em que o fator direcional D(θ) representa a diretividade da fonte sonora e o fator de
atenuação A vem dado por:
A = Adisp + Aabsor + Aterr + Avent + Aoutr.
O termo Adisp representa a atenuação de energia imposta pela dispersão de energia
na frente de onda.
Para os equipamentos e atividades de construção, verifica-se onda esférica,
Adisp = 20 log (x/x0). Como referido, a energia decai de 6 dB por cada duplicação da
distância de afastamento.
O termo Aabsor representa a atenuação de energia devida a mecanismos de perdas
na atmosfera (absorção molecular, transformações e condução de calor). Embora a
sua importância seja desprezável para as baixas frequências ou para pequenas
distâncias, para distâncias da ordem das centenas de metros ou para frequências
acima dos 500 Hz a importância desta contribuição pode ser considerável.
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O termo Aterr pode englobar efeitos variados relativos ao tipo e geometria do
terreno. Efeitos de absorção, de reflexão, de atenuação no solo são aí incluídos. O
termo Avent engloba o efeito de ventos dominantes eventualmente existentes, mas
que para este tipo de emissões sonoras não se considera relevante.
Com base no algoritmo de propagação sonora referido, é possível determinar os
valores dos níveis sonoros LAeq resultantes de operações e de equipamentos de
construção que poderão vir a ser utilizados na construção da linha, com base em
resultados

de

diversas

medições

acústicas

realizadas

na

proximidade

de

equipamentos e atividades similares.
O quadro seguinte apresenta os valores medidos.
Quadro 7.1 – Níveis sonoros LAeq gerados por operações e equipamentos de construção
Atividades /operação
Movimentação de terras e escavação
Betoneiras e equivalentes
Martelo pneumático

Até 50 m
72-75 (30 m)
73-81 (50 m)
80-84 (20 m)

LAeq dB(A)
100 m
300 m
62-65
52-55
67-75
57-65
66-70
56-60

600 m
44-47
49-57
50-54

2000m
34
39-47
40-44

Os valores referidos e constantes no quadro anterior referem-se a propagação em
espaço livre (em linha de vista).
Os níveis sonoros previstos durante a fase de construção junto dos recetores com
sensibilidade ao ruído dependerão de:


tipo(s) de atividade(s) / operação(ões) / maquinaria de construção que
estiverem a decorrer em simultâneo;



localização da frente de obra;



distância da frente de obra aos recetores com sensibilidade ao ruído e



horário de funcionamento da obra (período diurno, período entardecer e/ou
período noturno).

Os valores indicados no quadro anterior devem ser tomados como indicativos, permitindo
inferir ordens de grandeza dos níveis sonoros previstos durante a execução das
diferentes operações e atividades construtivas, consoante a distância de proximidade às
operações. Não sendo possível prever com exatidão, os níveis sonoros junto dos
recetores sensíveis ao ruído, pode, no entanto, considerar-se que a situação normal será
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a correspondente à simultaneidade de operações/atividades com utilização de
equipamentos mais ruidosos e de equipamentos e atividades menos ruidosas.
Poder-se-á então estimar, que os níveis sonoros LAeq produzidos por máquinas
escavadoras e de transporte de terras e/ou materiais, situar-se-ão entre os 72 dB(A)
e os 75 dB(A), a cerca de 30 m às operações. A 100 m de distância, estes valores
decrescem para um intervalo que se situa entre os 62 dB(A) e os 65 dB(A). Este
intervalo não excederá os 55 dB(A) a partir dos 250 m de distância.
Os valores anteriores serão pontuais, com duração limitada aos intervalos e períodos
de execução de tarefas e operações, pelo que os níveis sonoros médios, considerando
a total duração temporal dos períodos de referência, especificamente o período
diurno com duração de 13 horas, serão, então, sempre inferiores. Estes valores
pontuais poderão, contudo, ser sentidos pelas populações como eventual fonte de
incomodidade.
O ruído proveniente da fase de construção poderá afetar zonas na vizinhança do
gasoduto, no entanto, decorrerá num período de tempo muito curto, geralmente
como um evento único.

7.4.2.2
•

Fase de Exploração

Introdução

Na fase de exploração, a geração de ruído terá caráter permanente, no entanto o
gasoduto encontra-se enterrado em todo o seu percurso, só estando previstas à
superfície construções associadas a estações de válvulas de seccionamento e de
controlo.
As estações são constituídas por um recinto vedado, onde são localizadas as válvulas
de seccionamento e controle de fluxo do gás natural, bem como os sistemas de
regulação de pressão e medição e ainda os equipamentos de segurança e
despressurização em caso de emergência ou acidente no gasoduto. As operações de
fecho das válvulas podem ser executadas remotamente, mas as operações de
despressurização são feitas localmente.
Em todas as estações existe um edifício designado por sala elétrica, onde se
encontram os equipamentos de comando e controlo e outros sistemas.
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Pelo exposto, serão estes equipamentos mecânicos e elétricos que se poderão
constituir como fontes emissoras de ruído para o exterior.
•

Previsões de Ruído

Relativamente às emissões sonoras geradas pelo funcionamento das Estações, na
presente fase de projeto, não são conhecidas as características da emissão sonora
dos equipamentos.
Contudo, encontra-se em funcionamento uma estação localizada no início do
traçado, em Celorico Gare. Verificou-se que o ruído emitido pela estação é pouco
percetível na sua envolvente.
De forma a tipificar a emissão sonora das estações foram efetuados registos do nível
sonoro contínuo equivalente, LAeq, na envolvente da estação de Celorico Gare, a cerca de
10-15 m do edifício existente.
No quadro seguinte mostra-se a implantação cartográfica e fotográfica do local de
avaliação bem como as respetivas coordenadas geográficas.
Quadro 7.2 – Nível sonoro LAeq emitido pela estação localizada em Celorico
Local de Medição

LAeq
dB(A)

Localização Cartográfica

44,0

Estação (JCT 13300) em Celorico da Beira
Local de Medição:
Latitude: 40°39'41.82"N
Longitude: 7°22'34.26"W
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7.4.3

Avaliação de Impactes

7.4.3.1

Fase de Construção

Conforme já referido, as operações mais ruidosas inerentes à construção do gasoduto
poderão ser responsáveis pela geração de níveis de ruído elevados na sua imediata
vizinhança.
As zonas potencialmente mais afetadas são as ocupadas pelas casas mais próximas do
gasoduto, situando-se a grande maioria dos usos com sensibilidade ao ruído a
distâncias superiores a 50 m. Apenas um número muito reduzido de ocupações se
situam a distâncias inferiores. Nestes locais, os níveis sonoros previstos para algumas
operações podem exceder os 55 dB(A). Estes valores correspondem, no entanto, a
situações pontuais de pico, com duração limitada. Os valores médios globais serão,
previsivelmente, inferiores.
Os impactes no ambiente sonoro das operações de construção no período diurno serão
negativos, de magnitude pequena, e não significativos. As alterações introduzidas no
ambiente sonoro pelas obras de construção poderão ser sentidas, no entanto, os
impactes gerados não assumirão significado, dado o curto período de tempo que ocupam
e atendendo ao afastamento dos usos do solo com sensibilidade ao ruído.
Durante a fase de construção o atravessamento de áreas urbanas ou zonas de maior
densidade de habitações pelos veículos pesados afetos à obra poderão induzir
impactes negativos no ambiente sonoro local. Note-se, no entanto, que na
envolvente próxima (corredor de 400 m) dos dois traçados alternativos em estudo
verifica-se apenas a existência de pequenos grupos populacionais e casas isoladas.
Pelo exposto, impactes gerados no ambiente sonoro local pela circulação rodoviária
dos veículos pesados inerentes à obra não causará impactes no ruído ambiente dignos
de consideração, mas que poderão fazer-se sentir como fonte de incomodidade.
No quadro seguinte apresenta-se a classificação de impactes previsíveis para a fase
de construção, considerando os dois traçados alternativos (A e B):
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Quadro 7.3 – Classificação de Impactes na Fase de Construção considerando os traçados alternativos
AeB
Impacte
Qualificação
Magnitude
Incidência
Probabilidade ou
Grau de Certeza
Duração
Frequência
Ocorrência
Escala
Reversibilidade
Significância

7.4.3.2

Movimento de Terras e
escavação
Negativa
Reduzida
Direta

Atividades/Operações)
Utilização de Betoneiras
e martelos pneumáticos
Negativa
Média a Moderada
Direta

Certo

Certo

Certo

Temporária
Usuais
Imediata
Local
Reversível

Temporária
Ocasionais
Imediata
Local
Reversível
Significativo nos locais
muito próximos

Temporária
Ocasionais
Imediata
Local
Reversível
Significativo nos locais
muito próximos

Pouco significativo

Utilização de Explosivos
Negativa
Moderada
Direta

Fase de Exploração

Na fase de exploração, as operações de funcionamento do gasoduto têm um caráter
de permanência, ainda que as emissões sonoras apenas se verifiquem nas zonas
envolventes das estações do gasoduto atendendo que o gasoduto se encontra
enterrado.
No quadro seguinte mostram-se, para os locais onde foram efetuadas medições
acústicas, os valores dos índices e indicadores de ruído (i) obtidos na caracterização
da situação de referência e (ii) previstos para a situação futura, considerando os
valores medidos na envolvente da estação de Celorico e as devidas atenuações das
ondas sonoras com a distância.
Todos os valores apresentados foram arredondados à unidade.
Quadro 7.4 – Valores dos índices e indicadores do ruído ambiente atuais e calculados para a
situação futura, na envolvente das estações previstas no gasoduto

Local
1AltA
1AltB
2AltA
2AltB
3AltA
3AltB
4AltA
4AltB

Ruído residual (Sit. Atual)
(Medições in situ)
Ld
Le
Ln
Lden
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]

Ruído Particular
Ld
[dB(A)]

Le
[dB(A)]

Ln
[dB(A)]

Lden
[dB(A)]

Ruído ambiente total
Previsto
Ld
Le
Ln
Lden
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]

40

35

38

44

41

41

41

47

44

42

43

49

33

35

32

39

31

31

31

37

35

36

35

41

31
31
50
35

28
28
42
31

31
31
39
29

37
37
49
37

32
35
36
36

32
35
36
36

32
35
36
36

38
41
42
42

35
36
50
39

33
36
43
37

35
36
41
37

41
43
50
43
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A análise dos valores previstos para os indicadores de ruído Lden e Ln permite concluir que
os valores obtidos cumprem os valores limite legalmente estabelecidos para qualquer
classificação acústica que seja atribuída à zona de implantação do Gasoduto.
Os resultados revelam que mesmo a distâncias muito curtas de afastamento, ficam
cumpridos os critérios legais constantes do Regulamento Geral do Ruído, aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 9/2007 de 17 de janeiro, mais especificamente, as alíneas a) e
b) do n.º 1 do seu artigo 13.º.
Considerando a grandeza dos valores dos níveis sonoros atualmente registados e
previstos para o futuro, não se preveem impactes negativos dignos de registo ou de
consideração induzidos pelo funcionamento do gasoduto no ambiente sonoro local
junto aos usos do solo com sensibilidade ao ruído identificados na sua envolvente.
Esta situação verifica-se na envolvente dos dois traçados alternativos em estudo.
Não se prevê, igualmente, que haja alteração digna de registo dos níveis sonoros
locais após implantação do gasoduto, pelo que não se considera haver impactes no
ruído Ambiente Sonoro a considerar, qualquer que seja o traçado selecionado.
Face ao exposto, para a fase de exploração não se considera necessária a adoção de
medidas de minimização do ruído resultante do funcionamento do gasoduto.

7.4.3.3

Fase de Desativação

Os impactes do ruído na fase de desativação serão do mesmo tipo dos que ocorrem
na fase de construção, com exceção do eventual desmonte dos maciços de fundação
das estações, o que obrigará ao recurso a martelos-perfuradores, o que produzirá
níveis de ruído ligeiramente superiores junto dos recetores sensíveis.

7.4.4

Análise de Impactes Cumulativos

Os impactes associados a este projeto verificam-se em dois tempos. Durante a fase
de construção irá verificar-se a emissão de ruído associado à circulação de máquinas,
equipamentos e veículos afetos à obra (na sua maioria pesados). Durante a fase de
exploração irá verificar-se a emissão de ruído associado ao pleno funcionamento do
gasoduto e que apenas se faz sentir na envolvente das estações.
Na vizinhança, e apresentando a mesma tipologia do presente projeto, contribui
cumulativamente para a produção de ruído, a estação de Celorico existente ainda que
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de modo pouco significativo, como se pode verificar pelas medições realizadas e
apresentadas no capítulo 7.4.2.2.
De carater permanente e de tipologia diferente do projeto em estudo, refere-se a
circulação rodoviária como principal indutor de alterações ao ruído ambiente.

7.5

Meio Geológico

Em relação a este descritor, e tendo em conta quer a forma construtiva, quer a
forma de inserção da infraestrutura em causa, as componentes geomorfológicas
típicas da região e que caracterizam o ambiente geomorfológico, não serão
alterados/afetados.
O facto de se tratar de uma infraestrutura linear enterrada, não induz qualquer tipo
de impacte morfológico, quer em termos de cotas de trabalho quer em termos de
cotas finais, que altere o sistema orográfico presente, pelo que os impactes
ambientais serão nulos.

7.5.1

Fase de Construção

Para este descritor, nesta fase, os impactes ambientais são praticamente
negligenciáveis. Os requisitos construtivos para a instalação da estrutura linear do
gasoduto, interferem com o substrato e com as cotas de referência do terreno, mas
sem denotar efeitos nocivos impactantes, tratando-se ainda de uma interferência
temporária, considerada não impactante na orografia de referência.
As movimentações de terras resultam essencialmente das escavações necessárias à
abertura de vala para acamamento da estrutura, sendo retirado solo e armazenado
em zona lateral imediata, e posteriormente reutilizado no seu enchimento e
regularização

superficial.

Deste

modo,

considera-se

não

ocorrer

alterações

fisiográficas notáveis.
Estes trabalhos também não implicarão interferência relevante com as formações
geológicas ou com os perfis litológicos, não decorrendo situações impactantes.
No entanto, caso existam situações em que, inevitavelmente, a abertura de vala
envolva substrato rochoso, afigura-se a necessidade de recurso a martelo
pneumático, ou mesmo uso de explosivos para desmonte da rocha, ação que
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representa maiores impactes mas que, face ao seu carater localizado e temporário,
se considera como de moderada significância.
No entanto, refere-se ainda o atravessamento do traçado do gasoduto pela Depressão
da Vilariça, assente em xistos instáveis e arcoses muito erodíveis. Este sistema de
maior dinamismo em termos de escala afigura-se mais sensível localmente às ações
de escavação e inversão de camadas de cobertura que, anualmente vão fazendo o
cobrimento das arcoses típicas. A realização de escavações de sentido transversal à
“erosão”1 dos afloramentos das arcoses de Vilariça, poderão originar a inversão do
sentido de formação e manutenção do complexo das arcoses que caracterizam a zona
de transição do Vale de Vilariça, interferindo no processo e dinâmicas normais.
Consequentemente, embora apenas de forma localizada, as formas conhecidas destas
formações poderão sofrer alterações no seu aspeto e na sua dinâmica.
Neste troço, essencialmente compreendido entre os PK 4 e PK 14 do traçado A (Troço
6, linha 14001), os impactes ambientais de natureza geológica consideram-se
negativos, no entanto, localizados e pouco significativos, dado que se consideram
igualmente tratarem-se de dinâmicas que se processam lenta e progressivamente,
verificando-se, no, tempo, o restabelecimento de um cenário geológico estável e
ainda assim, dominado pelo ambiente arcósico do Vale. O traçado B, neste cenário,
percorre uma zona limítrofe a estas formações e o substrato atravessado.
Um ponto especial de maior interferência com o substrato geológico prende-se com a
necessidade de desenvolvimento de uma perfuração dirigida para atravessamento do
rio Douro. Esta é uma questão especialmente particular e que exige estudos
aprofundados que serão realizados em fase de projeto de execução.
Em relação a outro tipo de interferências com recursos geológicos a fase anterior do
Estudo das Grandes Condicionantes permitiu otimizar tanto quanto possível os
traçados em estudo, para este tipo de condicionantes ambientais, contudo é
inevitável a existência de interferências com algumas áreas de interesse geológico já
identificadas no Capítulo 5.5.5.
Tendo em conta as características de implantação do gasoduto, não é expectável que
ocorram impactes negativos significativos nestas ocorrências, contudo os impactes
ocorrem por imposição da faixa de servidão que resultará da presença da estrutura
1

Chamada “erosão” de formação geológica das arcoses, de montante para jusante da depressão no ambiente
geológico de referência
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que levará à redução em área das extensões geológicas exploráveis referidas, com
eventual perda de recurso. Trata-se de um impacte negativo, mas pouco
significativo, por tratar-se de uma faixa de servidão reduzido tendo em conta as
enormes áreas consignadas a estes tipos de recursos geológicos.
Em relação à afetação da Zona Alargada de Proteção de água mineral da Concessão de
Bem Saúde, trata-se de um impacte geo-hidrológico negativo, temporário, de reduzida
magnitude e pouco significativo (Traçado B – mais distante) a moderadamente
significativo (Traçado A – mais próximo). As respetivas áreas de concessão e perímetros
de proteção definidos constituem servidões administrativas, segundo a Lei nº 54/2015,
de 22 de Junho, bem como pelo Decreto-Lei nº 86/90, de 16 de Março.

7.5.2

Fase de Exploração

Não se prevê que as atividades associadas às operações de manutenção do gasoduto
originem impactes negativos sobre a geologia e geomorfologia.
Tal como referido na análise da situação de referência a região apresenta uma
reduzida atividade sísmica, sendo que, no entanto, a existência de algumas falhas
tectónicas caracterizadas por fraturas abertas, ativas e extensas, podem representar
um risco, em caso de interferência. No entanto, tendo em conta a escala de
intervenção do presente projeto, não se considera a probabilidade de ocorrência de
qualquer tipo de ação impactante neste dinamismo, considerando o impacte
ambiental do projeto, nulo.

7.5.3

Fase de Desativação

No caso de uma eventual desativação da estrutura do Gasoduto, não se prevê, para
este descritor, a ocorrência de impactes ambientais de assinalar. As ações de projeto
consistem essencialmente na reabertura das valas de assentamento de todo o
equipamento, incluindo o desmantelamento das estações JCT, com interferência nos
respetivos locais.
Este tipo de operações, considerando a mobilização do solo e retirada dos materiais
utilizados, reverterão a camada subjacente do solo ao seu estado inicial, com
possibilidade de resiliência do substrato, se, nesta fase ocorrerem trabalhos de
reposição de solo local por toda a extensão das escavações. Embora, num primeiro
estágio possa ocorrer algum movimento de depressão do solo reposto, não se prevê
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ocorrerem alterações ou afetações na natureza do substrato geológico ou alteração
na natureza da rocha-mãe, nem das cotas naturais do terreno.

7.5.4

Análise de Impactes Cumulativos

Refira-se apenas, que a eventual necessidade de recurso a explosivos em outros
empreendimentos, e a proximidade à zona de desenvolvimento do gasoduto possa
ditar a afetação do mesmo tipo de maciço geológico, o que poderá ter algum
impacte decorrente do aumento de situações de fragilidade do maciço em termos de
estabilidade do substrato. No entanto, não se prevê que ocorra qualquer situação
impactante de relevo, dada a escala lata com que ocorrem os processos de formação
e evolução geológica ou mesmo a sua “resposta” a agentes exógenos.

7.6

Solos e Uso do Solo

7.6.1
•

Fase de Construção

Solos

Nesta fase, a principal ação do projeto sobre os solos consiste na abertura de valas e
definição de acessos longitudinais à obra ao longo de todo o percurso da estrutura do
gasoduto. De modo global, e tendo em conta a análise efetuada na situação de
referência do presente estudo, prevê-se que serão diretamente afetados pela sua
construção as seguintes áreas de solos RAN (considerando de modo conservador a
extensão de atravessamento multiplicada pela faixa de 20 m de largura).
Quadro 7.5 – Afetação de solos de RAN pelos traçados em estudo
Troços
Troço 1
Troço 2
Troço 3
Troço 4
Troço 5
Troço 6
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Área (m2)

RAN
Percentagem do troço (%)

A

55.120

11,2

Traçado

B

35.180

7,1

A

70.260

42,7

B

53.360

32,1

A

25.680

7,8

B

115.880

33,6

A

150.340

73,3

B

155.980

73,0

A+B
A

19.040
306.140

10,3
44,1

B

72.200

10,3
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Quadro 7.5 – Afetação de solos de RAN pelos traçados em estudo
Troços

Área (m2)

RAN
Percentagem do troço (%)

A

29.140

6,2

Traçado

Troço 7
Troço 8
Troço 9

B

57.280

11,4

A

27.100

5,4

B

47.700

9,9

A

12.860

5,4

B

12.040

5,2

Acrescentam-se ainda algumas observações relativamente às áreas de RAN
atravessadas.
•

Traçado A


Grande extensão de solos RAN das aluviões do Vale da Moita (21+200 e 2+500 a
23+300 – Troço 1) e Várzea de Cortes (24+000 a 25+200 – Troço 1 e 2);



Extensão de cerca de 6750 m de solos RAN da baixa agrícola de Freixo de
Numão (48+750 a 55+500 - Troço 4);



Cerca de 3000m de extensão de solos RAN em situação depressionária de Santo
Amaro de ocupação agrícola (PK 56+100 a 59+000 - Troço 4);



Troço 5, e Troço 6 - travessia da várzea do rio Douro/Sabor, em solos da
Reserva Agrícola (Extensão do Vale da Vilariça - PK 67+300 ao PK 78+500)



Atravessamento de aproximadamente 1000 m de solos RAN da Qta. de Bem
Saúde, (78+500 a 79+700 e JCT 14300- Vilariça - Troço 6);



Extensão de cerca de 6000m de aluviões do Vale agrícola de Vilariça e da
Várzea de Caravelas, (6+000 a 7+900, 8+250 a 10+000 e 18+000 a 20+500
incluindo a JCT 14400 - Caravelas, da linha 14001 - Troço 6).

•

Traçado B


Afetação de extensão considerável de solos RAN do Vale do Ribº dos Tamanhos
(PK 2+300), Várzea do Baraçal (PK 3+800), Qta. das Devesas (PK 6+000 e
7+000), Troço 1;



Cerca de 2500m de extensão de solos RAN da várzea da Rib.ª do Prado (PK
28+850 - Troço 2);



Afetação de uma extensão de cerca de 5700m de solos agrícolas do Vale de
Chãs e Muxagata (PK 43+000 a 46+600 e PK 46+900 a 49+000 - Troço 3);
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Atravessamento de cerca de 6200 m de solos da baixa agrícola de Freixo de
Numão, (PK 49+900 a 56+100 - Troço 4);



Afetação de solos agrícolas de Vale de Pradinhos (PK 39+500 a 40+000) e Lafães
(PK 43+850 a 44+000 e JCT 14500 – Macedo de Cavaleiros), Troço 7.

De forma complementar a este tipo de análise, importa ponderar sobre os locais de
RAN atravessados, o seu uso e as características qualitativas do ecossistema
solo/uso/vegetação em causa, embora não descorando a forma de condicionante
legal desta componente.
Embora se trate de uma estrutura de implantação linear subterrânea, por escavação
e aterro de vala, a perda qualitativa de solos férteis e agrologicamente superiores
pode ser negativa e significativa, se não forem repostos os solos de cobertura e
refeitas as melhores condições de substrato para a manutenção e propagação das
culturas pré-existentes.
Os impactes ambientais, por perda de recurso agrícola reconhecido, considera-se
negativo e significativo sempre que afetado por projetos de utilização não agrícola.
No presente caso, este tipo de impacte, poderá ter uma significância relativa, dado
que, sendo uma estrutura subterrânea e sendo reconvertidos os solos de cobertura
originais, as práticas agrícolas poderão manter-se, considerando no entanto, e ainda,
as regras impostas pela área da servidão resultante da presença do gasoduto. No
entanto, em termos qualitativos, considera-se que a afetação de solos classificados
sob o regime da RAN pelo presente projeto, incorre em impactes negativos e
moderadamente significativos na fase de construção, no entanto, temporários, já que
após as obras a qualidade dos solos aráveis pode ser reposta, mediante algumas
medidas de minimização deste tipo de impacte, que se descrevem mais adiante.
Nestes casos de interferência com solos de RAN, se não de todo evitáveis, deverá ser
previamente solicitado o parecer da Comissão Regional da Reserva Agrícola do Norte
para a utilização não agrícola destas áreas. No entanto, de acordo com o n.º 7 do
Artigo 23.º do DL 73/2009 estando o projeto em causa sujeito a AIA, a pronúncia
favorável da entidade regional da RAN no âmbito da Avaliação de Impacte Ambiental
compreende a emissão do parecer prévio vinculativo.
Poderá ainda ocorrer a utilização temporária de algumas áreas da RAN para acessos
aos locais da obra, provocando um impacte negativo, embora temporário e
reversível. Este tipo de ação deverá ser minimizado ao máximo através de um
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planeamento prévio dos acessos em obra, optando para que estes acompanhem ao
máximo o mesmo trajeto longitudinal da área de vala aberta.
•

Uso Atual do Solo

Dada a grande extensão da área a analisar, e uma vez tratar-se de uma fase de
Projeto Base, nesta fase do estudo optou-se por uma caracterização de forma mais
global por tipologia de uso (florestal, agrícola, inculto e, dentro destas as que
induzem impactes negativos mais significativos) para melhor apercebimento dos
principais usos do solo no território eventualmente interferidos pelo projeto em
estudo, cuja significância impactante dos traçados se reflete na dimensão e
condicionamentos no solo gerados pela respetiva servidão.
Tendo em conta que existem diferentes condicionalismos ao estabelecimento do uso
do solo face à tipologia de ocupação presente, nomeadamente no restabelecimento
da vegetação, adotou-se o critério que se explicita de seguida.

Fonte: Projeto Base

Figura 7.1 - Esquema da servidão e restrição do gasoduto e seus condicionalismos

Considera-se que as culturas anuais de regadio, constituídas por cereais, hortícolas,
vinhas e mesmo as pastagens poderão ser restabelecidas após a implantação da
estrutura do gasoduto.
Os pomares serão uma cultura cujo restabelecimento não poderá ocorrer ao longo da
faixa de 10 m de servidão do gasoduto, gerando perda de recurso económico e social;
este aspeto ocorre igualmente com os terrenos de soutos e olivais.
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Nos terrenos de floresta, quer de folhosas quer de povoamentos de produção, a
manutenção da densidade arbórea não poderá ser mantida, resultando uma faixa sem
cobertura arbórea, dada a necessidade de abate de alguns exemplares e cuja
servidão, como se vê na figura anterior, não permite o restabelecimento do
povoamento arbóreo por transplante ou novas plantações.
No atravessamento de manchas de Sobro e Azinho, dado que, tal como referido no
item anterior, os exemplares arbóreos não poderão ser restabelecidos, o abate
destas árvores protegidas incorre em impacte negativo, permanente e sobre um
recurso de valor elevado pelo que se considera significativo, ainda que confinado à
faixa de servidão que nestas zonas deverá ser restringida ao mínimo possível.
Tendo em conta a análise por estes critérios, procede-se à avaliação dos efeitos
causados pela implantação dos traçados do gasoduto em projeto, pelos diferentes
usos referenciados na Carta de Ocupação do Solo.
Os impactes diretos e mais significativos no uso do solo ocorrem logo nesta fase e
resultam essencialmente pelas ações de desmatação para abertura de vala e acessos,
o que poderá incluir o abate de árvores.
Segundo os próprios pressupostos de atuação da REN em fase de obra, a faixa de
terreno afeta à obra é, genericamente, de 20 m, considerando o espaço para
abertura de vale e os acessos necessários para passagem de maquinaria. Nos espaços
florestais e em terrenos com sobreiros e azinheiras esta faixa poderá ser reduzida,
objetivando minimizar ainda mais o abate deste tipo de espécie arbórea.
Tendo em conta os considerandos referidos anteriormente, apresenta-se no quadro
seguinte, as faixas de afetação direta pela ação de desmatação e implantação da
estrutura do gasoduto pelos usos considerados.
Nesta contabilização, e de modo conservador, foi considerada a faixa de servidão
mais alargada em todas as classes, ou seja 20 m.
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Quadro 7.6 – Ocupação do Solo na faixa de afetação direta dos traçados de projeto (ha)

Troços

Troço 1

Troço 2

Troço 3

Troço 4
Troço 5
Troço 6

Troço 7

Troço 8

Troço 9

Traçado

Castanheiro

Culturas Anuais
- pastagens incultos

A

1,4

21,0

0,0

4,3

1,7

0,4

14,5

0,0

4,5

0,0

B

0,0

17,1

0,0

10,0

2,0

0,4

16,4

0,02

2,1

A

0,0

10,4

0,0

1,3

0,0

0,2

2,9

0,0

B

0,0

12,8

0,0

1,1

0,0

0,1

1,7

A

0,0

4,7

0,0

4,4

0,5

0,4

B

0,0

9,5

0,0

1,9

0,5

A

0,0

2,1

0,0

2,4

B

0,0

2,6

0,0

A+B

0,0

0,2

A

0,9

B
A

Exploração Floresta de
Meio
Folhosas Infraestruturas Matos
Olival
de inertes produção
urbano

Planos
Pomares
de água

Sobro e
azinho

Vinha

0,0

0,0

1,2

0,0

0,1

0,0

1,6

0,4

0,0

0,0

0,0

1,2

0,0

0,4

0,0

0,0

0,3

0,3

12,1

0,0

3,9

0,0

0,1

5,6

1,4

0,2

10,2

0,0

5,3

0,0

0,0

0,4

6,4

0,0

0,1

7,0

0,0

6,3

0,0

0,0

0,0

2,8

0,9

0,0

0,2

9,2

0,0

5,7

0,0

0,0

0,4

2,6

0,0

0,0

0,1

0,0

6,9

0,0

1,9

0,4

0,1

7,4

1,2

17,6

0,0

2,2

6,0

0,3

16,0

0,0

18,0

0,0

0,7

1,6

6,2

0,3

12,0

0,0

8,8

7,5

0,5

23,5

0,0

10,8

0,0

0,0

2,6

4,5

7,7

8,0

0,0

6,8

6,9

0,4

8,6

0,0

4,3

0,0

0,0

3,9

0,0

B

4,2

11,7

0,0

8,8

4,8

0,5

10,5

0,0

8,9

0,0

0,0

0,2

0,6

A

8,0

13,1

0,0

2,9

3,9

0,2

14,0

0,0

6,7

0,0

0,7

0,1

0,4

B

6,0

12,6

0,0

1,4

4,1

0,2

16,1

0,0

6,1

0,0

0,0

1,2

0,7

A

1,0

9,0

0,0

3,8

0,7

0,3

5,4

0,0

3,7

0,0

0,0

0,0

0,0

B

0,3

6,1

0,0

1,2

1,7

0,1

9,6

0,0

4,5

0,0

0,0

0,0

0,1

(*) Área de afetação calculada segundo a largura da faixa de intervenção em obra de modo conservativo, 20 m em todas as classes.
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Assim, um dos principais impactes desta estrutura a considerar prendem-se com a
afetação das áreas com usos agrícolas arbóreos, usualmente ocupados com culturas
agrícolas arvenses de considerável valor socioeconómico, cuja afetação não poderá
ser restabelecida pela necessidade de garantia da servidão que obriga à consideração
de uma faixa de terreno desprovida de povoamento arbóreo.
Este impacte pode ser desde logo minimizado se, no caso dos terrenos com
castanheiros, for minimizada tanto quanto possível a faixa de afetação considerada
em obra. Trata-se de um impacte negativo no uso do solo agrícola, com perda de
área de cultura e rentabilidade das mesmas.
Ainda para os terrenos ocupados com vinha e forrageiras (milho ou centeio), nas
áreas de campos de agricultura heterogénea e de grande variabilidade sazonal,
mosaicos imbricados e com culturas alternadas, mesmo por curtos períodos e/ou
parcelas com mais de uma cultura instalada, os impactes na fase de construção serão
negativos e moderadamente significativos, considerando as ações de desmatação das
culturas com o arranque das mesmas na preparação da faixa de obra para instalação
do

gasoduto.

No

entanto,

como

já

referido,

estas

culturas

poderão

ser

restabelecidas, pois não necessitam de mobilizações do solo abaixo dos 50cm,
embora seja uma operação de considerável investimento, principalmente no caso das
vinhas.
No caso dos espaços de uso florestal, considera-se a ocorrência de impactes
negativos e medianamente significativos no uso florestal do solo por perda
irreversível de povoamento arbóreo pré-existente. Segundo a mesma tipologia de
servidão e restrição, este também não poderá ser restabelecido, embora na região os
terrenos florestais sejam constituídos, em largas extensões, por matos secos. No
entanto, e analisando este tipo de ocorrência de forma integrada com a realidade da
região, no caso do atravessamento das florestas de produção e folhosas, considera-se
a afetação minimizada por consideração de um efeito indireto que pode avaliar-se
como positivo ou, pelo menos, como menos significativo.
Tratando de uma região na qual o risco de incêndio é muito elevado, estas faixas de
implantação do gasoduto em áreas de florestas, poderão funcionar como acesso mais
fácil a estas áreas, os designados aceiros e mesmo funcionando como áreas de cortafogo. Este tipo de considerando deverá ser avaliado de forma integrada com as
entidades de tutela florestal e planeada a utilização e funcionalidades destes
aceiros, se for o caso. Ou seja, conclusivamente, a abertura de eventuais acessos
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para a manutenção da estrutura, poderão funcionar como aceiros de quebra-fogo
podendo vir a constituir elementos importantes no planeamento florestal através de
ações concertadas entre tutelas, para a gestão destes espaços, nomeadamente na
diminuição do risco de incêndio, sem que ocorram situações impactantes no
povoamento florestal e/ou na sua forma de gestão.

Figura 7.2 - Aspeto de faixa afeta à obra de instalação do gasoduto em área florestal

A interferência em áreas de matos e terrenos incultos, ainda que eventualmente
utilizados como pastos naturais, não induz um impacte ambiental de maior
relevância, sendo, nestes casos, minimizados os impactes do projeto nos usos do
solo, considerando-se a capacidade de resiliência das espécies vegetais que,
progressivamente, vão reocupando a faixa afetada dando continuidade às manchas
contínuas de matos autóctones. Como se verá de seguida, embora se considere serem
estes os principais impactes negativos do projeto decorrentes da sua afetação no uso
do solo em fase de construção, nem todos se consideram temporários.
Apenas serão de carácter temporário, os impactes nas áreas agrícolas anuais de regadio
e pastagens e nas áreas de matos, uma vez que será possível o restabelecimento do uso
pré-existente. Nas restantes áreas, os impactes serão permanentes, restando a faixa de
afetação de implantação do projeto com uso distinto.

7.6.2
•

Fase de Exploração

Solos

Ao longo da fase de funcionamento e manutenção do gasoduto, os impactes
resultantes das ações descritas para a fase de construção tenderão a minimizar os
seus efeitos negativos. Com o tempo, a exposição climática e a continuação de
práticas agrícolas permitidas, a resiliência física e química dos complexos colóidais
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do solo tendem ao equilíbrio que caracteriza o substrato originário e o nível
granulometria e matéria orgânica.
Conforme a situação fisiográfica e uso do solo em questão, os fenómenos de
acumulação do solo em baixas aluvionares continuará a processar-se, considerando-se
que permanecem inalteradas as camadas de solo arável, a infiltração/percolação de
água no solo e padrão de arejamento.
•

Uso Atual do Solo

Em sequência do apontado para a fase de construção, considera-se que os impactes
negativos no uso do solo identificados para as áreas de ocupação arbórea se mantêm
nesta fase, sendo que a sua magnitude e significância poderão ser distintas face à
necessidade de abate de árvores, quantidade e sua importância. Este aspeto deverá
ser considerado em fases sequentes do projeto, por forma a planear a otimização do
projeto, neste aspeto.

Figura 7.3 - Aspeto de faixa de implantação do gasoduto (em exploração) em matos. O uso apresenta-se
alterado por algum tempo, mas progressivamente, a vegetação recomeça a colonização de toda a faixa.

Assim, os impactes identificados para a fase de construção, e que tem que ver com
os atravessamentos de povoamentos arbóreos, mantem-se na fase de funcionamento
da estrutura, sendo visível a ausência de cobertura arbórea ao longo da faixa de
implantação do projeto face à necessária servidão.
No caso dos terrenos com olival, pomares e soutos, haverá perda irreversível de
exemplares arbóreos que tenham sido necessário abater, podendo no entanto
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restabelecer-se um uso mais alargado de herbáceas de pastagens ou outros
permitidos pela servidão e consoante opção dos proprietários.
Ao longo do tempo, consideram-se estes impactes negativos, menos significativos,
podendo mesmo resultarem residuais com a integração da faixa de projeto na
paisagem e adequação do uso do solo à sua presença em termos de servidão.
Esta avaliação é possível pelo facto de consistir numa infraestrutura enterrada, cuja
servidão, ainda assim, permitir alguma continuidade de uso do solo natural, com
cobertura vegetal natural ou agrícola/pastagens de forma integrada.
Ainda assim, importa aferir a localização das estações do gasoduto e respetivas
afetações de uso. De um modo geral, as oito estações localizam-se longe das
povoações. Apresenta-se no quadro seguinte os usos afetados pela localização das
referidas estações em projeto.
Quadro 7.7 – Afetação direta dos traçados de projeto pelas estações
Uso

Estação

Traçado A

JCT 14000 – Celorico (existente a
ampliar)

Olival e Floresta de Produção

BV 14100 - Rabaçal

Matos, Vinha e Culturas anuais –
pastagens - incultos

JCT 14200 – Freixo de Numão

Olival e Vinha

JCT 14300 – Vilariça

Matos e Olival

BV 14400 – Caravelas

Matos e Olival

JCT 14500 – Macedo de Cavaleiros
BV 14600 – Serapicos
CTS – Vale de Frades

Traçado B

Culturas anuais – pastagens incultos
Culturas anuais – pastagens incultos
Matos

Culturas anuais –
pastagens - incultos
Culturas anuais –
pastagens - incultos
Culturas anuais –
pastagens - incultos
Matos e Culturas anuais –
pastagens - incultos
Culturas anuais –
pastagens - incultos
Culturas anuais –
pastagens - incultos

Os usos do solo nos locais de construção das estações serão alterados, de forma
irreversível, por substituição da cobertura vegetal em causa, cultivada ou natural,
pela estrutura que constitui a estação e respetivo equipamento. Consideram-se
impactes negativos, com maior ou menor significância, consoante o uso pré-existente
afetado. Assim, consideram-se impactes negativos pouco significativos, caso a
localização da estação ocorra em área agrícola, quer anual de regadio, quer olival ou
pomar; ou áreas de castanheiros e áreas de sobro e azinho; considerando a pequena
área que ocuparão estas estruturas.
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Considera-se haver impactes negativos mais significativos, se a implantação das
estações em terrenos de olival, implicarem o corte de oliveiras, e cumulativamente
coincidirem com áreas integradas na Reserva Agrícola Nacional. Nestes casos a
configuração/localização da estação será devidamente reavaliada em projeto de
execução, de modo a minimizar tanto quanto possível os impactes sobre os usos do
solo de maior sensibilidade, tendo em conta os parâmetros de distanciamento
equivalente limite entre as mesmas.

7.6.3

Fase de Desativação

No caso da eventual desativação da estrutura do gasoduto, prevê-se a ocorrência de
impactes positivos decorrentes da libertação do solo e da desmontagem das
estruturas a com retirada de materiais exógenos (betão, ferro etc.) com reposição de
solo local, facto que, a acontecer, facilitará ainda a capacidade de resiliência do
substrato ao equilíbrio de uma situação naturalizada. Deste modo, também se prevê
que a evolução comportamental do solo beneficiará o processo qualitativo do
substrato aliado à propagação de coberto vegetal, podendo ser fixadas, de novo, as
características qualitativas que o classificam no regime da RAN.
A desativação do projeto permitirá retirar as restrições à construção e plantação de
árvores imposta pelo regime de servidão, ficando o solo liberto para a ocupação que
os proprietários entendam.
Genericamente será um impacte positivo, pelo facto de atender ao restabelecimento
de um sistema natural, embora pouco significativo.

7.6.4

Análise de Impactes Cumulativos

Os solos da área onde se insere o projeto apresentam em grande parte uso agrícola e
aptidão agrícola, ocorrendo alguns solos de elevada aptidão, inclusive áreas de solos
classificados na Reserva Agrícola Nacional. Este facto poderá, associado a outros
projetos que se venham a desenvolver na zona, acarretar perda de solo agrícola e
respetivos sistemas de cultivo, com alterações qualitativa nos solos RAN. Este efeito
cumulativo pode originar uma perda de recurso agrológico com perda de áreas
qualitativamente aptas para sua integração sob o regime da RAN.
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7.7

Ordenamento e Condicionantes

7.7.1

Metodologia

No presente capítulo serão analisadas as principais (in)compatibilidades e
(des)ajustamentos entre o uso do solo, as condicionantes e as propostas de
ordenamento e desenvolvimento e o projeto do Gasoduto Celorico-Vale de Frades.
Com vista a permitir uma análise ambiental, assim como uma avaliação de impactes
mais concertada com a natureza e localização do projeto em causa, foram
inicialmente identificados os objetivos ambientais que serviram de base à
caracterização do ordenamento do território e à respetiva avaliação de impactes:


Manutenção do equilíbrio na utilização do território, em função dos recursos
existentes, da sua sensibilidade e potencial de uso;



Cumprimento

das

diretrizes

de

ordenamento

do

território,

incluindo

condicionantes e propostas de ordenamento posteriores.
Assim, neste capítulo foram identificados todos os aspetos considerados mais
significativos face aos objetivos ambientais adotados, tendo-se procedido à:


Interpretação das novas funções de uso em relação aos usos tradicionais
existentes no local;



Verificação da conformidade entre a implantação do projeto e os modelos de
ordenamento em vigor para a área.
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7.7.2

Fase de Construção

7.7.2.1

Impactes sobre os Modelos de Desenvolvimento e Ordenamento
do Território

7.7.2.1.1

Instrumentos de Desenvolvimento Territorial e de Política
Sectorial

Neste item pretende-se analisar os impactes decorrentes da concretização do
projeto,

considerando

as

orientações

e

regras

estabelecidas

nos

diversos

instrumentos de gestão do território com incidência na área de estudo.
Relativamente ao PNPOT, o Gasoduto Celorico-Vale de Frades corresponde, de forma
positiva, a alguns dos objetivos estratégicos e medidas preconizadas, mais
concretamente do 4.º - Assegurar a equidade territorial no provimento de infraestruturas
e de equipamentos coletivos e a universalidade no acesso aos serviços de interesse geral,
promovendo a coesão social. Este gasoduto possibilitará ainda o reforço e cooperação
transfronteiriça, valorizando especializações, complementaridades e sinergias para o
desenvolvimento de projetos de dimensão europeia, no âmbito do Plano de
Desenvolvimento e Investimento da Rede Nacional de Gás Natural (2014 – 2023).
Os corredores e traçados em estudo encontram-se abrangidos pelo PIOT do ADV
(concelhos de Vila Nova de Foz Côa e Torre de Moncorvo), o qual se encontra
classificado como Monumento Nacional. Reconhecendo a importância da paisagem e
das atividades tradicionais de produção de vinho, em 2001, a UNESCO classificou
como Património da Humanidade mais de 26 mil hectares do Alto Douro Vinhateiro.
Já na avaliação Ambiental Estratégica desenvolvida relativamente ao traçado da 3ª
interligação entre Portugal e Espanha, designadamente quanto ao atravessamento do
Alto Douro Vinhateiro (ADV) e da respetiva Zona Especial de Proteção (ZEP), era
referido que “Pela configuração geográfica da área de estudo de traçado do
gasoduto e das ZEP referidas, verifica-se que não será possível evitar o
atravessamento da ZEP do Alto Douro Vinhateiro, que se estende desde a zona da
Régua até à fronteira entre Portugal e Espanha (…)”, os impactes associados são
considerados negativos, de magnitude reduzida, temporários, diretos, certos,
confinado e moderadamente significativos.
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Desenvolvida para preservar habitats e espécies de fauna e flora de conservação
prioritária na Europa, a Rede Natura 2000 constitui-se uma rede comunitária de
áreas protegidas. O PSRN2000 é um plano de carácter orientador e estratégico, não
definindo qualquer zonamento de usos do solo ou de níveis de proteção do território.
Este Plano define as orientações de gestão que permitam a concretização dos
objetivos de gestão da biodiversidade que garantam o estado de conservação
favorável dos valores naturais que determinaram a classificação do Sítio.
Assim, o atravessamento de uma área delimitada como integrada na Rede Natura
2000 tem, desde logo, um carácter negativo decorrente da interferência sobre essa
figura de proteção e gestão do património natural, que contribui diretamente para o
ordenamento do território ao demarcar áreas com condicionamento de ocupação. A
intensidade desse impacte negativo, no entanto, já é dependente de uma avaliação
que respeita ao âmbito próprio do património natural, isto é, da verificação da
efetiva afetação de valores naturais que estejam na base da classificação daquela
área e, eventualmente, até da própria aferição das condições para a prossecução dos
seus objetivos de proteção patrimonial. Neste caso concreto, a interferência do
Gasoduto com valores naturais importantes é demonstrada no capítulo da
Componente Ecológica do EIA (Capítulo 7.9).
Os PGBH possuem um grau de generalização bastante grande e um âmbito de
intervenção sectorial muito especializado, pelo que a análise da sua relação com o
projeto nos pontos de interesse é efetuada no fator ambiental “Recursos Hídricos”.
De qualquer forma, no caso dos PGBH do Douro, e do Vouga, Mondego e Lis, e
embora estes não regulem diretamente intervenções no território, considera-se que o
projeto é compatível com os objetivos propostos no âmbito da valorização, proteção
e gestão equilibrada da água das bacias e gestão sustentável dos recursos hídricos,
uma vez que as técnicas adotadas privilegiam a proteção das linhas de água e a zona
de cheia das mesmas garantindo assim o menor danos possível sobre a vegetação
ripícola com ocorrência nas margens das linhas de água.
A interferência do projeto com o PROF-BIN, PROF-D e PROF-NE é considerada como
um impacte de natureza negativa atendendo aos objetivos gerais dos PROF, e sobre
um recurso mais sensível no caso do PROF-NE, em virtude de serem afetadas áreas
que correspondem a servidão de perímetros florestais; sendo ainda abrangidos
Corredores Ecológicos, associados essencialmente à rede hidrográfica da região, e
zonas Críticas do ponto de vista da defesa da floresta contra incêndios. Uma vez que
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os PROF possuem objetivos muito específicos relacionados somente com a gestão dos
espaços florestais, não prevendo a concretização de outros projetos, considera-se
haver compatibilidade entre o projeto e os PROF por se ter tido em consideração a
criação/manutenção da sustentabilidade do território – recuperação de todas as
áreas temporariamente afetadas pela obra e integração das novas estruturas e
infraestruturas na paisagem circundante, diminuindo os seus impactes cénicos e
garantindo as relações de continuidade com a paisagem; a recuperação e integração
tiveram em consideração as características e especificidade da envolvente – natural e
rural.
Não obstante, da análise dos objetivos específicos de cada uma das sub-regiões
homogéneas é possível constatar que existirá um impacte associado à afetação da
componente florestal como ocorrência ao longo da faixa de servidão, ainda que não
seja colocado em causa o desenvolvimento da silvo-pastorícia.
O presente projeto encontra-se ainda compatibilizado com o Plano Rodoviário
Nacional, na medida em que as interferências do projeto com as rodovias constantes
do PRN são devidamente salvaguardadas.

7.7.2.1.2

Instrumentos de Planeamento Territorial - Análise da
conformidade com os PMOT - Análise dos impactes sobre as
classes e categorias de espaços

Na fase de construção, os impactes expectáveis, essencialmente negativos, decorrem
das ações (movimentações de terras, desmatação, decapagem e terraplenagens)
resultantes da instalação permanente das infraestruturas previstas (incluindo a faixa
de servidão permanente, de acordo com o Decreto-Lei n.º 8/2000, de 8 de
fevereiro), com intervenções/modificações (que poderão ser irreversíveis) na
ocupação territorial da zona em causa, prevista ao nível dos Planos Municipais de
Ordenamento do Território. Noutra perspetiva, poderá verificar-se uma ocupação
temporária do território para trabalhos inerentes à construção da infraestrutura,
prendendo-se

essencialmente

com

a

implantação

dos

estaleiros

e

outras

infraestruturas de apoio à obra.
A metodologia utilizada para a avaliação de impactes associados à afetação das
classes de espaços intersetadas baseou-se nos seguintes elementos classificativos:
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Magnitude - Resultará da proporção entre a dimensão da área atravessada, de
cada classe de espaço e a sua representatividade na área de estudo.



Significado – Está associada à importância social e económica da classe de
espaço afetada (valor do recurso), sendo proporcional a esta. Neste sentido, o
atravessamento de classes de espaço associadas à fixação da povoação e ao
desenvolvimento económico, ou seja, espaços de tipologia urbana e áreas de
expansão urbana/industrial, possuirão, à partida, uma maior significância.
Todavia, a presente metodologia será sempre balizada e aferida em função de
questões problemáticas que o reconhecimento da ocupação atual do território
suscite, pelo que a afetação da mesma classe de espaço poderá ser alvo de
diferentes classificações quanto ao significado do impacte, e de acordo com as
suas especificidades e a fragmentação introduzida na classe de espaço. No que
concerne à forma como a classe de espaço é fragmentada, o significado dos
impactes varia consoante a afetação seja marginal/periférica ou mais central.

A discussão destas situações ganha a sua verdadeira dimensão no cruzamento com os
usos do solo que mais poderão significar em termos de potencial impacte, positivo ou
negativo, pela presença do Gasoduto, já que, genericamente, a regulamentação das
categorias de espaço nos respetivos PDM, não contempla – como previsão ou como
interdição – a construção ou exploração de um Gasoduto, exceto em termos legais ou
regulamentares genéricos (limitações à ocupação de áreas de RAN ou de REN, por
exemplo) ou sob a forma de princípios também genéricos (como a limitação a
alterações no coberto vegetal ou à modelação do terreno, por exemplo), não
havendo situações de restrição específica aplicáveis ao presente projeto para além
das impostas pelo Decreto-Lei n.º 8/2000, de 8 de fevereiro e na Portaria
n.º 142/2011, de 6 de abril, para um gasoduto de alta pressão.
Deste modo, consideraram-se os usos do solo potencialmente mais sensíveis a esta
interferência, por existência de incompatibilidades de uso (áreas urbanas e
industriais) ou por serem objeto de legislação de proteção específica (montado,
olival) ou que permitem uma melhor perceção dos grandes usos do território
atravessado e da sua diferenciação (usos agrícolas e florestais).
O quadro seguinte apresenta as extensões de atravessamento do gasoduto por
categoria de espaço. As áreas afetadas foram medidas considerando a afetação numa
faixa de 20 m de largura.
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Quadro 7.8 – Tipologia dos espaços ocupados de Solo Urbano, por Troço e Traçado Alternativo

Troços

Troço 1
Troço 2
Troço 3
Troço 4
Troço 5
Troço 6
Troço 7
Troço 8
Troço 9
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Traçado

Espaços Urbanos

Espaços Verdes / Estrutura
Ecológica

Espaços Industriais / Atividades
Económicas Propostas

Espaços de Equipamentos Propostos
/ Espaços de Uso Especial

Extensão (m)

Área (ha)

Extensão (m)

Área (ha)

Extensão (m)

Área (ha)

Extensão (m)

Área (ha)

A

0

0

0

0

0

0

0

0

B

0

0

0

0

0

0

0

0

A

0

0

0

0

0

0

0

0

B

0

0

0

0

0

0

0

0

A

0

0

0

0

0

0

0

0

B

0

0

0

0

0

0

0

0

A

0

0

0

0

0

0

0

0

B

0

0

0

0

0

0

171

0,34

A+B

89

0,18

0

0

0

0

0

0

A

0

0

0

0

0

0

0

0

B

0

0

0

0

0

0

0

0

A

0

0

80

0,16

663

1,33

0

0

B

0

0

0

0

174

0,35

0

0

A

0

0

0

0

0

0

0

0

B

0

0

0

0

0

0

0

0

A

0

0

0

0

0

0

0

0

B

0

0

0

0

0

0

0

0
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Quadro 7.9 – Tipologia dos espaços ocupados de Solo Rural, por Troço e Traçado Alternativo
Espaços Agrícolas
Troços

Troço 1
Troço 2
Troço 3
Troço 4
Troço 5
Troço 6
Troço 7
Troço 8
Troço 9

Traçado

Espaços Agroflorestais

Espaços Florestais

Espaços de Vegetação
Natural
Extensão
Área (ha)
(m)

Espaços Naturais

Extensão
(m)

Área (ha)

Extensão
(m)

Área (ha)

Extensão
(m)

Área (ha)

Extensão
(m)

Área (ha)

A

11954

23,91

1778

3,56

10024

20,05

0

0

759

B

9159

18,32

2282

4,56

10976

21,95

0

0

2420

1,52

0

0

4,84

0

A

5087

10,17

74

0,15

0

0

3057

6,11

0

0

0

0

0

B

3894

7,79

0

0

0

0

4419

8,84

0

0

0

0

A

1297

2,59

76

0,15

0

0

15110

30,22

0

0

0

0

B

8473

16,95

1534

3,07

887

1,77

6347

12,69

0

0

0

0

A

7730

15,46

2528

5,06

0

0

0

0

0

0

0

0

B

7657

15,31

2856

5,71

0

0

0

0

0

0

0

0

A+B

1564

3,13

7392

A

24769

49,54

5556

14,78

0

0

0

0

190

0,38

0

0

11,11

4422

8,84

0

0

0

0

452

B

10442

20,88

17240

0,90

34,48

7526

15,05

0

0

0

0

0

0

A

1262

2,52

19389

38,78

1480

2,96

0

0

458

0,92

0

0

B

1539

3,08

20146

40,29

2252

4,50

0

0

992

1,98

0

0

A

968

1,94

19810

39,62

3431

6,86

0

0

779

1,56

0

0

B

1214

2,43

19805

39,61

2611

5,22

0

0

512

1,02

0

0

A

5581

11,16

6144

12,29

0

0

0

0

141

0,28

0

0

B

5689

11,38

5500

11,00

0

0

0

0

500

1,00

0

0
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•

Solo Urbano

Espaços Urbanos e Urbanizáveis
Durante a fase inicial da seleção de corredores e traçados do gasoduto, um dos
critérios considerados foi a adoção de percursos que privilegiassem o afastamento de
núcleos urbanos, o que foi, em larga medida, conseguido.
As únicas exceções são efetuadas pelo atravessamento, inevitável:


do aglomerado do Foz do Sabor – (concelho de Torre de Moncorvo, Troço 5,
comum a ambos os traçados alternativos; aproximadamente ao PK 68+400 do
Traçado A e PK 70+150 do Traçado B), localizada imediatamente a seguir ao
cruzamento do gasoduto com o rio Douro;



do aglomerado da Amendoeira (concelho de Macedo de Cavaleiros, Troço 7,
cerca do PK 36+200 do Traçado A) (classificada como Espaço Verde de Proteção
e Enquadramento; sobreposta a Estrutura Ecológica Municipal e associada à
ribeira com o mesmo nome).

Ambas as zonas se encontram livre de edificações, estando garantidas as
regulamentares distâncias de segurança, pelo que a significância dos impactes
negativos diretos é substancialmente decrementada.
Espaços Industriais/Atividades Económicas Propostas
A área correspondente à ampliação da Zona Industrial de Macedo de Cavaleiros é
interferida por ambos os traçados (Troço 7, envolvência do PK 44+000 do Traçado B
(correspondendo à UOPG U7 – Zona industrial de Macedo de Cavaleiros – ampliação do
núcleo I) e entre os PK 37+000 e 38+000 do Traçado A, correspondendo à UOPG U8 –
Zona industrial de Macedo de Cavaleiros - núcleo II).
Ressalve-se que a zona de passagem do traçado não apresenta quaisquer indícios de
ocupação industrial (na zona não se vislumbra a presença de edificações), pelo que o
impacte expectável, embora negativo, é considerado de reduzida significância e
magnitude.
Acresce ainda que a passagem dos traçados por esta zona industrial proposta visa
ainda possibilitar uma eventual ligação à rede de gás de Macedo de Cavaleiros, com
uma Unidade de armazenamento de gás de rede (SONORGÁS) instalada na área
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industrial, proporcionando o aproveitamento de sinergias; nesta ótica, os impactes
expectáveis são positivos e significativos.
Espaços de Equipamentos Existentes/Espaços de Uso Especial e Espaços de
Equipamentos Propostos/Espaços de Uso Especial
No concelho de Vila Nova de Foz Côa (Troço 4, cerca do PK 59+000 do Trçado B),
existe uma área categorizada como “Espaço de Uso Especial”, que corresponde ao
Miradouro da Mata do Carrasco. De acordo com o Regulamento do PDM, desde que o
uso não seja totalmente alterado, não é expetável qua haja incompatibilização de
uso. Acresce que, na atualidade, esta zona se encontra em estado natural, sem
quaisquer tipos de infraestruturação, pelo que os impactes, embora de índole
negativa, serão pouco significativos e de reduzida magnitude, restringindo-se ao
período de duração das obras.
Espaços Verdes/Estrutura Ecológica
A única mancha interferida classificada como Espaço Verde de Proteção e
Enquadramento

(sobreposta

a

Estrutura

Ecológica

Municipal),

pertence

ao

aglomerado da Amendoeira (concelho de Macedo de Cavaleiros, Troço 7, cerca do PK
36+200 do Traçado A) e encontra-se associada à ribeira com o mesmo nome. De
acordo com o Regulamento do PDM, artigo 54.º, são permitidas a construção de c)
Infraestruturas, desde que não ponham em causa os valores que se pretendem
defender e que permitam estabelecer a articulação com os espaços urbanizados e
urbanizáveis, facilitando a sua manutenção e a sua utilização, se desejável,
enquanto espaços de lazer e recreio. (…)”. Neste âmbito, assume-se que a instalação
do gasoduto não é incompatível com as funções de preservação e manutenção do
funcionamento dos sistemas ecológicos pretendidas para esta área, pelo que os
impactes, embora do foro negativo, diretos, permanentes, são considerados como
globalmente pouco significativos e parcialmente reversíveis. Ressalve-se, no entanto,
o facto de, após a construção, a constituição da faixa de servidão do Gasoduto
impossibilitar a construção de qualquer tipo, mesmo provisória, numa faixa máxima
de 20 m, podendo intensificar o denominado “Efeito Barreira”.
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•

Solo Rural

Espaços Agrícolas
No caso dos Espaços Agrícolas, os impactes associados são negativos, de moderada
magnitude, diretos, permanentes e parcialmente reversíveis e moderadamente
significativos a significativos. As manchas correspondem maioritariamente a áreas
classificadas como Reserva Agrícola Nacional (RAN), as quais se encontram
efetivamente agricultadas, aferidas quer através do ordenamento dos PDM quer da
carta de usos do solo. Nesta categoria de ocupações há que distinguir usos mais
qualificados, como sejam as culturas de regadio, as vinhas e os pomares, mas no
geral o sentido da avaliação é o de se considerar como impacte mais negativo a
maior área ocupada, pela perda de solo agrícola.
Espaços Agroflorestais
Este tipo de espaços encontra-se espartilhado por toda a área de estudo, com
especial incidência na envolvência do rio Douro e na zona a norte, após a sua
travessia. Englobam os espaços ocupados quer por sistemas agro-silvo-pastoris, quer
por usos agrícolas e silvícolas alternados e funcionalmente complementares.
Os impactes expectáveis são classificados como negativos, de média significância
(uma vez que constituem espaços de média sensibilidade) e magnitude, pois são dos
mais afetados em termos de área, sendo que o seu espalhamento na área de estudo
não permitiu evitar a sua fragmentação.
Espaços Florestais
Nos PDM, estas categorias de espaços são definidas como espaços com vocação
florestal, predominantemente utilizados para produção lenhosa, de resina e outros
produtos florestais. E também com funções de regulação de disponibilidades hídricas
e proteção da erosão do solo. Nalguns casos, são também definidos com funções de
proteção paisagística e ambiental.
Os impactes negativos sobre os Espaços Florestais são significativos e de magnitude
moderada (correspondendo uma afetação direta resultante da necessidade de
desmatação da faixa de segurança, com 14 m de largura total), pois um desequilíbrio
do ecossistema florestal possuiria graves consequências ao nível da perda de solo,
diminuição da qualidade da água e perda de um recurso muito valioso.
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Em termos genéricos, a forte componente florestal é bem representativa da globalidade
da área de estudo, verificando-se que a sua distribuição na área de estudo não permitiu
evitar totalmente a sua fragmentação. Nos Troços 7 e 9 são de salientar a existência dos
Perímetros Florestais da Serra da Nogueira (concelho de Macedo de Cavaleiros) e o
Perímetro Florestal de Avelanoso (concelho do Vimioso), respetivamente.
Espaços de Vegetação Natural
Assumindo que a Planta de Ordenamento da Revisão do PDM de Mêda possui um
conteúdo mais atual de classificação do espaço (estando inserido na Zona Demarcada do
Douro), em detrimento da do PDM em vigor, que classifica os espaços abrangidos como
sem aptidão e ocupados por matos e incultos, classificam-se os impactes - decorrentes
da interferência com espaços agrícolas, espaços de uso múltiplo agrícola e florestal e
espaços florestais de proteção – como negativos. Uma análise mais detalhada das
características do impacte só seria possível através do acesso ao Regulamento proposto
do PDM em Revisão, o qual não foi disponibilizado em tempo útil.
Espaços Naturais
Esta classe encontra-se disseminada nos corredores alternativos, observando-se que a
maior concentração se localiza na parte inicial dos corredores (concelho de Celorico
da Beira), acompanhando o desenvolvimento das linhas de água em geral, e na zona
que ladeia o rio Douro.
Os impactes sobre os Espaços Naturais são considerados negativos, de reduzida
magnitude, tendo em conta que estes não são abundantes na área de intervenção e
sua envolvente, pelo que qualquer interseção destes espaços terá um impacte
particularmente negativo. Os espaços naturais integram as áreas dos territórios
concelhios mais sensíveis do ponto de vista ecológico, paisagístico e ambiental, onde
se privilegiou a nível de ordenamento, a salvaguarda dos valores culturais e
paisagísticos com potenciação dos mesmos, nomeadamente a nível do coberto
vegetal e do equilíbrio biofísico, englobando-se, grosso modo, em áreas afetas ao
regime da Reserva Ecológica Nacional.
Saliente-se que a afetação das classes de espaço supra mencionadas pelo traçado do
Gasoduto, constitui, grosso modo, um impacte negativo, de incidência direta,
duração permanente, com dimensão espacial local e parcialmente reversível,
minimizável e moderadamente significativo.
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Refira-se ainda que a maior parte das estações do gasoduto se localizam
primordialmente em espaços categorizados como agrícola, e em menor grau,
agroflorestais, florestais e espaços industriais propostos. A sua dimensão corresponde
a uma afetação de 3000 m2, pelo que os impactes são considerados negativos, pouco
significativos, de magnitude reduzida, diretos, permanentes e irreversíveis, sendo
que em fase de projeto de execução, com elementos finais para a definição concreta
da sua zona de implantação deverá ser feita uma afinação criteriosa do local tendo
em conta as classes de espaço e usos do solo de maior sensibilidade.
Relativamente a Planos de Pormenor e de Planos de Urbanização, constata-se que
as intervenções previstas não interferem com quaisquer Planos aprovados (que
possuam força jurídica), no âmbito territorial definido para o projeto.

7.7.2.2

Impactes sobre as Condicionantes ao Uso do Solo

Os impactes negativos sobre os espaços associados a servidões de utilidade pública
ocorrem, na sua grande maioria, durante a fase de construção, dado ser nesta fase
do projeto que são alterados, de uma forma direta, os usos afetos às áreas ocupadas
pelas novas infraestruturas, ou de uma forma indireta decorrente da movimentação
de máquinas e equipamentos que se gera em torno da construção.
Será, com efeito, nesta primeira fase que ocorrerão os impactes mais significativos
pela ocupação do território, que terão uma ação permanente. Não obstante, refirase que a generalidade dos impactes no domínio das Condicionantes ao Uso do Solo
embora tenha início na fase de construção mantém-se na fase de exploração.
Para qualquer das condicionantes apontadas aplicam-se as disposições constantes dos
Regulamentos dos PDM e na legislação específica em vigor. Refira-se que serão
somente analisadas as Condicionantes, Servidões Administrativas e Restrições de
Utilidade Pública (CSRUP) efetivamente interferidas ou potencialmente afetadas
pelas ações necessárias à concretização do projeto.
Realce-se que uma análise de impactes mais específica no concernente às questões
relacionadas com as temáticas dos Recursos Hídricos, Áreas Protegidas e Rede Natura
2000, Recursos Geológicos e Património, é remetida para os Capítulos respetivos,
objetivando evitar repetições ou decalques de outras componentes, pois parte dos
fatores aqui considerados cruzam-se com outras componentes ambientais.
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7.7.2.2.1
•

Recursos Naturais

Recursos Agrícolas e Florestais

Reserva Agrícola Nacional (RAN)
O impacte associado à afetação de áreas de RAN é avaliado com base nas áreas
ocupadas pelos traçados alternativos em estudo, sem se considerar os efetivos usos
agrícolas ou não dessas áreas, já que o que está em causa é a interferência com uma
servidão legal e a manutenção do recurso.
Ao nível do solo, as consequências que se podem traduzir em impactes considerados
negativos ainda que, de mediana significância, são por um lado, a afetação do
"coberto agrícola" e, por outro lado, a inclusão de materiais estranhos à natureza dos
solos no material utilizado para aterro das valas.
No quadro seguinte apresentam-se as áreas de RAN interferidas pelos traçados. As
áreas afetadas foram medidas considerando a opção mais desfavorável, que
corresponde a uma afetação numa faixa de 20 m gasoduto.
Quadro 7.10 – Afetação de solos de RAN pelos traçados em estudo
Troços
Troço 1
Troço 2
Troço 3
Troço 4
Troço 5
Troço 6
Troço 7
Troço 8
Troço 9
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Área (m )

RAN
Percentagem do troço (%)

A

55.120

11,2

B

35.180

7,1

A

70.260

42,7

Traçado

2

B

53.360

32,1

A

25.680

7,8

B

115.880

33,6

A

150.340

73,3

B

155.980

73,0

A+B

19.040

10,3

A

306.140

44,1

B

72.200

10,3

A

29.140

6,2

B

57.280

11,4

A

27.100

5,4

B

47.700

9,9

A

12.860

5,4

B

12.040

5,2
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Os espaços classificados de RAN exprimem as áreas que em termos agroclimáticos,
geomorfológicos e pedológicos apresentam maior aptidão para a atividade agrícola,
pelo que a afetação de solos classificados como RAN é um impacte negativo e
significativo. A afetação deste tipo de solos na fase de construção é uma incidência
parcialmente reversível e significativa, ainda que em fases posteriores possa ser
minimizada dado que pode ser reposta parcialmente a situação anterior. Os impactes
na fase de construção são minimizáveis já que se irá proceder à afetação das
características físicas e qualitativas destes solos, podendo contudo ser preservados e
restituídos tanto quanto possível os melhores solos através da decapagem prévia,
removendo e separando as terras vegetais para posterior reutilização e reposição do
solo sobre a vala e restantes áreas intervencionadas na fase final da obra.
Obras de Aproveitamento Hidroagrícola
No sentido de proteger as áreas beneficiadas, o art.º 95.º do Decreto-Lei n.º 269/82,
de 10 de julho estabelece a proibição de todas e quaisquer construções, atividades
ou utilizações não agrícolas nas áreas beneficiadas, exceto as que, nos termos dos
regulamentos da obra, foram admitidas como complemento da atividade agrícola.
Neste âmbito, os impactes sobre o Aproveitamento Hidroagrícola do Vale da Vilariça,
no Troço 6, Traçado A (em 16304 m de extensão e aproximadamente 33 ha de área),
são considerados negativos e muito significativos, face à importância crescente das
obras de aproveitamento hidroagrícola no desenvolvimento económico e social do
país e desta zona em particular, importando garantir a utilização destas obras para
os fins a que se destinam, respeitar a integridade dos perímetros agrícolas e instituir
um modelo de gestão adequado, através de mecanismos que visam a proteção de
obras que constituem hoje um importante motor de desenvolvimento económico e
social do mundo rural e que envolvem um significativo investimento por parte do
Estado e da União Europeia.
Oliveiras, Sobreiros e Azinheiras
O impacte resultante da afetação de áreas de olival, bem como de exemplares de
sobreiros e azinheiras é considerado negativo, significativo, de magnitude moderada,
diretos, permanentes, irreversíveis e localizados, face ao estatuto de condicionante
legal (estatuto de proteção) que visa proteger estes recursos. Neste âmbito, a
potencial afetação (abate) de indivíduos de sobreiros deverá ser averiguada
atempadamente, e proceder-se ao cumprimento da legislação em vigor na matéria,
com o respetivo requerimento ao Instituto da Conservação da Natureza e das
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Florestas (ICNF), sendo que no caso do olival tradicional, o seu arranque ou
reconversão encontra-se condicionado à autorização prévia da respetiva Direção
Regional de Agricultura.
Regime Florestal
Os impactes negativos sobre os espaços afetos ao Regime Florestal são significativos
(atendendo ao estatuto de condicionante legal, que visa proteger este recurso),
diretos, localizados e de magnitude média, permanente e irreversível na área de
efetiva implantação do traçado.
Povoamentos Florestais percorridos por Incêndios
Os impactes negativos sobre as áreas ardidas são considerados pouco significativos e
de média magnitude. Devido à presença de grandes manchas de uso florestal essencialmente de floresta de produção (pinhal e eucaliptal) - e matos, vegetação
rasteira e/ou arbustiva, deverá acautelar-se a ocorrência de material combustível
resultante da ação de desmatação na envolvência do Gasoduto.
Recorde-se que, de acordo com o n.º 5 do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 327/90,
tratando-se de uma ação de interesse público ou de um empreendimento com
relevante interesse geral, todas as proibições podem ser levantadas, a todo o tempo,
mediante reconhecimento por despacho conjunto do Ministro do Ambiente e do
Ordenamento do Território, do Ministro da Agricultura do Desenvolvimento Rural e
das Pescas e do membro do Governo competente em razão da matéria.
•

Recursos Ecológicos

Reserva Ecológica Nacional (REN)
Os espaços da REN representam os recursos considerados essenciais para a
manutenção e preservação de estrutura biofísica, indispensável ao uso sustentável do
território.
No quadro seguinte apresentam-se as áreas de REN interferidas pelos traçados. As
áreas afetadas foram medidas considerando a opção mais desfavorável, que
corresponde a uma afetação numa faixa de 20 m gasoduto.
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Quadro 7.11 – Áreas de REN ocupadas pelos traçados

Troços

Troço 1
Troço 2
Troço 3
Troço 4
Troço 5
Troço 6
Troço 7
Troço 8
Troço 9

A

Cabeceiras de linhas
de água
Área
Percentagem
(ha)
do troço (%)
2,38
4,9

Áreas de máxima
infiltração
Área
Percentagem
(ha)
do troço (%)
2,97
6,1

Áreas com risco de
Zonas ameaçadas pelas
Albufeiras e uma faixa
erosão
cheias
de proteção
Área
Percentagem
Área
Percentagem
Percentagem
Área (ha)
(ha)
do troço (%)
(ha)
do troço (%)
do troço (%)
1,26
2,6
2,50
5,1
0
0

B

3,36

6,8

4,05

8,1

3,36

6,8

4,04

8,1

0

A

0,74

4,5

0

0

0

0

2,89

17,6

0

0

0

0

7,82

47,0

Traçado

Escarpas
Área
(ha)
0

Percentagem
do troço (%)
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B

0

0

A

6,46

19,6

0,12

0,4

8,93

27,1

3,60

10,9

0

0

3,66

11,1

B

2,75

8,0

7,33

21,3

2,58

7,5

1,20

3,5

0

0

0

0

A

6,68

32,6

0

0

2,24

10,9

0

0

0

0

0

0

B

2,94

13,8

0

0

2,31

10,8

0

0

0

0

0

0

A=B

1,83

9,9

0,11

0,6

4,56

24,7

0,16

0,9

0,59

3,2

0

0

A

4,68

6,7

27,29

39,3

13,49

19,4

13,03

18,7

0

0

0

0

B

5,14

7,3

1,00

1,4

22,80

32,4

0

0

0

0

0

0

A

3,56

7,6

0

0

1,81

3,9

0,29

0,6

0

0

1,44

3,1

B

9,55

19,0

0

0

1,79

3,6

0

0

0

0

0

0

A

0

0

0,70

1,4

5,52

11,0

0,73

1,5

0

0

0,10

0,2

B

0

0

0

0

5,82

12,1

0,10

0,2

0

0

0,06

0,1

A

0,70

2,9

0

0

2,54

10,7

0

0

0

0

0

0

B

0

0

0

0

1,69

7,2

0

0

0

0

0

0
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Da análise efetuada, conclui-se que a interferência de áreas classificadas como REN
pelo gasoduto em estudo será inevitável, dada a extensão desta condicionante nos
concelhos atravessados. Neste sentido, no que concerne aos impactes intrínsecos à
afetação de áreas de REN, estes são considerados negativos, moderadamente
significativos, diretos, permanentes e parcialmente reversíveis no caso das afetações
definitivas - faixa de 20 m de afetação direta (ainda que em fases posteriores possa
ser minimizada)-, e reversíveis no caso das infraestruturas de apoio à obra,
significativos e de reduzida a média magnitude.
Rede Natura 2000
Como já anteriormente referido, inevitavelmente os traçados em estudo intercetam o
Sítio PTCON0021- rios Sabor e Maçãs (Traçado A de 69+315 a 70+550 e 76+325 a 76+900,
numa extensão total de 1610 metros e Traçado B – 75+160 a 76+340 e 80+930 a 82+060,
numa extensão total de 2310 metros) e Zona de Proteção Especial PTZPE0037 (Traçado A
– 68+020 a 70+050 e 75+740 a 78+855, numa extensão total de 5145 metros e Traçado B –
74+150 a 75+880 e 80+950 a 81+860, numa extensão total de 2640 metros).
Considera-se que, embora a concretização do Gasoduto não ponha em causa as
orientações de gestão contempladas no Plano Sectorial da Rede Natura 2000 para os
Sítios, compatibilizando-se a sua concretização com a manutenção dos valores
envolvidos, a afetação de habitats e espécies florísticas e faunísticas incorrerá em
impactes negativos potencialmente significativos, devido a afetação ou perturbação
direta em especial durante a fase de construção, de magnitude reduzida e, com
carácter temporário para espécies herbáceas e arbustos de porte pequeno a médio, e
permanentes para espécies arbóreas e arbustivas de porte grande, sendo também
reversíveis em comunidades herbáceas e arbustos de porte pequeno a médio, ou
irreversíveis, numa faixa limitada, no que toca a comunidades de espécies arbóreo e
arbustivo de porte grande.

7.7.2.2.2
•

Infraestruturas

Abastecimento de Água e Drenagem das águas residuais

A interferência do Gasoduto com as condutas de abastecimento e saneamento
consubstancia-se num impacte negativo, mas de reduzida magnitude e pouco
significativo, devendo ser adotadas medidas técnicas que visem a proteção das
condutas aquando da reposição dos serviços afetados. Refira-se que qualquer
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intervenção

deverá

ser

previamente

autorizada

pela

entidade

respetiva

e

acompanhada pelos seus serviços técnicos.
•

Gasodutos

Uma vez que o gasoduto de alta pressão em estudo terá o seu início na zona de
Celorico, local onde se encontra instalada a estação de junção JCT 13300 que
interliga os gasodutos dos lotes 5 e 6, entre Mangualde e Guarda, ambas as
infraestruturas serão devidamente compatibilizadas, pelo que não se perspetiva
quaisquer impactes de sentido negativo.
•

Rede Elétrica

Os atravessamentos e eventuais interferências com as LMAT, não constitui uma
situação condicionante ao desenvolvimento do projeto, uma vez que a sua
compatibilização será sempre garantida, pois nas situações de paralelismos e de
cruzamentos serão adotadas as recomendações e as especificações das entidades
competentes na matéria.
•

Rede viária (Rodo e Ferroviária)

As interferências com as infraestruturas rodoferroviárias existentes na área em
análise encontram-se totalmente identificadas nesta fase de projeto, podendo
somente verificar-se constrangimentos na rede viária local, não só pelo afluxo de
tráfego de veículos pesados e de maquinarias afetas à obra, como também das
intervenções ou cortes nos caminhos existentes. Nos casos de cruzamentos com
estradas, e sempre que o volume de tráfego desaconselhe a interrupção do trânsito,
a implantação do cruzamento far-se-á por perfuração, sendo a conduta protegida por
tubo adequado.
O traçado cruza as linhas de caminho-de-ferro da Beira Alta (troço 1), do Douro
(troço 5), com desenvolvimento em túnel a profundidade significativa, e linha do Tua
– desativada (troço 8).
A definição das diversas situações no que respeita a método de atravessamento,
profundidade da conduta e detalhes do cruzamento será efetuada em estreita ligação
com os serviços competentes da Infraestruturas de Portugal ou com as Autarquias no
caso das vias municipais.
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•

Marcos Geodésicos

Refira-se que as características e a localização das infraestruturas do projeto não
colocam em causa a visibilidade dos vértices geodésicos existentes na área do
projeto.

7.7.3

Fase de Exploração

A presença e o funcionamento do gasoduto terão sempre um impacte negativo no
ordenamento do território, no sentido em que tal implicará uma reclassificação do
uso do solo por parte dos territórios dos municípios. No entanto, este impacte é
pouco significativo, em termos estritos de gestão do território, já que são
considerados os objetivos que levaram a inscrever ao Gasoduto nestes instrumentos
de gestão do território. Noutra perspetiva, a presença do gasoduto institui uma
servidão administrativa sob forma de uma faixa de segurança com 10 m de largura,
centrada no eixo do traçado do Gasoduto, a qual constitui uma limitação à sua
utilização plena, decorrente da necessidade de respeitar distâncias de segurança,
nomeadamente a edificações e equipamentos e à exploração florestal.
O impacte é considerado positivo e significativo nos seus efeitos, ao contribuir, de
forma eficaz, para a concretização do Plano de Desenvolvimento e Investimento da
Rede Nacional de Gás Natural - PDIRGN (2014 – 2023), consubstanciando os objetivos
de interligação com Espanha, em Zamora, reforçando a segurança de abastecimento
na Península Ibérica e decrementando a vulnerabilidade do abastecimento nacional
face a eventuais falhas de importação.

7.7.4

Fase de Desativação

A fase de desativação do projeto ocorrerá num horizonte temporal relativamente
distante, pelo que os impactes no Ordenamento do Território são difíceis de
prognosticar, pois dependem da evolução, a longo prazo das estratégias e programas
definidos e a definir para a região. Aquando da remoção das infraestruturas prevêemse impactes negativos semelhantes aos perspetivados para a fase de construção
(embora em menor grau, dado as operações ocorrerem somente no próprio corredor
definido pelo ramal do gasoduto).
Aquando da implantação do projeto no terreno (fase de construção), nomeadamente
das que implicam a impermeabilização do solo, os espaços condicionados já
Página 454 de 647

G-14000-000001
Data: 26.01.2016
Rev.1

perderem as suas funções de proteção e de limitação sobre o uso, ocupação e
transformação do solo - que ditaram a sua constituição como servidão administrativa
ou restrição de utilidade pública com características próprias. Nesta perspetiva, na
eventualidade de ocorrência de uma desativação do projeto, não é previsível a
ocorrência de quaisquer impactes adicionais.
Refira-se somente que o único impacte positivo e significativo a considerar,
encontra-se associado à supressão da faixa de servidão ao gasoduto, cessando as
limitações de uso dessa mesma faixa.

7.7.5

Síntese de Impactes

Em suma, no presente capítulo foram analisados todos os Instrumentos de Gestão
Territorial (IGT) com incidência na área, destacando-se os Planos Diretores
Municipais (PDM) dos municípios intercetados pelo projeto.
Relativamente a Planos de Pormenor e de Urbanização, constata-se a não
interferência com quaisquer Planos aprovados (que possuam força jurídica), no
âmbito territorial definido para o projeto do Gasoduto.
Genericamente, os traçados alternativos não diferem significativamente entre si no
que respeita ao tipo de classes de espaço atravessadas, sendo que o projeto se
desenvolve, na sua quase totalidade em áreas afetas a solo rural, abrangendo,
maioritariamente, as classes de espaço Agrícola e Agroflorestal.
Ao nível das Condicionantes, Servidões Administrativas e Restrições de Utilidade
Pública, considera-se que as interferências com maior relevância ocorrem ao nível
das afetações de:


Áreas de RAN – particularmente na zona que coincide com o Aproveitamento
Hidroagrícola do Vale da Vilariça, no Troço 6, Traçado A, e com o Regadio de
Serapicos (Troço 8, corredor B, ao PK 65+700);



Áreas de REN - no Leito e faixa de proteção de lagoas e lagos; leitos e faixa de
proteção de albufeiras (neste caso, associada ao rio Douro – Albufeira de
Valeira) e em Áreas de instabilidade de vertentes (com afetação mais gravosa
no Troço 3 do Traçado A);



Perímetro florestais – nomeadamente o PF da Serra da Nogueira, atravessado
pelo Traçado B (Troço7), ao PK 44+845 a 45+117 e 45+285 a 45+425 e o PF de
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Avelanoso, atravessado pelos dois traçados alternativos (troço comum do Troço
9), junto à Fronteira, numa extensão de 490 m.


Oliveiras, Sobreiros e Azinheiras – considerando o estatuto de condicionante
legal (estatuto de proteção) que visa proteger estes recursos;



Áreas de Conservação da Natureza - Os traçados propostos para o Gasoduto
interferem com o Sítio PTCON0021 - rios Sabor e Maçãs e respetiva ZPE abrangidos pelos traçados alternativos do projeto, inevitavelmente, nos Troços
8 e 9.

Na fase de construção, as principais ações causadoras de impactes referem-se às
movimentações de terras, com intervenções/modificações na ocupação territorial da
zona em causa, prevista ao nível dos Planos Municipais de Ordenamento do Território
e na legislação específica em vigor.
Para minimizar a afetação das áreas mais sensíveis, os trabalhos necessários à obra,
como a implantação de estaleiros, assim como outras infraestruturas de apoio à
construção e acessos temporários, devem localizar-se longe destas zonas de maior
sensibilidade.
Na fase de exploração, assume-se que o funcionamento do gasoduto terá sempre um
impacte negativo no ordenamento do território, no sentido em que tal implicará uma
reclassificação do uso do solo por parte dos territórios dos municípios, bem como a
instituição de uma faixa de servidão permanente, de acordo com o Decreto-Lei n.º
8/2000, de 8 de fevereiro, a qual constitui uma limitação à sua utilização plena,
decorrente da necessidade de respeitar distâncias de segurança, nomeadamente a
edificações e equipamentos e à exploração florestal. Noutra perspetiva, a concretização
do projeto, ao contribuir, de forma eficaz, para a materialização do Plano de
Desenvolvimento e Investimento da Rede Nacional de Gás Natural - PDIRGN (2014 –
2023), consubstancia-se num impacte positivo, globalmente muito significativo.

7.7.6

Impactes Cumulativos

A análise de impactes cumulativos deve assim considerar os impactes no ambiente
que resultam do projeto em associação com a presença de outros projetos
(existentes ou previstos e quer em termos de proximidade geográfica, quer,
possivelmente, em termos temporais), bem como dos projetos associados ou
complementares. No presente caso, os projetos complementares que se conhecem e
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que podem ter interferência nos recursos analisados são a atual estação de Celorico
da Beira (a ampliar e onde se inicia o projeto do Gasoduto Celorico – Vale de Frades,
em estudo), e respetivos gasodutos de ligação a Mangualde e Guarda, bem como os
projetos que integram a 2ª fase (nova estação de compressão no Lote 6) e 3.ª fase
(duplicação do troço de gasoduto entre Cantanhede e Mangualde -Lote 6, e o reforço
da Estação de Compressão de Zamora) constituem projetos complementares ao
projeto agora em estudo.
A concretização das infraestruturas referidas induz uma alteração dos usos atuais do
território, sendo cumulativamente responsável pela ocupação e seccionamento de
áreas afetas a solo rural, cuja importância é reforçada quando se trate de áreas com
exploração agrícola/florestal atual, nomeadamente ao nível da afetação de culturas
e benfeitorias (perda de solos de boa qualidade) e da estrutura fundiária da
propriedade.
Outras

afetações,

nomeadamente

ao

nível

das

condicionantes,

resultam

primordialmente da afetação de áreas pertencentes aos regimes da RAN e REN,
Montado de sobro e azinho, olival e de outras áreas de maior sensibilidade
ambiental, através da preparação do terreno, desmatação e terraplenagem e
abertura das valas.
Acrescenta-se ainda que, durante a fase de exploração, cabe aos municípios
controlar o uso do solo, respeitando a zona de servidão non aedificandi do Gasoduto.
Complementarmente, os instrumentos de gestão territorial (especialmente os PDM
em fase de revisão), deverão ser adaptados e/ou reajustados, no sentido de integrar
no seu zonamento a nova realidade territorial imposta pela nova infraestrutura,
promovendo simultaneamente um desenvolvimento sustentado nas áreas situadas na
sua envolvente.
De facto, a atualização dos planos numa fase prévia ao empreendimento em análise
permitiria atuar de forma preventiva, evitando alterações territoriais não adequadas,
permitindo assim um melhor aproveitamento das vantagens decorrentes do mesmo.
Objetiva-se a definição de estratégias de ordenamento capazes de impedir uma
desorganização territorial, conseguindo, ao invés, ordenar, requalificar e reintegrar
as várias classes de uso do solo e evitar a afetação de áreas de uso condicionado
(destacando-se as áreas de RAN, REN, Regime Florestal, DPH e Rede Natura 2000).
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7.8

Recursos Hídricos

7.8.1

Fase de Construção

Dadas as características do projeto em causa prevê-se que os impactes sobre este
descritor se façam sentir quase exclusivamente na fase de construção.
Genericamente, as ações potencialmente geradoras de impactes nos recursos hídricos
são decorrentes da instalação de estaleiros/parques de materiais, os trabalhos de
desmatação para abertura da faixa de obra, a realização de escavações para abertura
de vala, em especial nas zonas de atravessamento de linhas de água. Estes impactes
resultarão essencialmente no aumento da erosão do solo, na alteração das condições
de permeabilidade do solo, na eventual obstrução temporária do escoamento e na
afetação da vegetação ripícola.

7.8.1.1

Aspetos Quantitativos

Relativamente aos recursos hídricos superficiais, como referido no Capítulo 4, o
atravessamento das linhas de água é genericamente desenvolvido com abertura de
vala, desvio temporário da linha de água, e posterior restabelecimento do leito
natural da linha de água. Caso especial ocorre no atravessamento do rio Douro em
que, pela sua dimensão será necessário adotar um método de perfuração horizontal
dirigida (HDD – Horizontal Direccional Drilling).
Assim, considera-se que no atravessamento do rio Douro, a adoção deste método
permite garantir que não haverá qualquer impacte direto sobre esta linha de água,
ainda que, possa implicar outro tipo de impactes noutros descritores por implicar
maior disponibilidade de recursos e mais espaço disponível para colocação dos
materiais e estaleiro mas cuja magnitude só é possível aferir em fase de projeto de
execução.
Relativamente às restantes linhas de água haverá com certeza um impacte
temporário pela perturbação direta no leito do rio. Consoante as características das
linhas de água, assim será o método a desenvolver no seu atravessamento que pode
ser numa passagem única (é feito o ensecamento do leito e o atravessamento é feito
todo de uma única vez) ou por troços (dividindo o leito em dois troços, fazendo um
desvio parcial do leito).
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Relativamente a esta situação são várias as medidas que poderão ser aplicadas e que
permitirão minimizar os impactes, nomeadamente pela restrição temporária das
intervenções, minimização da afetação da vegetação ripícola e garantia de
adequadas condições de escoamento e que se expõem no Capítulo 9.
De acordo com a Lei n.º 54/2005 de 15 de Novembro, que estabelece a titularidade
dos recursos hídricos, a margem das águas não navegáveis nem flutuáveis,
nomeadamente torrentes, barrancos e córregos de caudal descontínuo, tem a largura
de 10 m. Relativamente ao rio Douro, e sendo este um rio navegável, a sua margem
tem uma largura de 30 m. Sendo inevitável a interferência com os leitos e margens
das linhas de água, aquando do licenciamento deverá ser desenvolvido um pedido de
utilização dos recursos hídricos à autoridade competente na matéria (Agência
Portuguesa do Ambiente).
Relativamente ao atravessamento das linhas de água e admitindo o adequado
cumprimento das medidas minimizadoras, considera-se que os impactes na fase de
construção são negativos, temporários, de reduzida a moderada magnitude, localizados.
Importa ainda considerar as situações especialmente significativas nas zonas de cheia
definidas. Nesta zona referem-se as áreas inundáveis identificadas pela Reserva
Ecológica Nacional (ver Desenho 4 – RAN e REN – Volume 3), assim como uma área
identificada pela APA- ARH Norte como cheia centenária na envolvente do rio Sabor e
ribeira da Vilariça (ver Desenho 5 – Síntese de Outras Condicionantes – Volume 3).
Nestes locais será especialmente importante que os trabalhos de construção ocorram
no período seco, de modo a minimizar a probabilidade de ocorrência de obstruções
significativas ao escoamento.
No que concerne aos impactes sobre o meio hídrico subterrâneo, e atendendo a que
o projeto se desenvolve sobre o maciço antigo, genericamente, as formações
geológicas atravessadas não apresentam aptidão aquífera significativa, predominando
formações de reduzida permeabilidade, pelo que o potencial impacte provocado pela
implantação do gasoduto tem pouco significado.
No entanto, ao longo do traçado do gasoduto existem zonas com maior importância
ao nível dos recursos hídricos subterrâneos, sobretudo as áreas correspondentes aos
ecossistemas da Reserva Ecológica Nacional que mais se relacionam com esta
componente, designadamente cabeceiras de linhas de água e áreas de máxima
infiltração (nas zonas de várzea). Nestas zonas, o valor do recurso afetado será
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moderado a elevado (nas baixas aluvionares da envolvente das linhas de água e cujas
águas subterrâneas são por vezes utilizadas para a rega dos campos agrícolas) ainda
assim, devido ao carácter localizado das ações de construção considera-se que o
impacte é não significativo.
Estritamente associados à fase de construção referem-se como ações potencialmente
geradoras

de

impactes

nos

cursos

de

água

superficiais

a

instalação

de

estaleiros/parques de materiais, os trabalhos de movimentação de solos, incluindo
desmatação, escavações e abertura de novos acessos.
Como descrito no Capítulo 4, sempre que possível são selecionados locais para
implantação dos estaleiros/parques de materiais que ocupem áreas já destinadas
para esse fim. Ainda assim e na inexistência de áreas já aptas a esta instalação
deverá restringir-se a sua implantação garantindo a proteção dos recursos hídricos:
na proximidade de linhas de água (menos de 50 m), em zonas que constituam leitos
de cheia, em locais classificados como Reserva Ecológica Nacional (REN) e em locais
que não interfiram com os usos da água mais sensíveis: praias fluviais, captações de
água para consumo humano e áreas de regadio.
Relativamente ao depósito temporário de terras, e outros elementos acessórios à
obra, de carater localizado e temporário, a interferência com o regime de
escoamento/infiltração das linhas de água está diretamente dependente da sua
localização face ao escoamento superficial e às linhas de água. Estes impactes
poderão ser de maior magnitude durante a época das chuvas, sendo contudo um
impacte localizado, temporário e reversível e, tendo em conta o cumprimento das
medidas propostas no presente EIA, que passam nomeadamente pela restrição à
ocupação no leito e margens das linhas de água, considera-se o impacte não
significativo.
Relativamente à abertura de novos acessos, deverá ser efetuada de modo a evitar ou
minimizar movimentações de terras e interferência com linhas de água, privilegiando-se
sempre o uso de acessos já existentes. Para além disso, os acessos abertos que não
tenham utilidade posterior deverão ser desativados, procedendo-se à reposição da
situação anterior (medida que aliás já é contemplada nos procedimentos habituais da
REN, S.A.), exceto no caso de o proprietário pretender o contrário.

Página 460 de 647

G-14000-000001
Data: 26.01.2016
Rev.1

Assim, de um modo geral, considera-se que os impactes durante a fase de construção
são negativos, de magnitude reduzida, temporários, reversíveis minimizáveis e não
significativos.
Relativamente às estações não se prevê a afetação direta de linhas de água, sendo que,
em fase de Projeto de Execução e, aquando da definição da implantação concreta das
mesmas no território esta é uma questão que terá de ser devidamente considerada.
Refere-se, no entanto que, decorrente das ações de construção das estações
(terraplanagens

e

compactação

dos

solos)

é

induzido

um

aumento

da

impermeabilização do solo, com a consequente redução da recarga aquífera e
aumento da escorrência superficial e aumento dos caudais de ponta a jusante em
situações de precipitação intensa, no entanto, de modo muito localizado pelo que se
traduz num impacte negativo, direto, certo, permanente, reversível e minimizável e
de reduzida magnitude.

7.8.1.2

Aspetos Qualitativos

Dadas as características do projeto, considera-se que os impactes negativos na
qualidade da água, durante a fase de construção, são em geral de reduzida
magnitude, temporários e reversíveis.
À semelhança do referido relativamente aos aspetos quantitativos, também na
qualidade da água, são as intervenções mais diretas, no atravessamento das linhas de
água, as indutoras de maiores impactes. Inevitavelmente as intervenções no leito,
com movimentações de terras e maquinaria, induzem um aumento dos sólidos em
suspensão na zona imediatamente a jusante da intervenção. Esta situação é contudo
localizada pelo que se considera que, em situações que não representem usos mais
sensíveis, os impactes são não significativos. Na presença de usos mais sensíveis na
envolvente próxima consideram-se os impactes moderadamente significativos.
Para além dos impactes referidos salientam-se ainda os impactes que se prendem
com a exploração do estaleiro, com a movimentação de terras e de maquinaria afeta
à obra.
Assim, os eventuais impactes negativos poderão decorrer das seguintes ações:


Instalação e operação dos estaleiros, os quais devem ser dotados e/ou ligados
a infraestruturas de saneamento básico, prevendo-se um impacte muito pouco
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significativo. Os estaleiros, como tem sido referido, nomeadamente nos aspetos
quantitativos, deverão localizar-se preferencialmente em áreas já vocacionadas
para esse fim, evitando a afetação dos recursos hídricos. A adoção de bacias de
retenção nas zonas de manuseamento de óleos ou combustíveis permite de
igual forma assegurar a não contaminação do meio hídrico;


Desmatação onde ocorre a movimentação de maquinaria e revolvimento dos
solos, com o consequente aumento dos sólidos suspensos nas linhas de água
mais próximas. O funcionamento da maquinaria poderá ser também indutor de
eventuais derrames acidentais de lubrificantes e combustíveis. Deste modo,
prevê-se um impacte, negativo, temporário localizado, de reduzida magnitude,
provável, reversível e minimizável pelo que se considera não significativo;

Assim, de um modo geral, os impactes na qualidade da água superficial, decorrentes
da fase de construção, serão negativos, localizados, de magnitude reduzida,
minimizáveis e, face à capacidade autodepuradora dos recursos hídricos, temporários
e reversíveis.
Ao nível das águas subterrâneas, nomeadamente na afetação da qualidade da água,
os impactes serão também decorrentes das movimentações de terras associadas à
abertura da vala, da operação da maquinaria afeta à obra e da abertura dos
caminhos de acesso. Contudo e atendendo a que as escavações são de reduzida
profundidade e bastante localizadas, os impactes serão de reduzida magnitude,
temporários, reversíveis e minimizáveis.
Relativamente ao valor do recurso afetado, este é genericamente considerado
reduzido face ao desenvolvimento do traçado no Maciço Antigo, considerando-se
apenas moderado na presença de usos de maior sensibilidade (captações
subterrâneas de água para consumo humano) na envolvente. Considera-se ainda que,
nas várzeas das linhas de água, a sensibilidade será relativamente mais acrescida
pela ocorrência de áreas de aluvião e com uso agrícola consideradas como áreas de
recarga de aquíferos pela Reserva Ecológica Nacional, onde o valor do recurso é
considerado moderado.
Com a caracterização das massas de água efetuada no Capítulo 5.8 constatou-se que
o estado das massas de água, superficiais e subterrâneas apresenta valores bastante
distintos, no entanto, independentemente desta classificação das massas de água,
face à tipologia de projeto em estudo e considerando as medidas de minimização
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propostas no EIA, considera-se que este não será promotor de qualquer agravamento
do estado das massas de água que comprometa os objetivos definidos pela Diretiva
Quadro da Água e vertidos nos PGRH.
Acrescenta-se que, no que concerne à descarga acidental de águas residuais,
derrames acidentais de óleos e combustíveis da maquinaria é de muito baixa
probabilidade de ocorrência, ainda assim, no presente EIA são propostas medidas de
minimização que evitam e minimizam os efeitos destas ocorrências e que vão desde a
escolha criteriosa da localização para estaleiros, parques de materiais e caminhos de
acesso à obra, até outras restrições nomeadamente: na definição da drenagem das
águas residuais do estaleiro, na definição de locais devidamente preparados para a
lavagem de betoneiras e de zonas de manuseamento de óleos e combustíveis, assim
como na necessária manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos
afetos à obra.
Deste modo, os impactes sobre a qualidade do meio hídrico subterrâneo são não
significativos.

7.8.2

Fase de Exploração

Durante a fase de exploração, tendo em consideração a tipologia do projeto, o
funcionamento normal do gasoduto não trata qualquer impacte qualitativo ou
quantitativo no meio hídrico superficial. Apenas poderá haver necessidade de alguma
ação de manutenção que implique a abertura de vala para acesso à tubagem ou outra
ação semelhante às referidas na fase de construção, pelo que terão os mesmos
impactes referidos na fase de construção, no entanto, com pouca probabilidade de
ocorrência, pelo que são considerados impactes não significativos.
Relativamente ao meio hídrico subterrâneo, dado tratar-se de uma infraestrutura
enterrada, a sua implantação criará, como referido na fase de construção, alterações
ao escoamento subterrâneo, nas zonas em que o nível freático é bastante elevado e
ocorre acima da cota de base da vala, ou seja, com maior destaque para as zonas de
aluvião na envolvente e no atravessamento das linhas de água ou depósitos do
quaternário.
Contudo, face às dimensões da tubagem, com 700 mm de diâmetro, considera-se que
esta interferência com o escoamento subterrâneo será bastante localizada e com
repercussões apenas em poucos metros, assim considera-se o impacte negativo,
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indireto, não transfronteiriço, provável, permanente, ocasional, reversível, de
reduzida magnitude, confinado e minimizável, considerando-se assim um impacte
não significativo.
Refere-se ainda os efeitos da compactação dos terrenos pela implantação das
estações de junção e secionamento existentes ao longo do traçado. Estas estações,
com uma área de cerca de 3000 m2, constituem igualmente zonas onde localmente
há alteração da capacidade de infiltração da água no solo, contudo, esta situação
induz um impacte negativo, sazonal, confinado, de reduzida magnitude e não
significativo.
Assim, de um modo geral, considera-se que dadas as características do projeto, nesta
fase não se preveem impactes significativos sobre o descritor em análise.

7.8.3

Fase de Desativação

Durante a fase de desativação os impactes previstos consistem essencialmente
naqueles identificados na fase de construção e que resultam, nomeadamente da
movimentação de solos e maquinaria, especialmente relevantes nas situações de
proximidade a linhas de água. Este impacte é contudo temporário e se consideradas
as medidas adequadas, pouco significativo.

7.8.4

Análise de Impactes Cumulativos

Cumulativamente com o projeto em estudo e na tipologia do mesmo, salientam-se os
impactes cumulativos promovidos pela construção dos troços adjacentes ao troço do
gasoduto em estudo, nomeadamente o troço em território espanhol que completará a
ligação transfronteiriça. No entanto, e à semelhança do projeto em estudo, os
impactes daí decorrentes serão bastante diminutos no meio hídrico, sendo uma
infraestrutura linear pouco intrusiva no território e que se desenvolve a pouca
profundidade não são expectáveis impactes relevantes.
Faz-se ainda alusão a que eventualmente outros projetos que venham a ser
desenvolvidos nesta zona, nomeadamente, vias rodoviárias e explorações agrícolas
que poderão contribuir para a afetação da qualidade da água de modo mais
expressivo.
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7.9

Sistemas Ecológicos

7.9.1
•

Metodologia

Identificação das principais ações e impactes

Atendendo à tipologia do Projeto em avaliação e aos valores ecológicos identificados
nas áreas a intervencionar considera-se que os principais impactes para a ecologia
decorrentes do Gasoduto Celorico-Vale de Frades correspondem genericamente aos
listados abaixo:


Perda de habitat de espécies florísticas e faunísticas devido à desmatação e
desarborização (fase de construção);



Proliferação de espécies exóticas (fase de construção, de exploração e
desativação);



Alterações comportamentais das espécies de fauna devido à perturbação (fases
de construção e exploração);



Alteração da composição das comunidades faunísticas (fases de construção e
exploração);



Mortalidade de espécimes por causas não naturais (colisão, atropelamento)
(fases de construção e exploração).

No quadro seguinte listam-se as ações consideradas geradoras de impacte ao nível da
componente ecológica.
Quadro 7.12 – Ações consideradas na análise dos impactes do Gasoduto Celorico-Vale de Frades
Fase

Construção

Exploração

Página 465 de 647

Ação
C1 – Criação de uma faixa temporária de trabalho, com a consequente remoção
da vegetação, limpeza e nivelamento
C2 – Implantação das Estações (JCT e CTS)
C3 – Construção de estaleiro e parques de materiais, locais de apoio à obra e
acessos temporários
C4 – Construção de acessos definitivos
C5 – Beneficiação de acessos existentes
C6 – Circulação de maquinaria e veículos pesados ao longo da faixa de trabalho
E1 – Presença física do ramal de transporte de gás e das estações
E2 – Obras e operações de manutenção, limpeza e conservação
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Para a avaliação dos impactes, e face às características do projeto, foram ainda
considerados os seguintes aspetos:


Após a instalação da tubagem iniciar-se-á o reenchimento das valas e reposição
da situação anteriormente existente. A área ocupada pela faixa de trabalho
será descompactada, permitindo a sua colonização pelas comunidades vegetais
envolventes. Contudo, será mantida uma faixa de proteção de 10, na qual não
poderão existir espécimes arbóreos. Posto isto, considera-se que os habitats de
maior importância afetados pelo Projeto correspondem a zonas de bosque ou
matagal dominados por espécies autóctones de porte arbóreo e arbustivo,
nomeadamente: Montados de Quercus spp. de folha perene (6310), Floresta de
Quercus pyrenaica e Quercus robur (9230), Floresta-Galeria de Alnus glutinosa
(91E0*), Floresta de Castanea sativa (9260), Florestas de Quercus ilex e
Quercus rotundifolia (9340) e Florestas-galerias de Salix alba e Populus alba
(92A0).



A abertura da vala em terreno rochoso poderá ter de ser efetuada com recurso
a explosivos ou martelo pneumático, com perda irreversível de afloramentos
rochosos.



O gasoduto é colocado numa vala com cerca de 0,80 m de profundidade, pelo
que não se prevê alterações significativas de drenagem, nem da concentração
da água nos solos, como referido no capítulo anterior. Logo, não se prevê uma
alteração significativa das comunidades vegetais dominadas por herbáceas
nestes meios.



O atravessamento das linhas de água será efetuado na sua maioria com recurso
a vala, pelo que localmente se verificará uma afetação nas margens, leito e
galeria ripícola. É ainda de considerar o desvio temporário dos cursos de água.
Considera-se assim que o habitat Floresta-Galeria de Alnus glutinosa (91E0*)
será afetado.



Refere-se ainda que a REN privilegiará como locais para estaleiros principais,
zonas já infraestruturadas.

•

Atributos Caraterizadores dos Impactes

Nos pontos seguintes pretende-se identificar, qualificar, quantificar e avaliar os
potenciais impactes resultantes da construção, exploração e desativação do gasoduto
em análise nos componentes ecológicos dos ecossistemas.
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A qualificação e quantificação de cada um dos impactes identificados foram
efetuadas de acordo com os atributos constantes do quadro seguinte. A cada um dos
parâmetros descritores da tipologia dos impactes foi atribuída uma pontuação
compreendida entre 0 e 10 consoante o seu nível.
Quadro 7.13 – Atributos considerados para a classificação de impactes no descritor Sistemas Ecológicos
Atributo /
Categorias
Descrição
Sentido
Efeito que o
Positivo
impacte tem
Negativo
no recetor
Valor ecológico do recetor de impacte
Muito elevada

Elevada
Reflete a
importância
do recetor do
ponto de vista
da
conservação

Média

Baixa
Muito baixa
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Critérios

Pontuação

Quando é responsável por algum efeito benéfico
-

Quando não é responsável por efeitos benéficos

Biótopos com valores de IVB > 8,0;
Espécies ou Habitats prioritários segundo o D.L. n.º 140/99, de
24 de abril, com as alterações pelos D.L. n.º49/2005, de 24 de
fevereiro e n.º 156-A/2013, de 8 de novembro.
Biótopos com valores de IVB entre 6,0 e 8,0;
Habitats de interesse comunitário de acordo com o Anexo B-I do
Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro e pouco comuns
no território nacional.
Espécies florísticas protegidas por legislação nacional, excluindo
espécies do Anexo B-V do D.L. n.º 140/99, de 24 de abril, com as
alterações pelos D.L. n.º49/2005, de 24 de fevereiro e n.º 156A/2013, de 8 de novembro, e/ou endemismos lusitanos.
Espécies faunísticas com estatuto de conservação de
Criticamente em Perigo, Em Perigo ou Vulnerável (Cabral et al.,
2006) e que constam nos anexos A-I (avifauna) e B-II (restantes
grupos) do D.L. n.º 140/99, de 24 de abril, com as alterações
pelos D.L. n.º49/2005, de 24 de fevereiro e n.º 156-A/2013, de 8
de novembro.
Biótopos com valores de IVB entre 4,0 e 6,0;
Habitats de interesse comunitário de acordo com o Anexo B-I do
D.L. n.º 140/99, de 24 de abril, com as alterações pelos D.L.
n.º49/2005, de 24 de fevereiro e n.º 156-A/2013, de 8 de
novembro, não incluídos no nível "elevado".
Espécies identificadas como de maior relevância ecológica (de
acordo com os critérios definidos em 2.3.2.3 e 2.3.3.2) não
incluídas no nível "elevado"
Biótopos com valores de IVB entre 2,0 e 4,0;
Todas as espécies faunísticas e florísticas sem estatuto de
conservação.
Biótopos com valores de IVB <2

10

7,5

5

2,5
1
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Quadro 7.13 – Atributos considerados para a classificação de impactes no descritor Sistemas Ecológicos
Atributo /
Categorias
Descrição
Duração
Tempo de
Permanente
incidência do
impacte sobre
Temporário
o recetor
Reversibilidade
Capacidade
Irrecuperável
do recetor
recuperar
Recuperável
após o
término do
Reversível
impacte
Probabilidade
Probabilidade
Certa
do impacte
Muito provável
ocorrer e de
Provável
afetar o
Improvável
recetor
Âmbito de influência
Escala de
Nacional
afetação do
Regional
recetor,
atendendo à
sua
Local
distribuição
em Portugal
Magnitude
Proporção
Muito elevada
relativa da
Elevada
área de
Média
estudo
Baixa
afetada pelo
projeto ou
percentagem
da população
Muito baixa
da espécie
afetada, no
caso da fauna

Critérios

Pontuação

Se o impacte se prolonga por toda a fase a que diz respeito.

10

Se o impacte se verifica apenas durante um determinado
período da fase a que se refere.

1

As consequências do impacte não são reversíveis, mesmo com a
ação humana.
Através de ação humana é possível repor a situação inicial.

10
5

O próprio meio consegue repor a situação inicial com o decorrer
do tempo.

1

-

10
7,5
5

-

1

-

5
3

-

1

Superior a 80%
Entre 60 a 80%
Entre 40 a 60%
Entre 20 a 40%

10
7,5
5
2,5

Inferior a 20%

1

A significância de cada impacte foi obtida através do cálculo de uma média
ponderada da pontuação de cada um dos atributos (exceto o sentido, uma vez que o
seu significado não é hierarquizável), utilizando a seguinte fórmula:
Significância = (3 x Valor ecológico do recetor de impacte + Duração +
Reversibilidade + Probabilidade + 3 x Âmbito de influência + 6 x Magnitude) / 15
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De acordo com a pontuação final, a significância do impacte (ou impacte global) foi
classificada em:


Muito baixa (ou muito pouco significativo) - pontuação entre 0 e 1,9;



Baixa (ou pouco significativo) - pontuação entre 2,0 e 3,9;



Moderada (ou moderadamente significativo) - pontuação entre 4,0 e 5,9;



Elevada (ou significativo) - pontuação entre 6,0 e 7,9;



Muito elevada (ou muito significativo) - pontuação superior a 8,0.

7.9.2

Resultados

7.9.2.1

Fase de Construção

7.9.2.1.1

Flora e Vegetação

Os principais impactes sobre a flora durante a fase de construção, prendem-se com a
afetação direta de biótopos devido à criação de uma faixa temporária de trabalho,
com a consequente remoção da vegetação, limpeza e nivelamento (C1), implantação
das Estações (C2), construção de estaleiro e parques de materiais, locais de apoio à
obra e acessos temporários (C3) e construção ou beneficiação de acessos (C4, C5).
Considera-se também a circulação de maquinaria e veículos pesados ao longo da
faixa de trabalho, com consequente aumento da movimentação de pessoas, que pode
aumentar o risco de incêndio e favorecer a instalação de espécies exóticas invasoras
(C6).
Os impactes decorrentes da afetação direta de biótopos foram classificados, de um
modo geral, como de baixa a muito baixa significância. Para todos os troços em
estudo foi avaliada a extensão de atravessamento dos biótopos e habitats em
presença. O impacte resultante da afetação de biótopos de baixo e muito baixo valor
foi classificado de baixa significância, respetivamente. Uma vez que estes impactes
são iguais e comuns a todos os troços, optou-se por manter apenas uma abordagem
geral, não sendo efetuada uma análise específica nos próximos pontos (vide Anexo
F4 – Quadro F4.1).
Os biótopos com presença de estrato arbóreo dizem respeito aos mais relevantes, já
que a sua afetação pela faixa temporária de trabalho terá carácter definitivo. É de
referir que, na fase de exploração, e como já foi referido, o tipo de ocupação
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anteriormente existente poder-se-á manter, e os trabalhos de descompactação dos
solos permitirá a recuperação de comunidades vegetais previamente existentes.
Contudo, algumas formações vegetais serão sujeitas a uma faixa de proteção de 5 a
10 metros para cada lado do gasoduto (como exposto no capítulo 4.2.2)
nomeadamente povoamentos de folhosas ou florestais e algumas formações
arbustivas de grande porte classificadas na Diretiva não poderão desenvolver-se
(91E0*, 92A0, 9230, 9260, 9340).
As comunidades rupícolas constituem outro tipo de vegetação irremediavelmente
afetada, devido às técnicas construtivas aplicadas em terrenos rochosos. Contudo,
refira-se que as formações de maiores dimensões observadas não serão afetadas. Por
outro lado, o biótopo Matos com afloramentos rochosos intercalados, onde a
presença de 8220 e 8230 é possível poderão ser afetados. De referir, que a presença
de algumas espécies com estatuto de conservação, como por exemplo o Narcissus
triandrus (endemismo ibérico presente no anexo B-IV do Decreto-lei n.º 156-A/2013)
é frequente neste tipo de habitats. Contudo, no início da fase de exploração, as
espécies pioneiras características de prados e matos, deverão ser as primeiras a
colonizar os novos espaços existentes, sendo progressivamente substituídos por outro
tipo de comunidades arbustivas.
Na caracterização da situação de referência foi confirmada a presença de um habitat
prioritário – Floresta-Galeria de Alnus glutionosa (91E0*). As linhas de água
constituem habitats potenciais para muitas espécies de relevância ecológica. Ambos
os corredores estudados apresentam um número de cursos de água atravessados
similares, sendo particularmente importantes aqueles que apresentam um maior
número de cursos de água com galeria ripícola desenvolvida, como é o caso do rio
Maçãs e Sabor.
Foi ainda dado como potencial a presença do habitat prioritário Subestepes de
gramíneas e anuais da Thero-Brachypodietea (6220*), em concreto nas encostas
do rio Maçãs e Sabor, onde pode ocorrer em áreas mais abertas de matos e
povoamento de folhosas. Refira-se contudo que a presença deste habitat ou de
biótopo favorável à sua ocorrência, não foi confirmado na área de estudo.
Nos quadros seguintes quantifica-se o atravessamento de biótopos e habitats pelos
troços em estudo nos Corredores A e B.
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Quadro 7.14 – Quantificação das extensões afetadas (em metros) por troço, de cada biótopo e habitat – Corredor A
Habitats do DL
156-A/2013 que
inclui

Troço 1

Troço 2

Troço 3

Troço 4

Troço 5
(troço
comum)

Troço 6

Troço 7

Troço 8

Troço 9

Troço 9 AB

8230

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Agrícola

-

12832,8

5392,2

5103,6

5514,2

1637,2

19769,3

7196,6

10978,2

6814,1

186,1

Castinçal

9260

-

-

-

-

-

663,6

-

-

-

-

Biótopo
Afloramento rochoso

Charca

-

-

-

-

-

-

-

-

44,8

-

-

Exploração inertes

-

12,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Humanizado

-

174,7

89,2

188,5

36,7

11,3

111,7

214,4

93,1

159,3

-

3260; 3280;
91E0*; 92A0

107,0

-

70,0

-

193,0

309,4

93,2

95,2

59,7

-

6220*(potencial)

7236,6

1367,1

5513,0

2747,6

2314,4

7891,4

3938,4

6742,2

2196,4

264,4

8220; 8230

-

-

232,7

268,3

-

-

-

-

21,9

-

-

-

103,2

-

-

737,1

2788,6

430,0

77,7

-

-

-

1717,0

-

3646,3

-

-

-

-

-

726,7

-

380,6

-

54,8

1058,1

827,2

1283,4

206,7

-

6310

-

-

986,0

-

93,3

804,8

1952,5

35,3

-

-

-

1576,0

120,8

1244,2

559,1

-

171,1

1493,7

947,2

1248,9

158,8

9230 (potencial)

461,2

567,2

-

-

329,1

224,1

1412,3

47,3

443,1

-

Povoamento FlorestalEucaliptal

-

-

-

943,7

-

-

753,9

-

-

-

-

Prado

-

347,8

683,9

1036,5

740,5

442,5

68,3

555,1

-

-

Sistema Agro- Florestal

-

-

-

-

-

56,7

66,0

131,5

96,9

-

-

Souto

-

716,5

-

-

-

-

631,7

3216,4

3651,7

-

-

24191,5

8220,5

16482,5

10162,5

9076,8

33634,8

23332,9

25000,4

11227,7

609,3

Linha de água
Matos
Matos+ afloramentos
Povoamento de Folhosas
Povoamento de FolhosasAzinho
Povoamento de FolhosasCarvalho
Povoamento de FolhosasSobro
Povoamento Florestal de
resinosas
Povoamento Florestal Misto

Total

Página 471 de 647

6220* (potencial);
9230 (potencial)
6220* (potencial);
9340
6220* (potencial);
9230

G-14000-000001
Data: 26.01.2016
Rev.1

Quadro 7.15 – Quantificação das extensões afetadas (em metros) por troço, de cada biótopo e habitat – Corredor B
Habitats do DL 156A/2013 que inclui

Troço 1

Troço 2

Troço 3

Troço 4

Troço 5
(troço
comum)

Troço 6

Troço 7

Troço 8

Troço 9

Troço
9 AB

8230

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Agrícola

-

9718,2

6526,7

10005,1

5957,5

1637,2

13251,2

10936,8

9227,0

5305,1

186,1

Castinçal

9260

-

-

-

-

-

173,0

-

-

-

-

Charca

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Exploração inertes

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Humanizado

259,0

231,6

84,2

38,1

-

Biótopo
Afloramento rochoso

-

188,4

26,8

108,0

113,0

11,3

3260; 3280;
91E0*; 92A0

100,6

-

161,5

-

193,0

47,2

58,6

133,4

33,0

-

6220*(potencial)

8146,1

854,8

5040,7

3834,6

2314,4

11158,1

4571,6

8240,2

4207,0

264,4

8220; 8230

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Povoamento de Folhosas

6220* (potencial); 9230
(potencial)

-

-

85,6

-

-

927,1

1315,6

375,8

241,0

-

Povoamento de Folhosas-Azinho

6220* (potencial); 9340

-

170,6

192,3

178,9

3646,3

-

-

170,7

-

-

Povoamento de Folhosas-Carvalho

6220* (potencial); 9230

906,9

-

-

-

54,8

2860,0

733,1

1574,9

595,5

-

6310

-

-

-

-

93,3

868,6

262,6

35,3

-

-

-

4007,7

11,2

550,0

393,0

-

2936,1

3285,0

742,3

307,7

158,8

9230 (potencial)

890,5

514,2

62,4

-

329,1

690,1

1461,2

-

388,3

-

Povoamento Florestal-Eucaliptal

-

-

-

-

55,4

-

844,4

-

-

-

-

Prado

-

867,8

208,2

1052,2

202,2

740,5

302,4

84,1

58,2

-

-

Sistema Agro- Florestal

-

-

-

-

-

56,7

696,8

65,2

616,7

-

-

Souto

-

-

-

-

-

-

194,5

2098,8

2865,6

-

-

24826,3

8312,4

17257,7

10734,6

10734,6

35208,6

25104,1

24124,2

11115,6

609,3

Linha de água
Matos
Matos+ afloramentos

Povoamento de Folhosas-Sobro
Povoamento Florestal de
resinosas
Povoamento Florestal Misto

Total
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A implantação das estações e do estaleiro de obra produz os mesmos impactes que a
criação da faixa de trabalho, contudo, a uma escala muito mais reduzida e local, e
com impactes pouco significativos. Salienta-se ainda, no que respeita aos locais para
estaleiros principais, que por norma são escolhidas áreas já infraestruturadas.
No que respeita ao impacte resultante do aumento da movimentação de pessoas e
maquinaria afetas à obra, que resulta na perda e/ou degradação de biótopos e
habitats, devido ao favorecimento à instalação de espécies exóticas invasoras,
classificou-se de baixa a muito baixa significância. A emissão de poeiras decorrente
do aumento de tráfego contribui para a diminuição da taxa fotossintética da
vegetação devido à acumulação de poeiras nas folhas e outras estruturas, este é um
impacte com uma significância muito baixa. A libertação de poeiras poderá assumir
alguma importância no período seco, acumulando-se na vegetação natural
envolvente dificultando o seu normal crescimento. Este feito será contudo temporal
e reversível.
No que diz respeito às espécies florísticas, considera-se possível a afetação de
espécies com maior interesse para a conservação cujos biótopos de ocorrência
preferencial sejam afetados pela construção do projeto. Assim, consideram-se as
espécies associadas a margens de cursos de água, matos, povoamentos de folhosas
e afloramentos rochosos, considerando-se aí a sua presença potencial. Destaca-se a
presença potencial de Festuca duriotagana nas margens do rio Sabor; de Narcissus
asturiensis, Centaurea micrantha ssp. herminii, Narcissus triandrus, Santolina
semidentata e Dianthus marizii, que podem ocorrer em zonas de matos e matos com
afloramentos rochosos. Podem ainda ocorrer espécies como Festuca elegans,
Veronica micrantha e Ruscus aculeatus, que se encontram associadas a matos e
bosque misto. Refira-se que não é conhecida a localização exata de núcleos destas
espécies.
Relativamente às quercíneas consideradas, verificou-se que a presença de sobreiros
(Quercus suber) e de azinheiras (Quercus rotundifolia) é muito frequente na área de
estudo, considerando-se pois que a afetação destas espécies é certa. Neste sentido,
é de salientar que a proteção do sobreiro e azinheira se encontra estabelecida no
Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de Maio, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º
155/2004. O artigo 2º refere que “Em povoamentos de sobreiro ou azinheira não são
permitidas conversões”, sendo que, “ Constituem exceção (…) as conversões que
visem a realização de (…) Empreendimentos de imprescindível utilidade pública.”. O
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artigo 3º do mesmo Decreto refere ainda que “O corte ou arranque de sobreiros ou
azinheiras, em povoamento ou isolados, carece de autorização (…)”.
Este pedido deve ser efetuado ao Instituto da Conservação da Natureza e Florestas
(ICNF), sem prejuízo da apresentação da declaração de imprescindível utilidade
pública ou de relevante e sustentável interesse para a economia local. A
competência para a emissão da declaração de imprescindível utilidade pública é
cumulativamente do Ministro da Agricultura e do Ministro da Tutela. O pedido da
declaração deve ser instruído pela documentação prevista no referido diploma e que
deverá evidenciar e fundamentar o interesse público do Projeto demonstrando o
interesse económico e social do empreendimento, a sua sustentabilidade e a
inexistência de alternativas.
Relativamente a casos em que a densidade do arvoredo não atinja os valores mínimos
estabelecidos, é referido no ponto 5 do artigo 3º, que “ (…) o corte ou arranque de
sobreiros e azinheiras carece apenas de autorização da direção regional de
agricultura competente”. Menciona ainda que “Os pedidos de autorização previstos
no artigo 3º são feitos mediante requerimento, em formulários próprios, a apresentar
no ICNF ou nas direções regionais de agricultura competentes (…)”.
No cômputo geral, os impactes inerentes à fase de construção são considerados
negativos, de magnitude moderada, diretos, certos, temporário (para espécies
herbáceas e arbustos de porte pequeno a médio) e permanentes (para espécies arbóreo
e arbustivo de porte grande), local, reversível (comunidades herbáceas e arbustos de
porte pequeno a médio) e irreversível (comunidades de espécies arbóreo e arbustivo de
porte grande). Em termos de significância os impactes são classificados com significância
baixa a moderada, dado que, muitas das fitocenoses presentes poderão ser recuperadas
na fase de exploração (vide Anexo F4 – Quadro F4.1).
De seguida, analisa-se em maior detalhe os impactes identificados em cada troço de
traçado.
•

Troço 1

O Traçado A desenvolve-se maioritariamente em meio agrícola (cerca de 60% do
troço) ou humanizado, onde se inclui uma pequena extensão identificada como
Exploração de inertes e Povoamentos Florestais de resinosas. Atravessa uma extensão
importante de áreas naturais, nomeadamente, de Matos (cerca de 7200m de
extensão). Em menor medida, regista-se ainda atravessamento de Linha de água e
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Povoamento de Folhosas-Carvalho (107m e 730m, respetivamente). No que respeita a
habitats naturais, salienta-se o atravessamento da Ribª das Moitas que apresenta o
habitat prioritário 91E0 - Floresta-Galeria de Alnus glutinosa (PK 21+700).
Da mesma forma, o Traçado B desenvolve-se em grande medida em meio agrícola
(cerca de 39,1% do troço) ou humanizado, destacando-se uma maior extensão de
Povoamento Florestal de resinosas (cerca de 16,1% do troço). Relativamente a áreas
naturais salienta-se a extensão de Matos (8150m de extensão), além de Linha de água
e Povoamento de folhosas de carvalho (100m e 905m, respetivamente).
No biótopo linha de água, salienta-se o atravessamento da Ribª das Moitas que
apresenta o habitat prioritário 91E0 (PK 21+900), constituindo este um impacte
particularmente negativo. Identifica-se ainda atravessamento de Povoamentos de
Folhosas – Carvalho com o habitat 9230 - Floresta de Quercus pyrenaica e Quercus
robur (PK 11+000).
Neste Troço prevê-se ainda a implantação da Estação JCT 14000, a qual será
implantada em área agrícola. Assim, não se antevê a afetação de biótopos relevantes
do ponto de vista ecológico, neste local.
•

Troço 2

Os Traçados A e B desenvolvem-se principalmente em áreas marcadamente agrícolas,
atravessando uma extensão deste biótopo correspondente a 66% e 79% do total dos
troços, respetivamente.
O Traçado A atravessa uma extensão importante de áreas naturais, nomeadamente,
de Matos (1370m), registando-se também áreas de Prado (680m). Por outro lado o
Traçado B atravessa áreas de Matos (855m) e Povoamento de Folhosas-Azinho
(170m). Saliente-se que nenhum dos traçados alternativos atravessa linhas de água
com dimensões significativas. Refira-se que não se identifica o atravessamento de
habitats naturais nestes troços.
No Traçado A prevê-se ainda a implantação da Estação JCT 14100, a qual será
implantada em área agrícola. Por outro lado, a Estação prevista para o Traçado B
será implantada em área agrícola e Matos. Assim, não se antevê a afetação de
habitats relevantes do ponto de vista conservacionista, neste local.
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•

Troço 3

O Traçado A desenvolve-se maioritariamente em meio agrícola (31% do total de
extensão), verificando-se também uma predominância de áreas naturais, de onde se
destacam os Matos (5510m), Povoamento de Folhosas de azinho, carvalho ou sobro
(3190m) e Linha de água (70m). Neste troço identifica-se a afetação do habitat 8230
– Rochas siliciosas com vegetação pioneira da Sedo-Scleranthion ou da Sedo albiVeronicion dillenii, que está associada ao biótopo matos com afloramentos rochosos,
numa extensão de cerca de 230m (junto ao PK37+300).
O Traçado B atravessa uma extensão superior de áreas agrícolas (58%), em
detrimento de áreas naturais. Assim verifica-se que o biótopo Matos é atravessado
em 5040m, Povoamento de Folhosas de azinho, carvalho ou sobro em 278m e Linha
de água em 162m. Refira-se que não se identifica o atravessamento de habitats
naturais neste troço.
•

Troço 4

Os Traçados A e B desenvolvem-se de forma muito semelhante, maioritariamente em
áreas marcadamente agrícolas, atravessando uma extensão deste biótopo de 54% e
56% do total analisado, respetivamente.
O Traçado A atravessa uma extensão importante de áreas naturais, nomeadamente,
de Matos (2750m), registando-se também áreas de Prado (1035m) e Matos com
afloramentos rochosos (268m). Por outro lado o Traçado B atravessa áreas de Matos
(3835m) e Povoamento de Folhosas-Azinho (180m). Saliente-se que nenhum dos
traçados alternativos atravessa linhas de água com dimensões significativas. Não se
identifica o atravessamento de habitats naturais nestes troços.
No Traçado A prevê-se ainda a implantação da Estação JCT 14200, a qual será
implantada em área agrícola e humanizada. Por outro lado, a Estação prevista para o
Traçado B será implantada em área agrícola e, em menor medida, em Matos e
Povoamento florestal de resinosas. Assim, não se antevê a afetação de habitats
relevantes do ponto de vista conservacionista, neste local.
•

Troço 5 (comum aos dois traçados/corredores)

Este troço desenvolve-se, em grande medida, em áreas naturais (67,3%) e áreas
agrícolas (18%). Verifica-se o atravessamento de áreas naturais extensas como matos
(2314m) e Povoamentos de folhosas (3794m). Atravessa ainda, em menor medida,
outros biótopos importantes, como é o caso de Linha de água (193m).
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Salienta-se o atravessamento de Povoamento de folhosas-Azinho, onde ocorre o
habitat 9340 - Florestas de Quercus ilex e Quercus rotundifolia, numa extensão de
3646m, junto ao rio Douro (PK 64+350 e 67+800 do Traçado A).
•

Troço 6

O Traçado A desenvolve-se maioritariamente em meio agrícola (59% do total de
extensão), verificando-se também uma extensão importante de áreas naturais, de onde
se destacam os Matos (7890m), Povoamento de Folhosas de carvalho ou sobro (2600m) e
Linha de água (310m). Neste troço identifica-se a afetação do habitat 9230 (com
ocorrência potencial), associado a Povoamento de folhosas de carvalho, e do habitat
9260 (com ocorrência potencial), associado ao biótopo Castinçal. A afetação destes
habitats faz-se na zona de Bornes (habitat 9230, entre PK 20+700 e PK 21+180; habitat
9260, entre PK 21+600 a PK 21+820 e PK 22+915 a PK 23+060 e PK 23+165 a 23+425).
O Traçado B atravessa uma extensão superior de áreas naturais (45%), em detrimento
de áreas agrícolas. Assim verifica-se que o biótopo Matos é extensamente
atravessado numa extensão total de 11158m, Povoamento de Folhosas de carvalho ou
sobro em 3729m e Linha de água em 47m. Tal como o Troço 6A, também se efetua
atravessamento dos habitats 9230 e 9260 (ambos com ocorrência potencial). A
afetação destes habitats faz-se na zona de Freixeda a Bornes (habitat 9230, entre PK
21+600 a PK 22+250 e PK 25+250 a PK 26+100; habitat 9260, entre o PK 28+250 a PK
28+425).
Em ambos os traçados alternativos prevê-se ainda a implantação de Estações - JCT
14300, as quais serão implantadas totalmente em área agrícola e matos, em ambos
os troços. Assim, não se antevê a afetação de habitats relevantes do ponto de vista
conservacionista.
•

Troço 7

O Traçado A desenvolve-se maioritariamente em meio agrícola (45% do total de
extensão, contabilizando também as áreas de Souto), verificando-se também uma
extensão importante de áreas naturais, de onde se destacam os Matos (3938m),
Povoamento de Folhosas de carvalho ou sobro (5568m) e Linha de água (93m). Neste
troço identifica-se a afetação do habitat 3280 e 92A0, associado ao biótopo Linha de
água (ribeira localizada ao PK 28+800), do habitat 6310 associado a Povoamento de
Folhosas de sobro (junto ao PK 31+500) e do habitat 9230, associado ao biótopo
(junto ao PK 46+000).
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O traçado B atravessa uma menor extensão de áreas naturais comparativamente ao
Troço 7A (27,7% do total do troço), a favor de áreas agrícolas. Assim verifica-se que o
biótopo Matos é atravessado em 4572m da extensão total, Povoamento de Folhosas
de carvalho ou sobro em 996m e Linha de água em 59m. Também efetua
atravessamento dos habitats 3280 e 92A0 (PK 33+400), do habitat 6310 (entre 35+930
a PK 36+180) e do habitat 9230 (junto ao PK 45+480 a PK 45+800 e PK 52+730 e PK
53+150).
No Traçado A prevê-se ainda a implantação da Estação JCT 14500, a qual será
implantada totalmente em área agrícola e matos. Por outro lado, a Estação prevista
para o Traçado B será implantada em área agrícola. Assim, não se antevê a afetação
de habitats relevantes do ponto de vista conservacionista, neste local.
•

Troço 8

Os Traçados A e B desenvolvem-se de forma muito semelhante, maioritariamente em
áreas marcadamente agrícolas, atravessando uma extensão deste biótopo de 59% e
50% do total (contabilizando também zonas de souto), respetivamente.
O Traçado A atravessa uma extensão importante de áreas naturais, nomeadamente,
de Matos (6740m), registando-se também áreas Povoamentos de Folhosas de carvalho
e sobro (1750m) e Linha de água (95m). Identifica-se atravessamento de habitats
naturais, dos quais se destaca os habitats prioritários 91E0 no rio Azibo (junto ao PK
49+900), e habitat 6220 (com ocorrência potencial) no vale do rio Sabor. Refira-se
que a ocorrência do habitat 6220 é conhecido, com base em bibliografia, no vale do
rio Sabor (PK 69+300 a PK 70+050), podendo ocorrer em áreas mais abertas de matos
ou Povoamentos de Folhosas em zonas mais abertas. Refira-se ainda que pode
ocorrer ainda o habitat 3280 e 92A0 no rio Sabor, e o habitat 9230 (PK 52+500; PK
54+550; PK 62+300).
No Traçado B os biótopos correspondentes a áreas naturais são muito semelhantes ao
Traçado A. Salienta-se da mesma forma, a afetação do habitat prioritário 91E0 que
surge associado a galeria de cursos de água (PK 55+590), podendo ocorrer também os
habitats 3260, 3280 ou 92A0 (PK 74+400; PK58+700), em mosaico. E do habitat 6220
(com ocorrência potencial) no atravessamento do rio Sabor (PK 74+200 a PK 75+050).
Além destes, refere-se ainda o atravessamento de áreas com presença de 9230 (PK
56+730; PK 67+850).
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As afetações dos habitats prioritários identificados – 91E0* e 6220* constituem
impactes particularmente negativos, contudo no que respeita ao habitat 91E0*, este
apresenta carácter irreversível.
No que concerne a espécies florísticas, refira-se que é conhecida a presença de
Festuca duriotagana no vale do rio Sabor. Esta é uma espécie com estatuto de
conservação desfavorável, que ocorre em margens pedregosas e arenosas deste curso
de água, tendo sido este local identificado como uma área “Sensível”, pelo que deve
ser evitada a sua afetação.
Por fim, no Traçado A prevê-se ainda a implantação da Estação JCT 14500, a qual
será implantada totalmente em área agrícola e prado. Por outro lado, a Estação
prevista para Traçado B será implantada em área de matos. Assim, não se antevê a
afetação de habitats relevantes do ponto de vista conservacionista, neste local.
•

Troço 9

O Traçado A desenvolve-se maioritariamente em meio agrícola (61% do total de
extensão)

e

Matos

ou

matos

com

afloramentos

rochosos.

Destaca-se

o

atravessamento do rio Maçãs e do afluente ribª dos Inverniços, onde ocorre o habitat
3280 + 91E0* na galeria ripícola (PK 76+350; PK 76+800). Refere-se ainda o habitat
6220*, com ocorrência potencial, nas encostas do mesmo vale. No que concerne a
outros habitats, identifica-se ainda o atravessamento de um afloramento rochoso,
onde se identificou a presença de 8220 e 8230 (PK 76+500).
Relativamente ao Traçado B, verifica-se que também efetua o atravessamento do rio
Maçãs, onde se prevê a afetação de uma extensão acentuada de habitat prioritário
6220, em áreas de Matos menos densos e Povoamento de Folhosas nas suas encostas
(PK 79+200 a PK 81+050). Identifica-se ainda a afetação do habitat 9230 na zona de
Pinelo (junto ao PK 85+000).
As afetações dos habitats prioritários identificados – 91E0* e 6220*, constituem
impactes particularmente negativos, contudo no que respeita ao habitat 91E0*, este
apresenta carácter irreversível.
Neste troço prevê-se ainda a implantação da Estação CTS 15000, a qual será
implantada em biótopo agrícola, matos e povoamento florestal de resinosas. Assim,
não se antevê a afetação de habitats naturais, neste local.
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7.9.2.1.2

Fauna

Os principais impactes sobre as comunidades faunísticas ocorrem na fase de
construção com a perda de habitat ao longo do corredor em que é instalado o
Gasoduto. A instalação do projeto requer a abertura de uma vala profunda e a
afetação de uma faixa de alguns metros em que será suprimida toda a vegetação. De
um modo geral, estas modificações ao nível da cobertura vegetal são prejudiciais
determinando a sua completa supressão. Contudo, apesar de a desmatação ser
efetuada numa extensão considerável, essa será muito local (faixa de 10 a 20 m no
máximo), não se verificando perdas significativas de um habitat numa determinada
zona. Assim, prevê-se que este tipo de intervenção não irá “obrigar” a deslocação de
espécies para grandes distâncias devido a perda de habitat.
Os impactes relativos à perda direta de habitat estão classificados como de baixa a
moderada significância, consoante o valor das espécies presentes em cada habitat, no
entanto para habitat de elevado valor faunístico, tais como, linha de água, povoamento
de folhosas (azinho, sobro, carvalho, ou outros), matos e matos com afloramentos
rochosos a significância é, geralmente, um pouco mais elevada, consoante a
probabilidade de afetação. Os impactes negativos serão mais significativos para os
habitats florestais, pois não será possível recuperar o coberto arbóreo na fase de
exploração. Nesse sentido consideram-se as espécies florestais mais afetadas.
Por outro lado, os atravessamentos dos cursos de água traduzem-se numa afetação
dos habitats ripícolas, nomeadamente com a perda de cobertura vegetal, e com a
alteração das condições hidrológicas e de drenagem locais. Estes impactes podem
assumir alguma magnitude para alguns grupos faunísticos dependentes deste tipo de
habitat, como os anfíbios. Refira-se que as ações decorrentes no meio aquático serão
muito localizadas e temporalmente limitadas, pelo que a ocorrer, os impactes sobre
as comunidades aquáticas serão pouco significativos.
A perturbação (ruído, emissões de poeiras, derrames, etc…) causada pelo movimento
das máquinas e veículos pesados ao longo da área de intervenção representa um
impacte importante nesta fase. Neste impacte também se inclui o atropelamento de
espécies de pequeno porte, sendo os anfíbios um grupo sensível, principalmente
junto de pontos de água. Porém, este impacte é temporário e localizado, limitandose às frentes de obra.
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O conhecimento prévio dos locais de nidificação de aves e abrigo de quirópteros,
identificados no presente estudo, permite salvaguardar a afetação destes locais
durante a fase de construção do projeto minimizando assim os potenciais impactos
que possam vir a ocorrer.
No cômputo geral, para a fase de construção os impactes são classificados de
negativos, de magnitude baixa a moderada, indireta, certo, temporários ou
permanente (dependendo de se os habitats preferenciais correspondem a zonas
florestadas), imediatos, regionais, reversíveis ou irreversíveis (dependendo de se
os habitats preferenciais correspondem a zonas florestadas). No entanto, os impactes
são classificados como pouco significativos pois, apesar de ocupar uma longa
extensão, a faixa de proteção criada não apresenta, localmente, alterações
significativas de habitat e/ou mosaico de habitats, que leve ao desaparecimento de
nenhuma espécie na região. Mesmo ao nível dos atravessamentos de linhas de água,
os impactes são muito localizados. Por outro lado, muitos dos habitats poderão
recuperar na fase de exploração (vide Anexo F4 – Quadro F4.2).
O aumento de movimentação de veículos e máquinas afetas à obra aumenta o risco
de atropelamento de espécies com menor mobilidade, como sejam os anfíbios e
répteis. Este impacte é comum a todos os troços e classificado como de baixa
significância (vide Anexo F4 – Quadro F4.2).
Importa ainda referir que a instalação temporária de estaleiros e áreas de depósito
poderá decorrer na perda direta de habitat de importância faunística baixa a muito
baixa. Este constitui um impacte de significância baixa a muito baixa, consoante o
valor do habitat perdido (vide Anexo F4 – Quadro F4.2).
De seguida, analisa-se em maior detalhe os impactes identificados em cada troço de
traçado.
•

Troço 1

Nenhum dos troços atravessa áreas de importância para as espécies de fauna
terrestre. Salienta-se o atravessamento extenso de outras áreas com presença de
Matos e Povoamento de Folhosas, importantes habitats para fauna, pelo Traçado A
(8070m) e B (9150m), na zona de Vilares até Cótimos.
No decorrer do trabalho de campo foi identificado um abrigo de quirópteros, no
Corredor B, correspondente a uma pequena ponte de pedra na Rib.ª de Vilares (PK
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6+920), tendo sido observados indícios de presença deste grupo. Não se prevê a sua
afetação direta, já que dista cerca de 60m do eixo do traçado, contudo, devem ser
adotadas medidas que visem evitar a perturbação do abrigo.
Em ambos os traçados alternativos, a verificar-se o impacte, prevê-se que este tenha
uma significância baixa a moderada (vide Anexo F4 – Quadro F4.2).
•

Troço 2

O Troço 2 não interseta qualquer área conhecida com importância para as
comunidades faunísticas em nenhum dos traçados alternativos em estudo. Regista-se
o atravessamento de habitat para fauna numa extensão pouco importante,
nomeadamente, 1367m pelo Traçado A e 1025m pelo Traçado B. Assim, considera-se
que o impacte negativo resultante da construção do projeto terá significância baixa,
em ambos os troços (vide Anexo F4 – Quadro F4.2).
•

Troço 3

O Troço 3 não interseta qualquer área conhecida com importância para as
comunidades faunísticas. Regista-se o atravessamento de habitat para fauna numa
extensão importante, nomeadamente, 9000m pelo Traçado A e 5480m pelo
Traçado B. Assim, considera-se que o impacte negativo resultante da construção do
projeto terá significância baixa, em ambos os troços (vide Anexo F4 – Quadro F4.2).
•

Troço 4

O Troço 4 não interseta qualquer área conhecida com importância para as
comunidades faunísticas. Regista-se o atravessamento de habitat para fauna numa
extensão relativamente importante, nomeadamente, 3015m pelo Traçado A e 4015m
pelo Traçado B. Assim, considera-se que o impacte negativo resultante da construção
do projeto terá significância baixa, em ambos os troços (vide Anexo F4 –
Quadro F4.2).
•

Troço 5

Para o Troço 5 está delineada uma única alternativa de traçado, prevendo-se o
atravessamento do rio Douro, o qual será efetuado de forma subterrânea. Esta forma
de atravessamento irá minimizar parcialmente a perda de áreas de floresta
autóctone e áreas de matagal, que estão presentes nesta área e que constituem
importantes áreas de repouso e/ou nidificação para aves de rapina (e.g. águia de
Bonelli, milhafre-real) assim como áreas de alimentação para diversas espécies de
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morcegos. Refira-se que está previsto o atravessamento de habitat para fauna em
6300m, contudo esta extensão será de facto inferior uma vez que o atravessamento
do rio Douro será efetuado com recurso a HDD (perfuração dirigida), não sendo, para
já conhecida a extensão subterrânea deste atravessamento.
A poente do desenvolvimento dos traçados, na encosta do rio Douro (i.e. fora da área
de estudo), é conhecido um local de nidificação de águia de Bonelli (espécie
prioritária e com estatuto Em Perigo), em escarpas, ao qual foi aplicado um buffer
de proteção de 1km. Este buffer sobrepõe-se ao traçado entre o PK 65+170 e PK
66+720 (do traçado A). São ainda conhecidos três outros locais, dois correspondentes
a águia de Bonelli (localizam-se muito próximo um do outro), que distam cerca de
60m do traçado, e um de cegonha-preta. O buffer de proteção de 1km do ninho de
cegonha-preta sobrepõe-se ao traçado, de forma marginal, entre o PK 62+620 e PK
62+730 (do Traçado A). Não se prevê a afetação direta dos ninhos em questão pela
construção do Gasoduto, considerando-se contudo a possibilidade de ocorrer
perturbação da espécie decorrente do aumento de ruído na zona.
Assim, considera-se que o impacte negativo resultante da construção do projeto terá
significância baixa a moderada, sendo passível de minimização (vide Anexo F4 –
Quadro F4.2).
•

Troço 6

Em ambos os troços regista-se o atravessamento de habitat para fauna numa extensão
importante, nomeadamente, 10800m pelo Traçado A e 15860m pelo Traçado B.
Na envolvente ao Traçado B é conhecida uma área “Muito sensível” de rapinas (com
espécie associada desconhecida) coincidente com o traçado entre os PK 10+480 e PK
12+200 (na zona da rib.ª da Laça). Não se prevê a afetação direta do ninho em
questão pela construção do Gasoduto, considerando-se contudo a possibilidade de
ocorrer perturbação da espécie decorrente do aumento de ruído na zona.
Assim, considera-se que o impacte negativo resultante da construção do projeto terá
significância baixa a moderada, sendo passível de minimização (vide Anexo F4 –
Quadro F4.2).
•

Troço 7

Em ambos os traçados regista-se o atravessamento de habitat para fauna numa extensão
importante, nomeadamente, 9600m pelo Traçado A e 6940m pelo Traçado B.
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Na envolvente ao traçado B é conhecida a ocorrência potencial de rato de Cabrera
cuja localização identificada se encontra fora do corredor em estudo, ainda que
considerando-se como possível a ocorrência da espécie, num buffer de 1km em torno
deste local. Este buffer sobrepõe-se ao traçado entre o PK 38+450 e PK 40+470.
Assim, nesta zona recomenda-se a adoção de medidas que promovam a minimização
do impacte direto sobre esta espécie, como por exemplo, avaliar a presença da
espécie naquela zona em maior detalhe ou, caso se justifique, ajustar o traçado
neste local.
Assim, considera-se que o impacte negativo resultante da construção do projeto terá
significância baixa a moderada, sendo passível de minimização (vide Anexo F4 –
Quadro F4.2).
•

Troço 8

Neste troço, a perda de habitat para fauna vai certamente incidir sobre áreas de
matos, habitat favorável para várias espécies de aves de rapina, num total de 8585m
no Traçado A e 10530m no Traçado B.
O Troço 8 atravessa o vale do rio Sabor, classificado como Sítio de Interesse
Comunitário e Zona de Proteção Especial, e ainda como Zona Importante para
Avifauna (IBA), pelo que concentra uma importante biodiversidade neste local. As
extensas e pouco perturbadas áreas de matos correspondem a habitat favorável para
várias aves de rapina, como é o caso do tartaranhão-caçador (Circus pygargus),
tartaranhão-azulado (Circus cyaneus) ou mesmo águia-real (Aquila chrysaetos),
espécies com presença confirmada na área de estudo e representadas nas áreas
classificadas da região.
Importa ainda referir as pequenas áreas de carvalhal e presentes na área, assim
como algumas linhas de água que podem ser utilizadas por outras espécies, como o
noitibó-cinzento (Caprimulgus europaeus) ou toutinegra-das-figueiras (Sylvia boryn).
Dada a potencial presença de um elevado número de espécies de elevado valor
faunístico, considera-se muito provável a perturbação destas.
Na encosta do rio Sabor são conhecidos três locais de nidificação de águia-real,
localizados no corredor A (PK 69+420), a uma distância de cerca de 65m do traçado.
Por outro lado, o traçado B dista 210m destes locais. O buffer de proteção de 1km
destes ninhos sobrepõem-se a ambos os troços entre o PK 68+260 e PK 70+420 do
Traçado A e entre o PK 73+250 e PK 75+290 do Traçado B. Não se prevê a afetação
Página 484 de 647

G-14000-000001
Data: 26.01.2016
Rev.1

direta dos ninhos em questão pela construção do Gasoduto, considerando-se contudo
a possibilidade de ocorrer perturbação da espécie decorrente do aumento de ruído
na zona. Assim, nas zonas indicadas recomenda-se a adoção de medidas de
minimização que evitem o impacte referido, a realização dos trabalhos de obra fora
do período reprodutor das espécies.
Tanto o Traçado A como Traçado B efetuam o atravessamento de áreas de
importância para várias espécies faunísticas de elevado valor conservacionista, sendo
este facto justificado pelos biótopos presentes, assim como pela proximidade de
diferentes áreas classificadas, como é o caso do Sitio Rios Sabor e Maçãs e
Montesinho-Nogueira. A extensa área de matos junto à ribª de Veados é de destacar
pela potencial presença de lobo (Canis lupus) pois está englobada no território da
alcateia de Coelhoso-Parada. De referir que o Traçado A atravessa o buffer definido
em cerca de 8585m (entre PK 60+000 e PK 71+000) e o Traçado B em cerca de
10530m (PK 66+ 680 e PK 76+900), salientando-se que o primeiro se aproxima mais do
local aproximado de criação, referido na literatura. Durante o trabalho de campo, foi
inclusivamente confirmada a presença de indícios de presença da espécie no
Corredor A, próximo da ribª da Paradinha Velha.
Assim, considera-se que o impacte negativo resultante da construção do projeto terá
significância baixa a moderada, sendo passível de minimização (vide Anexo F4 –
Quadro F4.2).
•

Troço 9

Também neste troço se prevê a perda de habitat para fauna, verificando-se que o
Traçado A levará ao atravessamento de 2560m, e o Traçado B de 5075m.
No que diz respeito a ninhos de avifauna, é conhecido 1 ninho de águia-real no vale
do rio Maçãs, localizado dentro do corredor definido do Traçado B (PK 80+000), o
qual dista cerca de 80m do traçado. O buffer de proteção de 1km associado ao ninho
abrange o traçado entre o PK 78+900 e PK 81+000. Não se prevê a afetação direta do
ninho em questão pela construção do Gasoduto, considerando-se contudo a
possibilidade de ocorrer perturbação da espécie decorrente do aumento de ruído na
zona. Assim, nas zonas indicadas recomenda-se a adoção de medidas de minimização
que evitem o impacte referido, como o afastamento do traçado deste local, ou a
realização dos trabalhos de obra fora do período reprodutor das espécies.
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No que respeita a abrigos de quirópteros, é conhecido um abrigo com importância
local ou regional. Não sendo conhecida a localização exata do abrigo, sabe-se que o
buffer de proteção de 1km se sobrepõe ao traçado do Traçado A (PK 72+115 a
PK73+400) e Traçado B (PK 78+115 a PK 79+460). Assim, recomenda-se a adoção de
medidas que visem evitar a afetação direta ou a perturbação deste abrigo, pela
construção do Projeto.
Tanto o Traçado A como o Traçado B efetuam o atravessamento de áreas de
importância para várias espécies faunísticas de elevado valor conservacionista,
nomeadamente de lobo. Destaca-se o vale adjacente ao rio Maçãs pelo potencial de
presença de lobo (Canis lupus) pois está englobada no território da alcateia de
Outeiro-Pinelo. De referir que o Traçado A atravessa o buffer definido em cerca de
8060m (entre PK 74+000 e PK 82+000), aproximando-se mais do local aproximado de
criação, referido na literatura. O Traçado B efetua o atravessamento de forma
limítrofe no buffer, totalizando 5170m (PK 80+000 e PK 86+460). Durante o trabalho
de campo, foi inclusivamente confirmada a presença de indícios de presença da
espécie no Corredor A, nas margens do rio Maçãs.

7.9.2.2

Fase de Exploração

7.9.2.2.1

Flora e Vegetação

Os principais impactes sobre a flora durante a fase de exploração, prendem-se com a
presença física do gasoduto e das estações (E1) e obras e operações de manutenção,
limpeza e conservação (E2).
Nesta fase, os impactes são reduzidos, de um modo geral, prendendo-se
essencialmente com as operações de manutenção/limpeza, bem como a presença
física do gasoduto e das estações, que inviabiliza a evolução para a vegetação
potencialmente climácica. Prevê-se que os trabalhos de manutenção sejam
frequentes havendo operações de desmatação regulares sobre o Gasoduto. Esta ação
impede o desenvolvimento de vegetação arbórea e arbustiva de maior porte, mas
permite a instalação e manutenção de vegetação herbácea ou subarbustiva que de
outro modo teria um desenvolvimento efémero.
A supressão de espécies arbóreas como o Quercus pyrenaica, Quercus rotundifolia,
Quercus suber, Fraxinus angustifolia e Alnus glutinosa, impede que sejam atingidas
comunidades climácicas da sucessão ecológica, e/ou recuperação de habitats
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classificados no âmbito da Diretiva Habitat, nomeadamente 91E0*, 92A0, 9230, 9260
e 9340. O impacte é portanto negativo, de magnitude reduzida, direto, certo,
permanente, local, reversível e com significância baixa (vide Anexo F4 – Quadro
F4.3).
No que respeita ao impacte resultante do aumento da movimentação de pessoas,
considera-se que pode aumentar o risco de incêndio. É ainda de considerar a
possível colonização da faixa de proteção de espécies exóticas invasoras, tais como
as canas (Arundo donax) ou sumagre (Rhus coriana), identificadas na área de estudo.
Porém, este impacte é facilmente minimizável se existir orientações para controlo
destas espécies nas operações de manutenção e limpeza. Os impactes resultantes
consideram-se negativos, de magnitude reduzida, diretos, com carácter provável,
permanentes mas recuperável ou reversível e significância baixa (vide Anexo E4 –
Quadro F4.3).

7.9.2.2.2

Fauna

Os impactes nesta fase são reduzidos, e prendem-se essencialmente com as
operações de manutenção/limpeza, bem como a presença física do gasoduto e das
Estações, que inviabiliza a evolução para a vegetação potencialmente climácica.
Os trabalhos de manutenção/limpeza impedem o desenvolvimento de vegetação
arbórea ou de arbustos de maior porte, mas permite a instalação de vegetação
herbácea e ou subarbustiva. Esta situação pode eventualmente atrair algumas
espécies faunísticas que preferem áreas abertas (e.g. matos rasteiros, áreas agrícolas
de culturas anuais). É o caso da águia-caçadeira (Cyrcus pygargus), que utiliza estas
áreas para caça. Esta espécie está classificada com estatuto “Em Perigo”, e tem
ocorrência confirmada em praticamente todas as quadrículas UTM 10x10km
abrangidas pelo Projeto.
Não se prevê que a presença do Projeto crie uma barreira física às espécies
faunísticas terrestres, já que o Gasoduto será enterrado, assim, não constituirá uma
barreira geográfica à dispersão das diferentes espécies faunísticas.
Os impactes na fase de exploração são classificados de negativos, de magnitude
baixa, indiretos, com carácter provável, permanentes, local, reversíveis e com
significância baixa (vide Anexo F4 – Quadro F4.4).
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7.9.2.3

Fase de Desativação

A desativação do Projeto do Gasoduto Celorico-Vale de Frades implica ações
semelhantes às da fase de construção para remoção da tubagem e restantes
estruturas. Assim, ainda que estas ações impliquem a afetação do solo e a remoção
do coberto vegetal esta é uma ação temporária e com repercussões semelhantes às
referidas para a fase de construção pelo que genericamente devem ser consideradas
as mesmas medidas de minimização para evitar/minimizar os impactes decorrentes
destas ações.
Por outro lado, a desativação do Projeto deixa de condicionar a implantação de
vegetação arbórea e arbustiva de grande porte, na zona da faixa de proteção. Assim,
verificar-se-á o normal decorrer do processo de sucessão ecológica das comunidades
vegetais na área de Projeto, o que representa um fator positivo quer para a flora e
vegetação quer para a fauna.

7.9.3

Síntese dos Impactes Ambientais

Os impactes negativos identificados sobre a flora e vegetação decorrem,
essencialmente na fase de construção do Gasoduto. Desta fase, decorre a afetação
de habitats e espécies florísticas, sendo que a afetação de habitats com estrato
arbóreo ou habitats rochosos, que serão suprimidos, consiste no principal impacte
identificado. De um modo geral, os impactes são considerados negativos e com
magnitude muito baixa a baixa, com carácter temporário para espécies herbáceas e
arbustos de porte pequeno a médio, e permanentes para espécies arbóreas e
arbustivas de porte grande, sendo também reversíveis em comunidades herbáceas e
arbustos de porte pequeno a médio, ou irreversíveis, numa faixa estreita, no que
toca a comunidades de espécies arbóreo e arbustivo de porte grande. Em termos de
significância os impactes são classificados com significância baixa a moderada, dado
que, muitas das fitocenoses presentes poderão ser recuperadas na fase de
exploração.
Foram ainda identificados outros impactes, como o favorecimento da instalação de
espécies exóticas invasoras, aumento do risco de incêndio ou a diminuição da taxa
fotossintética da vegetação devido à acumulação de poeiras na vegetação. Estes
impactes são classificados como de baixa a muito baixa significância, consoante o
valor do biótopo/espécies afetados.
Página 488 de 647

G-14000-000001
Data: 26.01.2016
Rev.1

No que respeita às comunidades faunísticas, considerou-se a perda direta de habitat
para fauna (onde se salienta as linhas de água, povoamentos de folhosas, matos,
matos com afloramentos rochosos), com especial significância quando se trata de
espécies com estatuto de conservação. Também aqui, os impactes negativos serão
mais significativos para os habitats florestais, pois não será possível recuperar o
coberto arbóreo na fase de exploração. Nesse sentido consideram-se as espécies
florestais mais afetadas. Considerou-se ainda a perturbação causada durante a fase
de obra, particularmente em locais específicos como locais de nidificação de
espécies com estatuto de conservação ou o atropelamento de espécies de pequeno
porte, com menor mobilidade, como é o caso dos anfíbios.
Durante a fase de exploração, para a flora considera-se a supressão de espécies
arbóreas, que impede que sejam atingidas as comunidades climácicas, sendo
classificado como um impacte com significância baixa. Considera-se ainda o aumento
do risco de incêndio e a possível colonização dos espaços abertos por espécies
exóticas invasoras. No que concerne à fauna, considera-se que os impactes a registar
serão muito pouco significativos, dizendo respeito eventualmente a perturbação
sonora

e

visual

para

algumas

espécies

aquando

das

operações

de

manutenção/limpeza. Não se prevê que a presença do Projeto crie uma barreira
física às espécies faunísticas terrestres, já que o Gasoduto será enterrado, assim, não
constituirá uma barreira geográfica à dispersão das diferentes espécies faunísticas.
Por outro lado, a existência de uma faixa com presença de vegetação rasteira pode
atrair algumas espécies concretas que utilizem estas áreas para caça, por exemplo.
Por fim, na fase de desativação apesar das ações temporárias associadas à remoção
das estruturas, após estas ações, a vegetação deixa de estar condicionante, podendo
evoluir para o seu estado normal, permitindo a entrada de espécies arbóreas.

7.9.4

Análise de Impactes Cumulativos

Na área de estudo e suas imediações identificam-se projetos que apresentam
impactes diretos nos sistemas ecológicos, nomeadamente o IP2 e a autoestrada A4.
Os principais impactes cumulativos, decorrentes da implantação destes projetos,
incidem sobre a perda de comunidades vegetais autóctones dominados por estrato
arbóreo e arbustivo de grande porte. Tendo em conta a predominância de áreas
agrícolas e outras áreas artificializadas, verifica-se que este tipo de habitats
apresenta uma expressão pouco acentuada na área de implantação do Gasoduto, pelo
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que será expectável que este impacte se verifique a nível regional. Os impactes
cumulativos, para este tipo de habitat, são considerados negativos, de magnitude
baixa a moderada, permanente, regional, irreversível e significativo.
Contudo, para a maioria das comunidades presentes, e dominantes, este impacte
será pouco significativo, pelo facto de poder ocorrer recuperação do coberto vegetal
na fase de exploração, e por serem constituídos por comunidades abundantes na
região em estudo.
Os projetos anteriormente definidos apresentam, ao nível da fauna, impactes
importantes, devido a fragmentação de habitats e criação de uma barreira física às
espécies faunísticas terrestres. Para o Projeto do Gasoduto tal não se verifica, este
último, sendo enterrado, não constitui nenhuma barreira geográfica à dispersão das
diferentes espécies faunísticas. Por outro lado, e como referido, parte do coberto
vegetal removido poderá ser recuperado, e as afetações dos habitats serão muito
locais e pouco significativas.
Assim, os impactes cumulativos na fauna são considerados de negativos, de
magnitude moderada, porém pouco significativos.

7.10 Paisagem
7.10.1

Considerações Gerais

De uma forma geral, a implantação de uma estrutura como um gasoduto induz
necessariamente a ocorrência de impactes na paisagem, decorrentes sobretudo da
intrusão visual que as ações necessárias para a sua implantação determinam no
território (referentes essencialmente à fase de construção) e, a longo prazo,
relativos aos efeitos consequentes da própria presença do projeto (gasoduto e
estações) e principalmente da faixa de servidão (fase de exploração).
Pode, deste modo, considerar-se que os impactes resultantes da implantação de uma
estrutura alheia a todo o contexto paisagístico de uma determinada região como o
gasoduto em estudo, no que se refere à paisagem, se prendem assim essencialmente
a dois níveis: um físico, relativo à afetação espacial efetiva da paisagem, da sua
estrutura e funcionalidade, em termos gerais dependentes da sua própria capacidade
para integrar o projeto, da sua sensibilidade; e outro de caráter mais abstrato,
orientado pelo observador em si, intérprete da paisagem e que perceciona as suas
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características com base na sua própria conceção do espaço, determinando a maior
ou menor perturbação de uma área de forma individualizada.
Desta forma, os impactes far-se-ão sentir de forma distinta nas diferentes fases do
projeto: construção, exploração e desativação, com principal ênfase nas duas
primeiras, facto relacionado com a distinção entre uma perturbação direta
(associada principalmente à fase de obra) ou indireta (nas etapas posteriores de
desenvolvimento do projeto).

7.10.2

Identificação e Avaliação de Impactes

7.10.2.1 Fase de Construção
Durante a fase de construção verificar-se-á uma interferência na perceção humanosensorial, com particular incidência nos observadores externos ao empreendimento,
resultante de uma desorganização espacial e funcional da área de intervenção,
implicando uma descaracterização da paisagem da região, decorrente das
movimentações e trabalhos inerentes à implantação do gasoduto.
Os impactes na fase de construção resultam, então, fundamentalmente:


Da instalação do(s) estaleiro(s), devido a alterações na morfologia do terreno,
à afetação do coberto vegetal existente – implicando uma degradação geral da
zona de implantação desta(s) estrutura(s) – bem como da introdução de
elementos exógenos à paisagem, isto é, a presença deste componente de obra,
que funcionará como uma intrusão visual, determinando na paisagem um
impacte negativo, de reduzida magnitude, localizado, temporário, reversível
e moderadamente significativo;



Da introdução de elementos estranhos ao ambiente de referência, como
maquinaria pesada e materiais de construção, provocando, para além do
distúrbio visual, um aumento da poluição do ar pela suspensão de poeiras e
fumos. Os impactes resultantes são assim considerados negativos, temporários
e reversíveis, assumindo-se como mais significativos para as povoações mais
próximas do traçado do gasoduto, e também para as que serão atravessadas
pelos veículos de transporte dos componentes e peças de elevada dimensão do
gasoduto e estruturas associadas, bem como pela maquinaria de obra;
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Da abertura de novos caminhos – que por vezes compartimentam a paisagem
de um modo bastante contrastante com a estrutura existente, o que se torna
mais visível em zonas bem consolidadas e/ou com ocupação muito densa, como
temos no caso da floresta – de modo a dar acessibilidade à faixa de construção
do gasoduto. Alguns destes caminhos permanecem para a fase de exploração,
para acessibilidade a pontos específicos para operações de inspeção e
manutenção, nomeadamente às Estações. Prevêem-se impactes associados à
afetação do coberto vegetal e a alterações da morfologia do terreno. Estes
impactes serão tanto mais gravosos quanto mais densa e de maior dimensão se
apresentar a vegetação na área de implantação dos caminhos, quanto mais
acentuados forem os declives e quanto mais próximas ficarem as áreas
habitacionais. No caso presente, e dada a extensão considerável da estrutura
em estudo, prevê-se a utilização preferencial de caminhos existentes,
implicando, por isso, alterações pouco significativas, negativos, temporários e
parcialmente reversíveis;



Da desmatação e desflorestação a executar na pista de implantação do
gasoduto, incluindo a sua envolvente próxima (podendo abranger uma largura
de cerca de 14 a 20 m, condicionada pelo atravessamento de zonas de
floresta), de modo a possibilitar a circulação de maquinaria e pessoal afeto à
obra. Este impacte será tanto mais gravoso quanto mais denso e maior for o
estrato de vegetação, prevendo-se desta forma mais significativo na zona de
implantação de estruturas localizadas no seio de áreas florestais. As restantes
extensões, e que prevalecem, encontram-se previstas para zonas de vegetação
arbustiva ou para áreas agrícolas, implicando, portanto, um impacte pouco
significativo, com carácter temporário, associado exclusivamente a esta fase
inicial da implantação do gasoduto;



Da modificação local da morfologia do terreno, em virtude das movimentações
de terras inerentes à abertura das valas – valas com cerca de 1,5 m de
profundidade e 2 m de largura, constituindo uma ferida em todos os tipos de
paisagem – para instalação das tubagens do gasoduto e respetivos depósitos de
materiais

resultantes

deste

processo.

Este

é

um

impacte

negativo,

moderadamente significativo, sendo reversível no fim da fase de construção
pela cobertura das faixas de escavação.
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Assim, e como já apresentado no início deste capítulo, é de prever que os impactes
decorrentes da construção do gasoduto se façam sentir de uma forma mais acentuada
pelo próprio processo de desorganização estrutural a que a paisagem é sujeita nesta
fase.
Contudo pode considerar-se que os efeitos decorrentes da perturbação da paisagem
nesta fase são, na sua maioria, de carácter temporário, não se projetando para as
etapas subsequentes, na medida em que na maior parte do traçado, a vegetação
removida voltará a desenvolver-se no futuro, tendo em conta as condicionantes de
ocupação, por motivos de segurança.

7.10.2.2 Fase de Exploração
Na fase de exploração os impactes na paisagem decorrem fundamentalmente da
presença dissimulada do gasoduto e da presença física das estruturas de apoio (por
exemplo, as estações) que o projeto introduz no território, implicando um impacte
visual negativo de significância variável consoante:


As características da paisagem afetada, isto é, da sua capacidade de suportar
uma intervenção, tendo em conta a sua qualidade e capacidade de absorção
visual dos elementos exógenos previstos no projeto em estudo;



A magnitude da intrusão visual gerada pela intervenção, dependente das
características visuais mais relevantes do projeto e da presença de recetores
humanos sensíveis às alterações decorrentes da sua construção e exploração.

Nesta fase do projeto do Gasoduto Celorico – Vale de Frades há que ter em conta que
se vai verificar uma dissipação da desorganização espacial afeta à fase de
construção, com a retirada de toda a maquinaria e outros elementos de obra
estranhos à paisagem, com exceção nas zonas de coberto vegetal mais denso e de
grande porte.
Os impactes visuais provocados na faixa de instalação do gasoduto tornam-se mais
relevantes em terrenos onde os acidentes topográficos são mais acentuados e, como
referido, onde exista uma maior densidade de vegetação arbórea. No primeiro caso,
devido à linearidade tendencial da faixa que vai contrastar com as formas mais
onduladas do território envolvente, no segundo caso devido às alterações cromáticas
e texturais que a ausência total de vegetação vai criar. Este impacte adquire
proporções muito mais acentuadas quando estas duas situações se conjugam, o que
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se verifica sobretudo nos troços serranos atravessadas por qualquer uma das
alternativas de traçado do gasoduto, onde predomina uma ocupação florestal.
O caso das instalações auxiliares (JCT/CTS/BV) é menos importante uma vez que
estas consistem em pequenas áreas vedadas onde se inserem as válvulas e
equipamentos. Ao longo do traçado está prevista a construção de sete estações deste
tipo e a ampliação da estação de Celorico existente, situadas em zonas de vegetação
predominantemente rasteira (principalmente matos) onde o impacte causado é
pouco significativo, devido às suas pequenas dimensões que lhes permitem passar
quase despercebidas.
Em suma, na fase de exploração do gasoduto os impactes para a paisagem
apresentar-se-ão como muito menos gravosos quando em comparação com a fase de
obra dado tratar-se de uma estrutura enterrada. Contudo, pode depreender-se a sua
presença no território pela variação ao nível do coberto vegetal, situação que vai
sendo atenuada ao longo do tempo mas que pode ser mais evidente no
atravessamento de zonas florestais.
Assim, da análise da intrusão visual gerada pela implementação do projeto, pode
concluir-se que:


A paisagem, apesar de apresentar tendencialmente uma moderada sensibilidade à
introdução de um elemento exógeno, função da sua elevada qualidade visual,
conjugada com uma capacidade de absorção elevada, decorrente do tipo de
coberto vegetal predominante, não se localiza numa região muito povoada, tendo
em conta que a humanização é polarizada pelos pequenos núcleos urbanos que se
encontram dispersos ao longo da área de estudo



As alterações introduzidas ao nível do coberto vegetal nas pistas que forem
abertas para implantar o gasoduto no subsolo, efeito visualmente mais intrusivo
decorrente deste processo, podem apresentar-se como um elemento de
observação subjetiva, ou seja, depende claramente dos interesses e
sensibilidades do potencial observador;

Considera-se, então, que a implementação do projeto em estudo determina um
impacte negativo pouco a moderadamente significativo.

Página 494 de 647

G-14000-000001
Data: 26.01.2016
Rev.1

7.10.2.3 Fase de Desativação
Relativamente à desativação do gasoduto, o tipo de efeitos são semelhantes aos
referidos para a fase de construção uma vez que decorrem das ações necessárias à
remoção da tubagem e restantes equipamentos, com a movimentação de solos e
maquinaria e remoção da vegetação entretanto estabelecida.

7.11 Enquadramento Socioeconómico
7.11.1

Metodologia

Numa perspetiva analítica, a avaliação de impactes sociais decorrentes da construção
de um projeto desta natureza deve ter em conta várias dimensões (estreitamente
interligadas), atendendo aos níveis de abordagem territorial (macro e micro):


A interferência física da estrutura (incluindo a sua presença e características
funcionais) com a funcionalidade e usos atuais e potenciais do solo e do
território (quer seja habitacional, turístico, agrícola, florestal, ou outros);



A importância social dos espaços para os grupos sociais que o utilizam
(nomeadamente o seu valor social, afetivo e simbólico, para além do valor
material);



O processo de adaptação (ou de transformação social) da população a novas
circunstâncias, entre as quais as alterações na qualidade ambiental, na
qualidade e modos de vida e as perceções de risco associadas quer à atividade
de obra, quer ao funcionamento do projeto;



As mais-valias ou alterações positivas que o projeto provoca comparativamente
à situação atual no quadro das várias componentes que constituem o projeto.

Assim, como resultado das ações necessárias à concretização de um projeto como o
presentemente em estudo, verificam-se habitualmente um conjunto de alterações no
ambiente socioeconómico, que correspondem a processos sociais, ao nível
demográfico, económico e sociocultural.

Página 495 de 647

G-14000-000001
Data: 26.01.2016
Rev.1

7.11.2

Fase de Construção

7.11.2.1 Impactes Regionais e Concelhios
Neste capítulo procura-se identificar as alterações socioeconómicas mais relevantes
que decorrem da concretização do projeto em análise, a uma escala macro.
•

Economia e Emprego

Durante o período de construção é expectável a geração de emprego, o que constitui
um impacte positivo. No entanto, apesar da obra possibilitar a criação de emprego
local temporário não especializado, na construção deste tipo de infraestruturas é
utilizada mão de obra especializada e certificada, normalmente não disponível no
local pelo que o impacte social gerado é positivo, pouco significativo, temporário,
ainda que de elevada magnitude tendo em conta a extensão do gasoduto.
O influxo temporário de trabalhadores, caso não sejam locais, poderá eventualmente
induzir uma certa dinâmica na economia local, com ênfase para as atividades de
comércio, restauração e prestação de serviços, originando impactes positivos,
temporários, indiretos, de média magnitude e moderadamente significativos.
Considera-se ainda que, a existir uma necessidade de alojamento temporário de
trabalhadores, esta poderá trazer benefícios económicos para as freguesias, sendo
que

a

sua

acomodação

em

estabelecimentos

locais

permitirá

uma

maior

rentabilização dos mesmos, constituindo um impacte positivo, temporário e indireto,
de reduzida a média magnitude e significativo.
•

Demografia e Povoamento

O aumento no número de postos de trabalho resultará numa “migração” temporária
de população residente dos concelhos mais próximos ou de mão-de-obra estrangeira,
o que conduzirá a um aumento da população presente no município; no entanto,
considerando o âmago das intervenções preconizadas aquando da Fase de
Construção, não se afigura previsível que o acréscimo do número de trabalhadores,
nesta fase, seja suficiente para modificar os padrões demográficos do município.
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7.11.2.2 Impactes Locais
•

Afetações diretas de Habitações ou de Outras Estruturas com relevância Social
e/ou Económica

O projeto não afeta diretamente nenhuma edificação e irão ser cumpridos todos os
distanciamentos de segurança a habitações existentes, pelo que não é previsível a
ocorrência de impactes negativos significativos a este nível.
Verifica-se apenas o atravessamento do Miradouro da Mata do Carrasco (junto a Santo
Amaro) ao PK 59+000 - Troço 4 – Traçado B, miradouro este que se encontra
praticamente em estado natural, sem grandes infraestruturas. Neste sentido os
impactes esperados apesar de negativos serão de baixa significância e magnitude,
resumindo-se ao período de obras.
•

Afetações diretas de terrenos agrícolas

São extensos os terrenos agrícolas intercetados pelo projeto como já se verificou na
análise dos Usos do solo (Capítulo 7.6) e também nas classes de ordenamento
intercetadas (Capítulo 7.7).
De referir que estes impactes poderão variar no grau de significância, podendo ir de
moderadamente significativos a significativos consoante o grau de apego que o
proprietário tiver perante a terra, bem como consoante os prejuízos económicos que
poderão resultar da afetação do terreno. Consideram-se impactes diretos, negativos,
de elevada magnitude, tendo em conta a extensão afetada.
•

Impactes de proximidade à obra de Habitações, Equipamentos e outras
infraestruturas com relevância ao nível socioeconómico

Durante a fase inicial da seleção de traçados do gasoduto, um dos critérios
considerados foi o de afastar, sempre que possível, a sua localização de aglomerados
populacionais.
No que respeita aos critérios de significância dos impactes da proximidade à
construção, pressupõe-se que os indivíduos mais diretamente afetados pela obra são
simultaneamente os que têm as habitações mais próximas ao gasoduto. O critério a
utilizar relaciona-se principalmente com o incómodo associado quer ao ruído, quer à
degradação da qualidade do ar, geralmente associados aos trabalhos de construção,
pelo que se considera que:
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Os impactes serão mais significativos para os indivíduos que habitem a menos
de 50 m do gasoduto;



Os impactes serão pouco significativos a partir dos 50m, na medida em que é
esperada a adaptação dos indivíduos à situação comparativamente aos que
habitem mais próximo ao gasoduto, nomeadamente os que estão a menos de
50m.

De seguida serão apresentadas aquelas habitações para as quais se preveem impactes
negativos significativos associados à proximidade à construção (a menos de 50m do
gasoduto).
Quadro 7.16 – Impactes mais significativos sobre as habitações na fase de construção do projeto em
estudo
Troço
Troço 1
Troço 2
Troço 3
Troço 4
Troço 5
Troço 6
Troço 7

Traçado A
PK aproximado
Descrição
Habitação
0+050
2 Habitações
3+868
Habitação
5+030
27+380
1 Habitação
28+498
1 Habitação
51+100
Habitação
68+420
Habitação
36+183
3 Habitações

Troço 8

-

Traçado B
PK aproximado

-

Descrição

0+050
21+022

Habitação
Habitação

42+318
70+155
75+860
55+320
64+565

3 Habitações
Habitação
2 Habitações
Habitação
Habitação

No que se refere aos critérios de significância dos impactes decorrentes da
proximidade a equipamentos coletivos/atividades económicas, para além do critério
da aproximação à obra, é necessário ter em conta outros fatores, tais como: o tipo
de atividade desenvolvida (sujeita a interferência com o desempenho e/ou
interferência com a procura), o tempo de exposição às atividades da obra e o número
de pessoas afetadas.
Neste

sentido,

são

esperados

impactes

negativos,

indiretos,

temporários,

moderadamente significativos de média a reduzida magnitude e minimizáveis, para a
Capela de São Miguel de Quintela de Lampaças (PK 48+800, troço 8, Traçado A),
tendo em conta que, tratando-se de locais de culto, a atividade aí desenvolvida será
muito sensível ao ruído e facilmente perturbável.
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Para os restantes estabelecimentos de âmbito económico, durante a fase de
construção, esperam-se impactes negativos, mas pouco significativos, tendo em
conta a distância considerável à via e o tipo de atividade desenvolvida em cada um
deles.
•

Alterações na qualidade ambiental e de vida dos utentes e afetação das
Acessibilidades e Circulações Locais

Os impactes mais importantes sobre a componente social e económica, ao nível
local, encontram-se sobretudo associados aos incómodos causados pelas atividades
de construção (por exemplo, o funcionamento e deslocação de máquinas pesadas),
geralmente responsáveis por marcadas alterações na qualidade ambiental – em
contexto de emissão de poeiras, vibrações e ruído, e também com os prováveis
constrangimentos na rede viária local, pelo afluxo de tráfego de veículos pesados e
de maquinarias afetas à obra.
Ao aumento do tráfego de veículos pesados poderá estar associada, em maior ou
menor grau, a deterioração do pavimento nas rodovias utilizadas, bem como o
aumento do risco de acidentes rodoviários. Os impactes esperados serão negativos,
temporários e de magnitude reduzida a moderada; neste sentido, de forma a
representarem impactes residuais de reduzido significado, dever-se-á adotar sistemas
adequados de sinalização em obra.
No que concerne a significância da afeção das vias, considera-se que os impactes
serão negativos e temporários, estando a significância dependente dos trabalhos e do
tempo e grau de perturbação das vias em questão.
No caso concreto das explorações agrícolas, para além do excesso de movimentação
nos acessos, também a abertura de valas para colocação do gasoduto poderá vir a
interferir com algumas tarefas agrícolas, especialmente se aquela operação tiver
lugar em explorações em laboração (perda de rendimento nas explorações agrícolas,
provocada pela interrupção da atividade produtiva na zona das obras).
No entanto, considera-se que o impacte é pouco significativo devido ao caráter
localizado e temporário das obras. Assim, apesar de se registarem alguns impactes
negativos, estes serão temporários e circunscritos ao período de duração dos
trabalhos, pelo que não constituem, de todo, um fator inviabilizador do projeto em
análise.
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7.11.3

Fase de Funcionamento/Exploração

7.11.3.1 Impactes Regionais e Concelhios
Ao nível regional e concelhio são esperados impactes positivos que resultam da
melhoria da qualidade de vida das populações abrangidas pelo fornecimento de Gás
Natural e benefícios para as indústrias, uma vez que esta fonte de energia é, por um
lado, menos poluente e, por outro, menos dispendiosa, criando condições para um
maior crescimento económico.

7.11.3.2 Impactes locais
Não se esperam quaisquer impactes significativos relativamente a habitações ou
outras estruturas de atividade humana, visto que se prevê um retorno a uma situação
semelhante à anterior à fase de construção. Além do mais, espera-se uma atitude
positiva da população abrangida face ao fornecimento de Gás Natural- impacte
positivo.
Em relação aos terrenos agrícolas são esperados impactes negativos, permanentes,
cuja magnitude depende do uso e ocupação atual do solo.
A utilização de terrenos para a implantação de estações criará também impactes
negativos, localizados, permanentes e de magnitude variável, dependendo do tipo de
uso e ocupação do solo. Estas infraestruturas encontram-se afastadas de habitações e
são em número reduzido, pelo que os impactes são considerados pouco significativos.

7.11.4

Fase de Desativação

A desativação do gasoduto implica intervenções no local para remoção da tubagem e
outros elementos acessórios o que representa um impacte semelhante ao constituído
na fase de construção pela perturbação da população da envolvente e das atividades
que ocorrem na área de implantação do projeto e na sua envolvente direta.
Contudo, após a remoção de todos os equipamentos os solos poderão voltar a ser
utilizados na sua plenitude, sem restrições à sua ocupação por via da faixa de
servidão implementada o que constitui um impacte positivo, de magnitude e
significância variável consoante as pretensões dos proprietários à utilização dos
terrenos libertos.
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7.11.5

Impactes Cumulativos

Verifica-se que os projetos suscetíveis de produzir impactes cumulativos ao nível
deste descritor são os decorrentes da construção simultânea de outros projetos, que
impliquem um maior volume de trabalhos de obra, levando a um aumento dos níveis
de ruído, poluição atmosférica, bem como o aumento do tráfego. No entanto, estes
impactes terão uma escala muito localizada, limitando-se aos locais onde possam
existir outros projetos em curso, sendo temporários e associados à fase de
construção, pelo que ainda que negativos, se consideram de pouco significativos e de
magnitude reduzida.
São também espectáveis impactes cumulativos positivos, que podem resultar da
presença de vários projetos, nomeadamente nas atividades económicas e emprego
(aumento na prestação de serviços vários, como a restauração, hotelaria, venda de
combustíveis, tal como de matérias-primas e produtos de construção, entre outros).

7.12 Património Cultural e Arquitetónico
7.12.1

Fase de Construção

7.12.1.1 Avaliação de Impacte Patrimonial
O processo de avaliação de impactes começa com a avaliação do Valor Patrimonial
de cada sítio localizado exclusivamente, durante os trabalhos de campo, na área de
projeto.
Depois, é determinado o Valor de Impacte Patrimonial, a partir da relação existente
entre o Valor Patrimonial de cada sítio e a magnitude de impacte (Intensidade de
afetação e Área de impacte) previsto para cada ocorrência patrimonial.
A metodologia adotada na avaliação do valor patrimonial encontra-se descrita no
Anexo H1 do Volume 4 – Anexos Técnicos.

7.12.1.2 Análise de Impactes Patrimoniais
Os trabalhos realizados (levantamento de informação bibliográfica e prospeções
arqueológicas) neste estudo revelaram a existência de 105 registos na área de
projeto, que se repartem da seguinte forma pelos corredores e pelos troços em
estudo:
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Quadro 7.17 – Distribuição das ocorrências inventariadas pelos corredores e pelos troços

Troço
Troço 1
Troço 2
Troço 3
Troço 4
Troço 5
Troço 6
Troço 7
Troço 8
Troço 9

Impacte
negativo direto
0
0
0
0
0
3
1
0
1

Corredor A
Impacte negativo
indireto
0
1
0
0
2
1
0
0
2

Impacte
nulo
15
5
10
0
8
10
4
2
0

Corredor B
Impacte
Impacte negativo
negativo direto
indireto
0
0
0
0
1
2
0
1
0
2
1
2
0
0
0
1
3
0

Impacte
nulo
11
0
16
4
8
7
1
2
2

É importante salientar que esta distribuição produz uma imagem distorcida da
informação, dado que o conjunto de referência base (os 105 registos) contém muitas
ocorrências que foram destruídas (como o lagar de Trigueira 1, n.º 38, ou o
monumento megalítico de Chãs, n.º 79, por exemplo), ocorrências que não foram
localizadas por motivos vários (vegetação densa, acessos vedados, achados isolados,
má georreferenciação, por exemplo), vestígios de superfície que não correspondem a
sítios arqueológicos, como demonstraram trabalhos no Rabaçal 3 (n.º 29) e em
Almares 3 (n.º 31) e elementos arquitetónicos que foram removidos da sua posição
original, como a alminha da Torre 1 (n.º 15) ou a alminha da Quinta da Canameira 2
(n.º 57).
Por este motivo, a avaliação de impactes patrimoniais dos corredores e dos troços em
estudo terá que ser limitada às ocorrências que foram identificadas e caraterizadas
durante os trabalhos de campo, conforme o quadro seguinte:
Quadro 7.18 – Distribuição das ocorrências inventariadas durante os trabalhos de campo pelos
corredores e pelos troços

Troço
Troço 1
Troço 2
Troço 3
Troço 4
Troço 5
Troço 6
Troço 7
Troço 8
Troço 9

Impacte
negativo direto
0
0
0
0
0
3
1
0
0

Página 502 de 647

Corredor A
Impacte negativo
indireto
0
1
0
0
2
0
0
0
1

Impacte
nulo
12
1
7
1
4
4
1
2
0

Impacte
negativo direto
0
0
1
0
0
0
0
0
0

Corredor B
Impacte negativo
indireto
0
0
1
0
2
2
0
0
0

Impacte
nulo
9
0
1
3
4
4
0
2
2
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O conjunto obtido (após tratamento crítico dos dados) é formado por 54 ocorrências
(identificados e classificados no Anexo H4 – Volume 4), com 40 ocorrências no
Corredor A e 31 ocorrências patrimoniais no Corredor B. Nos segmentos comuns aos
eixos dos corredores registaram-se 5 ocorrências, entre o universo de 11 ocorrências.
Face aos resultados obtidos importa referir os seguintes aspetos:


O Corredor A e o Corredor B (Troço 4) abrangem um sítio classificado: Castelo
Velho de Freixo de Numão (n.º 579/2641), classificado como Sítio de Interesse
Público (Portaria n.º 219/2010, DR, 2.ª Série, n.º 55, de 19-03-2010; Declaração de
rectificação n.º 734/2010, DR, 2.ª Série, n.º 73, de 15-04-2010) e com Zona
Especial de Proteção (Portaria n.º 219/2010, DR, 2.ª Série, n.º 55, de 19-03-2010).
O limite da ZEP deste povoado calcolítico está no interior dos corredores em
alguns segmentos, mas distante dos seus eixos (a distância mínima é de cerca
de 101m ao eixo do Corredor A e de cerca de 41m ao eixo do corredor B).
O sítio do Castelo Velho (n.º 579/CNS 2641) tem impactes nulos no Corredor A e
no Corredor B.



O Corredor A (Troço 6) abrange um sítio classificado: Cabeço da Mina (n.º
80/CNS 2273), classificado como Sítio de Interesse Público (Portaria n.º
110/2014, DR, 2.ª série, n.º 30, de 12-02-2014).
O limite da Zona de Proteção deste santuário pré-histórico encontra-se a cerca de
6m de distância do eixo da conduta, ou seja, na área de incidência direta do
projeto.
Contudo, como a ZP é um limite administrativo sem correspondência física no local
e como o limite conhecido deste sítio arqueológico encontra-se fora do corredor,
considera-se que não existem impactes negativos diretos no sítio arqueológico.

Para além destes dois sítios arqueológicos classificados é importante ainda destacar a
presença de duas áreas classificadas;


Conjunto dos Sítios Arqueológicos no Vale do Rio Côa, classificado como
Monumento Nacional (Decreto n.º 6/2013, DR, 1.ª série, n.º 86, de 6-05-2013) e
com Zona Especial de Proteção (Aviso n.º 15168/2010, DR, 2.ª série, n.º 147, de
30 de Julho de 2010).
A zona de proteção é intercetada pelo Corredor B (Troço 3), mas não estão
previstos impactes negativos diretos em ocorrências patrimoniais.
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Alto Douro Vinhateiro, classificado como Património Mundial, na categoria de
Paisagem Cultural, Evolutiva e Viva, pela UNESCO (ficha n.º 1046) e,
posteriormente, classificado como Monumento Nacional (Aviso n.º 15170/2010,
DR, 2.ª série, n.º 147, de 30-07-2010) e com Zona Especial de Proteção do Alto
Douro Vinhateiro, que corresponde à Região Demarcada do Douro.
O Alto Douro Vinhateiro é intercetado pelos Corredores A e B (Troço 5),
enquanto a Zona Especial de Proteção do Alto Douro Vinhateiro é intercetado
pelos Corredores A e B, entre os Troços 3 a 6.

Conforme anteriormente mencionado, qualquer projeto de execução em sítios e
áreas classificadas integrados carece de autorização prévia do órgão de tutela do
património (neste caso, da Direção Regional de Cultura do Norte).
•

Corredor A

A distribuição dos impactes patrimoniais no Corredor A é a seguinte:


Impacte negativo direto: 4 ocorrências patrimoniais (3 no troço 6 e 1 no
troço 7).



Impacte negativo indireto: 4 ocorrências patrimoniais (1 no troço 2; 2 no troço
5 e 1 no troço 9).



Impacte nulo: 32 ocorrências (12 no troço 1; 1 no troço 2; 7 no troço 3; 1 no
troço 4; 4 no troço 5; 4 no troço 6; 1 no troço 7 e 2 no troço 8).

O conjunto de sítios com potenciais impactes negativos é formado por quatro sítios
arqueológicos (n.º 68, Lameirões; n.º 80/CNS 2273, Cabeço da Mina; n.º 83/CNS
18073, Salgueiro; n.º 91/CNS 17201, Santa Madalena).
O eixo da conduta corta a mancha de materiais de Lameirões (n.º 68) e o sítio do
Salgueiro (n.º 91/CNS 17201). A situação das outras ocorrências é diferente, porque o
traçado proposto intercepta a Zona de Proteção do Cabeço da Mina (n.º 80/CNS 2273)
e a Zona de Proteção (proposta no Plano Diretor Municipal de Macedo de Cavaleiros,
Macedo de Cavaleiros, art. 70º, 71º, 73º, Anexo I, n.º VI) do povoado de Santa
Madalena. Ou seja, nestes dois casos existe apenas a afetação de uma linha
estabelecida por condicionantes legais e não há contacto direto com os sítios
arqueológicos.
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Concluindo, existem 2 ocorrências com potenciais impactes negativos (n.º 68 e n.º
83) e há 2 ocorrências na área de incidência do projeto, mas sem impactes negativos
diretos efetivos (n.º 80 e n.º 91).
Quadro 7.19 – Avaliação de impactes patrimoniais negativos diretos (Corredor A)

N.º

Designação

Troço

PK

Dist.
(m)

Valor
Patrimonial

Classe de
Valor
Patrimonial

Valor de
Impacte
Patrimonial

Classe de
Impacte
Patrimonial

68

Lameirões /
Chouriça

6

69+045

0

11,14

C

18,1

C

80

Cabeço da Mina

6

6+285

6

16,42

A

---

---

83

Salgueiro

6

12+647

0

11,14

C

18,1

C

91

Santa Madalena

7

35+564

0

12,85

B

---

---

A avaliação de impactes patrimoniais demonstra que as duas ocorrências com
potenciais impactes negativos (n.º 68 e n.º 83) têm um impacte negativo pouco
significativo (Classe C).
•

Corredor B

A distribuição dos impactes patrimoniais no Corredor B é a seguinte:


Impacte negativo direto: 1 ocorrência patrimonial (1 no troço 3).



Impacte negativo indireto: 5 ocorrências patrimoniais (1 no troço 3; 2 no troço
5 e 2 no troço 6).



Impacte nulo: 25 ocorrências (9 no troço 1; 1 no troço 3; 3 no troço 4; 4 no
troço 5; 4 no troço 6; 2 no troço 8 e 2 no troço 9).

No Corredor B, existe apenas um sítio com potencial impacte negativo direto: n.º
58/CNS 33212, Vinha da Quinta da Canameira 2, com impacte negativo pouco
significativo (Classe C).
Quadro 7.20 – Avaliação de impactes patrimoniais negativos diretos (Corredor B)

N.º

Designação

Troço

PK

Dist.
(m)

Valor
Patrimonial

Classe de
Valor
Patrimonial

Valor de
Impacte
Patrimonial

Classe de
Impacte
Patrimonial

58

Vinha da Quinta
da Canameira 2

3

45+833

0

12

B

16,5

D

Dado que existem dois sítios com eventuais impactes negativos diretos no Corredor A
(troços 6 e 7) e um no Corredor B (troço 3), caso se opte por estas alternativas de
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traçado, em sede de Projeto de Execução devem ser realizados todos os esforços
técnicos, ao nível de desenho de projeto, para afinar o atual traçado do gasoduto,
com a finalidade de evitar potenciais impactes negativos diretos, sobre as
ocorrências patrimoniais identificadas.
Os nove sítios com eventuais impactes negativos indiretos (4 no Corredor A e 5 no
Corredor B) devem ser sinalizados em fase de construção, de forma a evitar qualquer
afetação direta.

7.12.2

Fase de exploração

Durante a fase de exploração do gasoduto e tendo em conta o cumprimento de todas
as medidas de mitigação patrimonial propostas no EIA não se preveem impactes
negativos diretos ou indiretos.

7.12.3

Fase de desativação

Durante a fase de desativação, desde que acauteladas as devidas medidas de
proteção do património durante as intervenções e o devido Acompanhamento
Arqueológico, não se preveem impactes negativos diretos ou indiretos.

7.12.4

Síntese de impactes

Os trabalhos executados no âmbito do Descritor Património (levantamento de
informação e prospeções arqueológicas) demonstraram a existência de 105
ocorrências com valor patrimonial nos dois corredores em estudo.
Apesar dos impactes negativos diretos conhecidos, não existem motivos para
inviabilizar este projeto, desde que se procedam às necessárias afinações ao atual
desenho do gasoduto, tanto quanto possível de forma a evitar a afetação negativa
direta das ocorrências registadas e sejam cumpridas as medidas mitigadoras
preconizadas, pelo que globalmente os impactes conhecidos na fase de construção
são minimizáveis e na fase de exploração serão nulos.
Assim, em termos patrimoniais pode considerar-se como viável o projeto de
empreitada proposta para análise.
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7.12.5

Avaliação de Impactes Cumulativos

Considera-se que face à inexistência de outros projetos em desenvolvimento na zona,
não

se

consideram

haver

impactes

cumulativos.

Refere-se

unicamente

o

prolongamento do gasoduto agora em estudo para Espanha com os impactes que
advenham desse novo troço.

7.13 Gestão de Resíduos
7.13.1

Metodologia

A avaliação de impactes ambientais inicia-se com a identificação das ações geradoras
de resíduos relativas às fases de construção, exploração e de desativação do projeto.
Para a avaliação dos impactes do projeto em estudo, no que se refere à Gestão de
Resíduos, foi necessária a identificação e a caracterização do tipo de resíduos
gerados nas três fases supra referidas de acordo com: a classificação constante na
Portaria n.º 209/2004, de 3 de Março, em conformidade com a Lista Europeia de
Resíduos (LER), aprovada pela Decisão n.º 2000/532/CE, da Comissão, de 3 de Maio
de 2000, a qual foi alterada pelas Decisões n.º 2001/118/CE, da Comissão, de 16 de
Janeiro, e n.º 2001/119/CE, da Comissão, de 22 de Janeiro e n.º 2001/573/CE, do
Conselho, de 23 de Julho.
Face aos impactes identificados é ainda possível recomendar medidas de gestão a
adotar e o destino final dos resíduos, consoante a sua tipologia, procurando-se,
sempre que possível, garantir destinos de valorização, reutilização e reciclagem, em
detrimento da eliminação. Refira-se que foi tida em consideração a metodologia
própria para a gestão de resíduos da REN, S.A. definida no âmbito do seu Sistema
Integrado de Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança (SIGQAS).
Na fase seguinte de projeto de execução (RECAPE) será desenvolvido um Plano de
Prevenção e Gestão de Resíduos da Construção e Demolição (PPGRCD) com
estimativas dos resíduos produzidos no âmbito do projeto do gasoduto, bem como do
destino final previsto para os mesmos.
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7.13.2

Identificação das Atividades Responsáveis pela Produção de
Resíduos

7.13.2.1 Fase de Construção
Durante a fase de construção do gasoduto Celorico – Vale de Frades, as principais
ações geradoras de resíduos serão as seguintes:


Estabelecimento do(s) estaleiro(s) de construção e parque de materiais;



Preparação do terreno, desmatação e terraplenagem;



Realização da obra civil (edifício, maciços de equipamentos, canais de cabos,
vedações, etc.)



Construção de acessos;



Abertura e preparação da vala;



Operação de máquinas, equipamentos e veículos afetos à obra;



Cobertura das valas.

No quadro seguinte identificam-se e classificam-se os resíduos previstos que venham
a ser gerados nesta fase.
Quadro 7.21 – Resíduos gerados durante a fase de construção
Tipologia de Resíduo / Código LER
Resíduos da moldagem e do
tratamento físico e
mecânico de superfície de
metais e plásticos
(Capítulo 12)

Resíduos de embalagens;
absorventes, panos de
limpeza, materiais filtrantes
e vestuário de proteção não
anteriormente especificados
(Capítulo 15)

Resíduos da moldagem e do
tratamento físico e mecânico de
superfície de metais e plásticos
(Subcapítulo 12 01)

Embalagens (incluindo resíduos
urbanos e equiparados de
embalagens, recolhidos
separadamente)
(Subcapítulo 15 01)

Absorventes, materiais filtrantes,
panos de limpeza e vestuário de
proteção
(Subcapítulo 15 02)
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Resíduos de soldadura
LER 12 01 13
Embalagens de papel e cartão
LER 15 01 01
Embalagens de plástico
LER 15 01 02
Embalagens de madeira
LER 15 01 03
Mistura de Embalagens
LER 15 01 06
Embalagens contendo ou contaminadas por
resíduos de substâncias perigosas
LER 15 01 10 (*) (a)
Absorventes, materiais filtrantes (incluindo
filtros de óleo não anteriormente
especificados), panos de limpeza e vestuário de
proteção, contaminados por substâncias
perigosas
LER 15 02 02 (*) (a)
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Quadro 7.21 – Resíduos gerados durante a fase de construção
Tipologia de Resíduo / Código LER
Resíduos não especificados
em outros capítulos desta
lista (Capítulo 16)

Resíduos de explosivos (Subcapítulo
16 04)

Outros resíduos de explosivos
LER 16 04 03 (*)

Betão, tijolos, ladrilhos, telhas e
materiais cerâmicos
(Subcapítulo 17 01)

Betão
LER 17 01 01

Madeira, vidro e plástico
(Subcapítulo 17 02)
Resíduos de construção e
demolição (incluindo solos
escavados de locais
contaminados)
(Capítulo 17)

Metais (incluindo ligas)
(Subcapítulo 17 04)

Solos (incluindo solos escavados de
locais contaminados), rochas e lamas
de dragagem
(Subcapítulo 17 05)

Madeira
LER 17 02 01
Plástico
LER 17 02 03
Alumínio
LER 17 04 02
Ferro e aço
LER 17 04 05
Mistura de metais
LER 17 04 07
Solos e rochas contendo substâncias perigosas
LER 17 05 03 (*) (a)
Solos e rochas não abrangidos em 17 05 03
LER 17 05 04

(*) Resíduo perigoso, de acordo com a Portaria n.º 209/2004, de 3 de Março

•

Resíduos de construção e outros

Os resíduos segregados na fase de construção são de diversas variedades, sendo
constituídos por betão, elementos em ferro, cofragens de madeira, entre outros.
Este tipo de resíduos insere-se dentro da categoria dos resíduos industriais banais
(RIB). Apesar de não serem considerados resíduos perigosos, dada a sua composição,
devem ser retirados da corrente normal e deve ser assegurado o destino final
adequado, consoante a sua natureza. Deverá ser evitado o contacto com outros
resíduos, tais como resíduos perigosos (terras contaminadas com hidrocarbonetos ou
óleos usados) e a sua separação de resíduos por fileiras recicláveis (metais ferrosos e
não ferrosos, plásticos de pequena dimensão, etc.) e resíduos de embalagem.
Caso se verifique a contaminação com resíduos perigosos, estes resíduos deverão ter
o mesmo destino que o material contaminante.
De acordo com a metodologia da REN, S.A. para a Gestão de Resíduos, os resíduos
devem ser recolhidos diretamente em estaleiro por operadores devidamente
licenciados para o efeito, sendo por eles conduzidos a destino final adequado
(reciclagem, valorização ou eliminação).
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O Adjudicatário é responsável por efetuar a separação dos resíduos de acordo com as
suas características físicas e químicas, tendo em consideração a classificação dos
resíduos que consta da Lista Europeia de Resíduos (LER), bem como pelo seu
armazenamento temporário em estaleiro e o seu encaminhamento para destino final.
•

Outros resíduos produzidos no estaleiro

De acordo com a definição de “resíduos urbanos” estabelecida no artigo 3.º do
Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro, os resíduos produzidos no estaleiro, em
razão da sua natureza e composição, são equiparáveis a resíduos sólidos urbanos
(RSU), se a produção diária não exceder os 1100 L por produtor, pelo que a sua
recolha é da responsabilidade do Adjudicatário e o destino final deve adequado à
tipologia dos resíduos através da sua condução a Ecocentro ou colocação em
Ecopontos (Papel e Cartão, Embalagens, Vidro), ou em alternativa, através da sua
recolha pelos serviços municipais.
•

Sobrantes da exploração florestal

Na fase de construção será necessário proceder ao abate de árvores localizadas na
faixa de servidão. A esta operação acrescem os materiais resultantes da desmatação
geral na área de ocupação da obra, e que corresponde a uma faixa de cerca de 20
metros ao longo do gasoduto (podendo em determinados casos ser menor).
Os materiais resultantes do abate das árvores e da desmatação não poderão ser
deixados sobre o terreno, pois podem contribuir para vários riscos como a
deflagração de fogo com propagação para as copas dos povoamentos limítrofes e/ou
propagação de pragas eventualmente existentes.
•

Avaliação de Impactes do Projeto

Os impactes associados à gestão de resíduos dependem das quantidades, condições
de armazenagem temporária, capacidades de valorização e tipologia dos destinos
finais, a estabelecer para os diferentes tipos de resíduos, nas diferentes fases do
projeto. A produção de resíduos implica necessariamente a utilização de recursos
naturais quer localmente, quer fora da área de intervenção induzindo impactes
negativos, cuja magnitude dependerá das medidas de gestão adotadas e
contempladas. Dependendo da perigosidade, grau de contaminação e do destino final
assegurado, os resíduos gerados induzirão impactes negativos, de significado
variável, indiretos e reversíveis, quer na fase de construção, quer na fase de
exploração.
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O Adjudicatário deverá assegurar a correta gestão de resíduos através da contratação
de operadores licenciados, e o encaminhamento dos resíduos a destino final
adequado, privilegiando a sua reciclagem e/ou valorização, em detrimento da sua
eliminação, contribuindo para a mitigação de impactes indiretos no ambiente e no
sistema de gestão de resíduos afetado.
Perante o exposto, e tendo em consideração a tipologia do projeto, a que acresce a
metodologia de gestão de resíduos da REN, S.A. à qual o Adjudicatário ficará
vinculado, considera-se que os impactes, apesar de negativos, serão reduzidos e
minimizáveis.

7.13.2.2 Fase de Exploração
Na fase de exploração, as operações de manutenção são as responsáveis pela
produção de resíduos.
Os sobrantes da exploração florestal são geridos de acordo com a documentação da
REN, S.A. relativo ao procedimento de manutenção da faixa (ET-0020 – Plano de
Gestão da Vegetação da Faixa de Servidão).
Os restantes resíduos são semelhantes aos produzidos na fase de construção mas em
dimensão muito inferior e resultam de eventuais ações de manutenção da estrutura.
Estes resíduos são genericamente considerados resíduos industriais banais, pelo que
dada a sua composição, devem ser retirados da corrente normal e assegurado o
destino final adequado, consoante a sua natureza, por operadores licenciados para o
efeito, à semelhança do referido para a fase de construção.
Deste modo, consideram-se os impactes nesta fase negativos, localizados,
temporários e de reduzida magnitude e significância.

7.13.2.3 Fase de Desativação
Nesta fase decorrente das ações de demolição e remoção de estruturas, tal como
referido nas fases anteriores, tanto quanto possível deverá privilegiar-se a
reutilização dos materiais em boas condições e, na sua impossibilidade deverá ser
dado o destino final aos resíduos produzidos, procedendo-se ao seu encaminhamento
por operadores licenciados.
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Deste modo, tendo em conta suprarreferido consideram-se os impactes nesta fase
negativos, temporários e de reduzida magnitude e significância.

7.13.3

Análise de Impactes Cumulativos

No que respeita a impactes cumulativos com outros projetos, refere-se que qualquer
atividade humana induz impactes sobre este descritor, os quais apresentam
magnitude variável, dependendo da sua gestão. Não existem na zona especiais
atividades que possam ser referidas como expressivas na produção / gestão de
resíduos cumulativamente com o projeto em estudo, referindo-se unicamente a
gestão de resíduos urbanos e do funcionamento de algumas pedreiras existentes na
região.
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8

ANÁLISE DE RISCO

8.1 Introdução
A presente análise pretende expor as situações que, associadas a este projeto são
mais propensas à ocorrência de riscos, identificando os seus impactes e medidas de
minimização/prevenção passiveis de integrarem soluções que previnam a ocorrência
dos riscos associados ao funcionamento do gasoduto.
Na análise desenvolvida neste capítulo não se faz qualquer abordagem aos riscos que
possam ocorrer durante a fase de construção dado que será elaborado um Plano de
Segurança e Saúde, sendo que o acompanhamento da obra será realizado por
responsáveis da segurança e ambiente, e o cumprimento do Plano de Segurança e
Saúde, garante a minimização dos riscos que ocorrem nessa fase.
O crescimento das atividades industriais conduziu ao aparecimento de novos
problemas relacionados, entre outros, com a segurança industrial e a proteção do
Homem e do Ambiente. A indústria, ao mesmo tempo que desenvolveu novas
tecnologias de processo, potencialmente perigosas, e utilizou uma maior variedade
de materiais inflamáveis e tóxicos, também desenvolveu os métodos de conceção das
instalações industriais e as técnicas de operação, numa procura de otimização do
problema da segurança.
Deve-se mesmo salientar, que consequentemente as indústrias envolvendo a
utilização

de

substâncias

potencialmente

perigosas,

apresentam

rigorosas

regulamentações de segurança, quando comparadas com a totalidade da indústria.
No entanto, e embora a raridade dos acidentes industriais graves, a sua enorme
gravidade e a ocorrência de alguns acidentes espetacularmente graves, levou ao
conhecimento público os perigos envolvidos nestas indústrias.
Consequentemente, a legislação exige hoje, a demonstração por parte dos industriais
às autoridades competentes, da identificação dos possíveis acidentes graves e da
adoção das apropriadas medidas de segurança.
De qualquer modo, a noção de gestão do risco, parte da constatação de que as situações
de risco nulo não existem e que, sejam quais forem as medidas de prevenção tomadas, a
probabilidade de desenvolvimento de um acidente nunca poderá chegar a zero. Assim, o
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problema das autoridades e dos responsáveis industriais é levar o nível de risco residual a
um nível tolerável, tendo em consideração os numerosos fatores políticos, sociológicos,
técnicos e económicos envolvidos.
Risco = Severidade x Probabilidade


Risco - combinação da probabilidade da ocorrência de um acontecimento
perigoso ou de exposição perigosa e da gravidade de lesões, ou afeções da
saúde que possam ser causadas pelo acontecimento ou pela exposição



Severidade - traduz o resultado da integração da gravidade do incidente com a
exposição aos efeitos da ocorrência.



Gravidade - medida com base nos danos para a saúde e segurança das pessoas,
onde a avaliação qualitativa atende ao pior incidente

Para essa identificação e consequente adoção das apropriadas medidas de segurança,
procede-se à análise de risco, a qual deve ser constituída por um conjunto de
informações e análises integradas, que avaliem de forma sistemática e exaustiva,
todas as condicionantes que sejam importantes para a segurança da instalação, e
consequentemente, para a segurança das populações e do ambiente. O objetivo
desta análise deve ser a prevenção de acidentes e a minimização das suas
consequências.
Neste trabalho, pretende-se avaliar as possibilidades e consequências da ocorrência
de acidentes que tenham um raio de ação significativo. As medidas de prevenção e
proteção são diretamente relacionadas com a identificação de riscos efetuada.
De uma forma geral, pretende-se neste trabalho, identificar as principais fontes de
perigo existentes e os possíveis acidentes graves que possam ocorrer, garantindo a
sua prevenção.

8.2 Enquadramento Legislativo de Gasodutos - Regulamento da Rede
Nacional de Transporte de Gás Natural
O documento legislativo fundamental no que respeita à construção e exploração de
gasodutos é o Regulamento da Rede Nacional de Transporte de Gás Natural,
aprovado pela Portaria n.º 142/2011, de 6 de abril, o qual estabelece as condições
técnicas e de segurança a que devem obedecer o projeto, a construção, a
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exploração, a manutenção e a colocação fora de serviço das infraestruturas da Rede
Nacional de Transporte de Gás Natural (RNTGN).
No que respeita à segurança, os locais para implantação das tubagens são
classificadas em 4 categorias, sendo que no caso do Gasoduto Celorico – Vale de
Frades, só lhe é permitido a localização em 3 (categorias 1, 2 e 3), ao abrigo do
n.º 10 do artigo 6.º da Portaria n.º 142/2011, de 6 de abril e que dependem:


da densidade da população;



da natureza, importância e fim a que se destinam as edificações, construções e
obras de arte aí existentes;



da intensidade dos tráfegos ferroviário e rodoviário;



das afetações futuras, previstas nos planos diretores municipais e outros
instrumentos de planeamento.

De acordo com o n.º 6 do artigo 6.º, a cada categoria de local corresponde a
obrigação de respeitar, por um lado, o tipo de construção, (caraterizado por um
valor máximo determinado para o valor de tensão de tração perimetral1), e, por
outro lado, respeitar a distância mínima entre as tubagens e os edifícios, construções
ou obras de arte vizinhas.
Assim, as categorias 1 e 2 correspondem a regiões desérticas ou montanhosas,
pastagens, terras de cultivo, zonas rurais. Pela categoria 1 são abrangidos os locais
em que a densidade de edifícios por km é inferior a 13 e o índice da densidade de
edifícios por 10 km seja inferior a 8. Pela categoria 2 são abrangidos os locais em que
a densidade de edifícios por km é igual ou superior a 13 e inferior a 28.
A categoria 3 corresponde a zonas residenciais ou comerciais, em que a densidade de
edifícios por quilómetro com ocupação humana seja igual ou superior a 28, desde que
a altura dos referidos edifícios não exceda três pisos acima do nível do solo.
A categoria 4, não possível para implantação de gasodutos da RNTGN como o
gasoduto em estudo (n.º10 do artigo 6.º), corresponde a zonas com predominância de
edifícios de 4 ou mais pisos acima do solo, tráfego intenso e existência, no subsolo,
de numerosas instalações, nomeadamente canalizações e cabos elétricos.

1
Tensão perimetral σ (sigma) – o esforço de tração atuando tangencialmente à circunferência exterior da seção reta
das tubagens, produzida pela pressão do fluido no seu interior.
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O eixo longitudinal do gasoduto deve situar-se a uma distância não inferior a 25 m de
qualquer edifício habitado. No caso de construções que recebem público ou que
apresentem riscos particulares, nomeadamente de incêndio ou explosão, o eixo
longitudinal dos gasodutos deve ficar situado a uma distância igual ou superior a 75 m.
No entanto, estas distâncias podem ser reduzidas se o projetista tomar medidas
como sejam: reforço da espessura da tubagem, adoção de proteções adicionais, por
exemplo, envolvimentos da tubagem por manga metálica, interposição de um muro
cego de betão, galeria com segmentos de betão armado, entre outros, de acordo
com o definido no artigo n.º 19 da Portaria n.º 142/2011, de 6 de abril.
Relativamente à instalação das tubagens, o Regulamento prevê que a profundidade
mínima de implantação das tubagens é de 0,80 m. No atravessamento de sob as vias férreas e as estradas de grande circulação a profundidade mínima sobe para 1 m.
No que respeita às válvulas de secionamento, genericamente estas devem ser
instaladas com intervalos não superiores a 30 Km (em locais da categoria 1), 20 Km
(categoria 2) e 10 Km (categoria 3). As válvulas de seccionamento devem ser
automáticas ou telecomandadas.

8.3 Caracterização do Gás Natural na Perspetiva do Risco
O gás natural é uma mistura de vários gases, nomeadamente, e como referido na
especificação técnica M-00000-SPC-MI-0002 da REN-Gasodutos S.A., o Metano (CH4)
com uma concentração de entre 78.2 a 100%, e quantidades variáveis de Etano (0,2%
a 10,7%), Propano (<3,3%), Butano (<0,6%), Pentano (<0,1%), Nitrogénio (<19,2%) e
Dióxido de Carbono (<6,1%), de acordo com o Standard Internacional ISO 13686 /
1998-05-01.
O gás natural é considerado como um gás inflamável. É comercializado desde 1938,
sendo utilizado para substituir os combustíveis tradicionais como a lenha, o carvão, o
petróleo e seus derivados. É um combustível com uma larga aplicação,
principalmente a nível industrial, tendo-se assistido, nos últimos anos, a um rápido
desenvolvimento da sua produção, transporte e utilização.
O crescimento da utilização do gás natural deve-se às características intrínsecas do
produto: facilidade de transporte e de armazenamento, combustão sem cheiro e
praticamente isenta de resíduos. O transporte é feito sob a forma líquida, podendo
passar facilmente ao estado gasoso por descompressão.
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8.4 Riscos Potenciais
O gás natural enquadra-se na definição de substâncias perigosas da União Europeia,
em comum com outros materiais, tais como explosivos, substâncias tóxicas,
substâncias altamente reativas e instáveis. Assim, o gás natural é potencialmente
perigoso, requerendo preocupações especiais quanto à segurança no armazenamento,
na distribuição e na utilização.
A inalação prolongada pode causar dores de cabeça, náuseas e perda de consciência.
A exposição a elevadas concentrações pode causar asfixia.
Deve evacuar-se o pessoal das áreas expostas na direção do vento, se as condições o
permitirem, para evitar exposições e permitir que os vapores por fumos se dissipem.
As fugas de gás natural podem expor as áreas na direção do vento a concentrações
tóxicas ou infamáveis a distâncias consideráveis em alguns casos, particularmente no
caso de se terem libertado grandes quantidades, em tempo quente.

8.5 Identificação das Fontes de Perigo
As fontes de perigo podem ser definidas como sendo as condições ou acontecimentos
que podem dar origem a incidentes perigosos, com potencial para desencadear
acidentes graves.
Como referido no Capítulo 4, neste projeto, o gás natural vai ser transportado por
tubagem à pressão máxima de operação de 80 barg, ainda que para efeitos de projeto se
tenha considerado de modo conservador uma pressão de 84 barg. O diâmetro da
tubagem é de 700 mm e a profundidade de enterramento vai ser, no mínimo, de 0,80 m
desde a geratriz superior do tubo até ao nível do solo. Se for necessário, por imperativos
de segurança, a tubagem será colocada a maior profundidade. Os tubos têm um
comprimento de 10 a 14 m e serão unidos por meio de soldadura. O material das
tubagens é aço de alta resistência revestido a polietileno.
Os acessórios, como válvulas de seccionamento, serão colocados em estações localizadas
com distanciamentos de acordo com os limites estipulados pela legislação, como exposto
no Capítulo 4. Estas estações terão uma área aproximada de 3000 m2.
Assim, o transporte do gás vai ser efetuado por conduta enterrada, método que é
considerado na União Europeia como o mais seguro e eficaz.
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Sabe-se da experiência, nomeadamente da Organização CONCAWE2, e como referido
também pelo EGIC3, a principal causa de falha em pipelines é a ação de terceiros.
As causas de falha podem ser agrupadas em 5 modos de falha básicos:


Deficiência da tubagem (defeito do material ou da construção);



Corrosão (interna ou externa);



Impacto mecânico (sabotagem ou não intencional);



Carga ambiental (subsidência ou sismo ou arrastamento por grandes volumes de
água);



Sobrecarga operacional (sobrepressão).

Destes 5 modos de falha básicos, o principal causador de acidentes é o impacto
mecânico, por exemplo, perfuração duma conduta por uma escavadora. A segunda
causa principal de falha é a corrosão.
Em geral, pode dizer-se que os fenómenos que podem conduzir a fugas e subsequentes
acontecimentos de incêndio e explosão podem ser caracterizados em três tipos:


Fenómenos destrutivos internos - ruturas e fadiga e desgaste dos materiais



Fenómenos destrutivos de impacto externo - acontecimentos externos, tais
como, acidentes de tráfego, inundações, sismos, sabotagem, etc.



Fenómenos não destrutivos - erros de procedimento e falhas de material de
controle, como sejam válvulas, por exemplo.

Os riscos a que está sujeita a exploração de gasodutos são:


Choque de equipamento utilizado na construção ou trabalho agrícola (a
cobertura de 1,0 m de terreno sobre a tubagem e a sinalização externa da
mesma asseguram proteção suficiente);



Falhas de soldadura (a prevenção é feita pelo controle das soldaduras; na fase
de exploração são realizados ensaios não destrutivos, onde se identificam
eventuais falhas no interior da tubagem);



Assentamento de terras (os estudos geotécnicos determinam as disposições a
adotar nas fundações das tubagens, de forma a prevenir esta possibilidade);

2

CONCAWE – Environmental Science for the European Refining Industry

3

EGIG – European Gas pipeline Incident data Group
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Sismos;



Atividades de drenagem em rios;



Deslocamento de tubagem por efeito duma cheia;



Corrosão em interfaces ar/água (a prevenção é feita pela utilização de
revestimentos especiais nestas zonas).

Relativamente aos fenómenos externos, refere-se que o traçado do gasoduto em
estudo

desenvolve-se

no

alinhamento

de

falhas

importantes

na

região,

nomeadamente a falha Bragança-Vilariça-Manteigas, como referido no Estudo
Geológico e Geotécnico, e igualmente referenciada como uma das áreas com
sismicidade mais relevante no relatório de Avaliação Nacional de Risco (ANPC 2014),
o que poderão levar à necessidade de proteção acrescida do gasoduto em
determinados locais mais sensíveis. Esta situação deverá ser devidamente
considerada na fase seguinte de projeto de execução.
O traçado do gasoduto atravessa diversas linhas de água. Todos os atravessamentos,
por constituírem zonas sensíveis do ponto de vista de eventuais derrames ou fugas,
deverão ser adequadamente protegidos e munidos de válvulas de seccionamento.
Em caso de rutura da tubagem a secção é isolada pelas válvulas de seccionamento.
O quadro seguinte apresenta o cenário típico das possíveis ocorrências perigosas e
respetivas causas, efeitos e riscos associados.
Quadro 8.1 – Risco associados ao funcionamento de gasodutos

Grande libertação
de Gás Natural

Pequena fuga de Gás
Natural

Perigo

Causa
Furo do gasoduto devido a: impactos
externos causados por máquinas e
equipamentos de perfuração/
escavação pertencentes a terceiros.
Fugas nas Ligações/flanges de
válvulas e equipamentos.
Furo do gasoduto devido à corrosão
interna e externa por formação de
pilhas galvânicas e falhas de solda.
Rutura da tubagem devido a:
impactos externos causador por
máquinas e equipamentos de
perfuração/ escavação e/ou rutura
dos equipamentos na Estação de
válvulas/ ruptura por acção de
sismos, deslizamento de terras e
inundações com arrastamento da
tubagem

Modo de Deteção
Visual e olfativo e
por fecho remoto
de válvulas
observadas pelas
ações de
manutenção do
sistema, motivado
por queda de
pressão ou
aumento de vazão.

Deteção pelo
sistema automático
de deteção de
fugas, ligado ao
SCADA.

Efeitos
Formação de
atmosfera
inflamável
no ponto da
fuga;
Incêndio
com chama
nua, caso
haja ignição.
Formação de
nuvem
inflamável.
Incêndio em
nuvem, caso
haja ignição.

Frequência

Gravidade

Risco

Improvável

Moderada

Menor

Ocasional

Moderada

Menor

Improvável

Baixa

Menor

Muito
Improvável

Crítica

Maior

Fonte: Guia P-00000-SPC-AMB-0001
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8.6 Análise Histórica e Estatística de Acidentes
A análise estatística de dados sobre acidentes envolvendo substâncias perigosas, temse revelado nos últimos anos, um instrumento de primordial importância, para a
compreensão das variáveis envolvidas nesse contexto e, por outro lado, para a
previsão e prevenção de acidentes industriais graves.
Para apoio à presente análise de risco foram consultados os resultados do 9º Relatório do
Grupo de Estudo Europeu de Incidentes em Gasodutos (1970 – 2013) (9th Report of the
European Gas Pipeline Incident Data Group (period 1970 – 2013)). O grupo de estudo
referido (European Gas Pipeline Incident Data Group - EGIG) integra, entre outros, a REN
Gasodutos, S.A. e tem como objetivo a recolha de dados de incidentes em instalações de
transporte de gás, no sentido de otimizar segurança da rede.
É considerado um incidente quando corresponde a uma libertação não intencional de
gás, em gasodutos que apresentam as seguintes características: são de aço,
localizados em terra (onshore), tem uma pressão de funcionamento superior a 15
bar, está localizado fora dos limites das estações de gás.
De acordo com informação do relatório do EGIG, foram verificados 1309 incidentes
envolvendo gasodutos entre 1970 e 2013, sendo de 60 dessas ocorrências reportadas
entre 2010 e 2013. Contudo, refira-se que a extensão total de gasodutos tem vindo a
aumentar correspondendo a 135.211km em 2010 e a 143.727 km em 2013.
A frequência de incidentes corresponde a um total de 0.33 incidentes por ano por
1000km neste período de 1970 a 2013. Filtrando os dados para o período apenas com
os dados mais recentes, entre 2009 e 2013 (5 anos), os valores reduzem para 110
incidentes, o que corresponde a 0.158 ocorrências por 1000km*ano, tendo em conta
um universo de 0.7*106 km*ano, o que demonstra os progressos na performance dos
gasodutos nos últimos anos.
Nem todos os incidentes resultam em consequências severas. O EGIG diferencia os
incidentes entre roturas (superior ao diâmetro da tubagem), buracos (superior a 2cm
e menor ou igual do que o diâmetro da tubagem), rachas (diâmetro inferior a 2cm). A
situação mais frequente corresponde à ocorrência de rachas (numa média de 0.105
ocorrências por 1000km por ano).
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Relacionando o diâmetro da tubagem com a ocorrência de incidentes tem-se uma
relação direta de menor diâmetro corresponde a mais ocorrências pelo que importa
considerar o diâmetro correspondente ao diâmetro do gasoduto em estudo para uma
adequada análise.
Assim, considerando a transposição dos dados do EGIG para o Gasoduto em estudo temse:
Quadro 8.2 – Frequência de incidentes por tipo

Incidente

EGIC (2070-2013) 1000km*ano
Média (2009-2013)

Média 23” ≤ Ø ≤29”(2070-2013)

0.105
0.030
0.016
0.007
0.158

0.085
0.027
0.012
0.000
0.124

Rachas
Buracos
Rotura
Desconhecido
TOTAL

Previsão Anual para o
Gasoduto Celorico – Vale de
Frades (Ø700 = 27.55”)
0.0181
0.0057
0.0026
0.000
0.0264

As causas dos incidentes podem também ser variadas, nomeadamente: interferência
externa, corrosão, defeitos construtivos/defeitos de material, outras ligações em
pressão (Hot tap made by error), movimentos do solo ou outros.
No período de 2009 a 2013, de acordo com o EGIG a interferência externa foi a principal
causa de incidentes, com 28% (0,044 ocorrências por 1000km por ano), seguido pela
corrosão (0,042 ocorrências por 1000km por ano), 26% e pelos movimentos do solo (0,024
ocorrências por 1000km por ano) e falhas de construção ou dos materiais (0,026
ocorrências por 1000km por ano), ambos com 16% dos incidentes registados.
Quadro 8.3 – Frequência de incidentes por origem
Causas
Interferência externa
Corrosão
Defeitos de construção ou de material
Fugas nas válvula (Hot tap made by error)
Movimentações do solo

EGIC (2009-2013)
1000km/ano
0.044
0.042
0.026
0.009
0.024

Previsão para o Gasoduto Celorico –
Vale de Frades (por ano)
0.0072
0.0070
0.0043
0.0015
0.0040

Assim, para o gasoduto em estudo tem-se uma probabilidade de ocorrência de
incidentes de 0.0264 incidentes por ano, ou seja, uma ocorrência em 40 anos sendo a
maior parte de origem externa ou devida a corrosão e originam essencialmente
rachas e em menor escala roturas.
Página 521 de 647

G-14000-000001
Data: 26.01.2016
Rev.1

8.7 Situação em Portugal
Importa fazer referência a alguns outros documentos publicados e que já fazem
algumas análises de risco em gasodutos, na realidade portuguesa.
Nota para a Avaliação Nacional de Risco (Janeiro de 2014) elaborada pela ANPC de
acordo com o “Risk Assessment and Mapping Guidelines for Disaster Management”
emitido pela Comissão Europeia, mais precisamente no capítulo onde se inclui
projetos como o gasoduto, ou seja, à análise de risco de acidentes em infraestruturas
fixas de transporte de produtos perigosos, que reporta a gasodutos e oleodutos.
Relativamente a gasodutos, este documento refere como principais elementos
expostos ao risco: as pessoas, edifícios, equipamentos e infraestruturas localizadas
nas proximidades das condutas de transporte.
Nesse documento é referido que o acidente nestas condutas pode ocorrer devido a
explosões e incêndios e libertação de gases tóxicos.

8.8 Conclusões
De um modo geral os riscos associados ao funcionamento do gasoduto apresentam
reduzida probabilidade de ocorrência, sendo os que representam maior gravidade os
decorrentes de situação de rutura da tubagem devido a: impactos externos causados
por

máquinas

e

equipamentos

de

perfuração/escavação

e/ou

rutura

dos

equipamentos na Estação de válvulas mas que, contudo, apresentam uma
probabilidade de ocorrência muito reduzida.
As situações com maior probabilidade de ocorrência correspondem a interferências
por terceiros e correspondem maioritariamente a ocorrência de pequenas rachas cuja
gravidade é reduzida.
Assim, é importante um controlo adequado do sistema, com manutenções periódicas,
inspeções de rotina, ensaios funcionais e controlo de corrosão, como previsto no
Projeto Base, e referido no Capítulo 4.4.3, de modo a garantir a operacionalidade do
gasoduto nas melhores condições de segurança possíveis e a correção atempada de
eventuais fugas que sejam detetadas.
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9

MEDIDAS DE MITIGAÇÃO DOS IMPACTES NEGATIVOS E DE POTENCIAÇÃO
DOS IMPACTES POSITIVOS

9.1 Introdução
Com o objetivo de minimizar os impactes negativos mais relevantes detetados ao
longo do presente estudo, e de potenciar a existência de impactes positivos, no
presente capítulo propõem-se diversas medidas de minimização.
As medidas são organizadas por fase de projeto, com a seguinte ordem:
a) Fase de Projeto de Execução;
b) Fase Prévia da Construção;
c) Fase de Construção;
d) Fase de Conclusão da Obra;
e) Fase de Exploração;
f) Fase de Desativação.
Note-se que, existem medidas de minimização que permitem minorar impactes em
vários descritores, deste modo, o quadro apresentado identifica, para cada medida,
os vários descritores relativamente aos quais cada medida de minimização
apresentada representará repercussões positivas face aos impactes identificados.
Sempre que possível e adequado foram consideradas as medidas de minimização
indicadas no Guia para Estudo de Enquadramento ou Impacte Ambiental, da REN
Gasodutos (P-00000-SPC-AMB-0001) e no documento de Medidas de Minimização
Gerais da Fase de Construção, da APA.
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9.2 Medidas de Minimização por Fase de Projeto
9.2.1

A) Fase de Projeto de Execução

N.º

a.1

a.2

a.3

Medida de Minimização
Face a uma maior definição do traçado e estruturas associadas como acessos, locais de deposição de terras, etc., em
Fase de Projeto de Execução os mesmos deverão ser visitados por forma a proceder-se a nova prospeção com vista à
pormenorização da cartografia de biótopos e habitats naturais produzida nesta fase de projeto base.
Nestes locais deverá ser igualmente realizada, sempre que se justifique, prospeção das espécies vegetais com maior
interesse para a conservação inventariadas neste relatório, por forma a identificar e delimitar eventuais populações.
Esta visita deve ser realizada antes do início da construção, em período favorável à identificação das espécies (e.g.
época de floração destas espécies), tal como das espécies bioindicadoras dos habitats identificados. Refira-se
novamente que a instalação do Projeto deve evitar e/ou minimizar zonas com presença de Habitats prioritários,
devendo ser igualmente evitadas e/ou minimizadas áreas com presença de espécies vegetais com estatuto de
proteção.
Também em fase de Projeto de Execução deverão ser desenvolvidos trabalhos de campo adicionais, com o objetivo de
avaliar locais sensíveis do ponto de vista faunístico, nomeadamente:
− Deve ser visitado o abrigo de quirópteros de interesse local ou regional identificado, e aferida a sua localização
exata, de forma a acautelar a sua afetação, e perceber a utilização do mesmo.
− Devem ser confirmadas as áreas de ocorrência da espécie rato de Cabrera na zona do traçado do Troço 7
(Alternativa B), de forma a acautelar a sua afetação.
− Devem ser visitados os ninhos de aves identificados no presente estudo (águia-real, águia-de-Bonelli e cegonhapreta) durante o período reprodutor de forma a avaliar a sua utilização. Deverá ser também feita uma prospeção
de ninhos de outra espécie de ave com estatuto de conservação desfavorável e nidificante na zona do Troço 6 –
Alternativa B: PK 10+480 e PK 12+200 (Linha 14001) – buffer de 1km em torno de local de nidificação (ICNB,
2008a) (identificado no Desenho 6 – Volume 3).
− Deverá ser confirmada a presença de lobo na área do projeto nomeadamente através de identificação de pegadas,
análises genéticas a dejetos encontrados e eventuais registos de ataques de lobo. O trabalho de campo deverá ser
executado durante o período reprodutor (Abril a Setembro), de forma a avaliar o potencial de criação na área de
implantação do projeto. Estes trabalhos deverão ter lugar no Troço 8 - Alternativa A, entre PK 60+000 e PK
71+000, Troço 8 – Alternativa B, entre PK 65+ 680 e PK 75+900, Troço 9 – Alternativa A, entre PK 77+115 a PK
78+140 e Troço 9 – Alternativa B, entre PK 77+115 a PK 78+460.
Dependendo dos resultados obtidos nestes trabalhos adicionais, serão definidas em fase de RECAPE as eventuais
medidas de minimização para a fase de construção, que se mostrem necessárias.
Em função dos resultados das prospeções de campo dirigidas à flora e fauna, em fase de projeto de execução/
RECAPE serão definidas as medidas de minimização e/ou os planos monitorização, considerados adequados.
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N.º

Medida de Minimização

Fonte

Descritor onde se
aplica

a.4

Desenvolver o Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição e o Plano Geral de
Acompanhamento Ambiental da Obra.

Adaptado de P-00000SPC-AMB-0001
Adaptado de medida 6
da APA

Todos os Descritores

a.5

Garantir que, aquando da definição exata da área de implantação das estações, sempre que viável face ao
cumprimento das distâncias regulamentares dos troços do gasoduto em consideração, serão evitadas áreas de especial
sensibilidade, nomeadamente, RAN, REN, áreas integradas no Aproveitamento Hidroagrícola, linhas de água.

-

Solos e Usos do Solo
Ordenamento e
Condicionantes
Recursos Hídricos

-

Património Cultural

a.6

a.7

Após a escolha do traçado alternativo, em fase de projeto de execução deverão ser realizadas prospeções
arqueológicas sistemáticas em todo o corredor, numa largura de 100m, bem com, das áreas de implantação dos
estaleiros e dos locais de empréstimo e depósito de terras.
Com a realização desta fase de trabalho de campo será necessário proceder a nova avaliação de impactes
patrimoniais, tendo em conta a implantação do projeto e a real afetação provocada pela materialização dos
componentes de obra, e nova proposta de Medidas de Minimização Patrimonial.
Em fase de projeto de execução deverá ser elaborada uma carta de condicionantes à localização dos
estaleiros/parques de materiais.
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9.2.2
N.º

b.1

B) Fase Prévia da Construção

Medida de Minimização
A localização dos estaleiros e parques de materiais depende em grande parte dos critérios logísticos a adotar pelo
empreiteiro, contudo, serão sempre privilegiados locais já infraestruturados.
Os estaleiros da obra que não sejam instalados em áreas infraestruturadas previamente existentes devem então ser
localizados obedecendo aos seguintes requisitos:
− Locais afastados pelo menos 50 m relativamente a linhas de água permanentes;
− Em áreas fora do Domínio Hídrico;
− Locais que não interfiram com os usos da água mais sensíveis, nomeadamente: praias fluviais, captações de
água para consumo humano;
− Locais não classificados como Reserva Agrícola Nacional, inseridos no Aproveitamento Hidroagrícola do Vale da
Vilariça ou de Macedo de Cavaleiros ou com ocupação agrícola;
− Locais não inseridos nos perímetros de proteção próxima e intermédia da Águas de Bem Saúde e Águas de
Longroiva;
− Locais não inseridos na área do Alto Douro Vinhateiro;
− Locais não inseridos em áreas de Perímetro Florestal;
− Locais não classificados como Reserva Ecológica Nacional;
− Locais não definidos como áreas de proteção do património cultural;
− Locais não definidos como de importância para a conservação da natureza (sítios da Rede Natura 2000 – SIC e
ZPE, IBA) ou locais fora das áreas de Habitats Classificados;
− Locais com declive reduzido;
− Locais próximos de vias de comunicação;
− Locais afastados de aglomerados populacionais (de acordo com o ordenamento definido nos Planos Diretores
Municipais) e de espaços turísticos, exceto se utilizarem infraestruturas já existentes.

Fonte

Descritor onde se aplica

Adaptado de
Medida 7, APA

Todos os Descritores

b.2

A calendarização dos trabalhos deverá também ser definida de forma a interferir o menos possível com as atividades
agrícolas e agroflorestais.

-

Solos e Usos do Solo
Ordenamento e Condicionantes
Enquadramento Socioeconómico

b.3

Deverão ser contactadas as entidades que superintendem as infraestruturas e serviços eventualmente intersetados,
para que promovam o seu atempado restabelecimento ou proteção, designadamente no que se refere à rede viária,
ferroviária e saneamento básico.

-

Ordenamento e Condicionantes

b.4

O início dos trabalhos deverá ser comunicado às Câmaras Municipais e Juntas de Freguesia abrangidas pelo traçado
escolhido.

-

Ordenamento e Condicionantes
Enquadramento Socioeconómico

b.5

Deverá ser disponibilizado e publicitado um contacto telefónico, através do qual o público possa expor eventuais
problemas no decurso dos trabalhos, de modo a agilizar e facilitar a sua resolução.

Adaptado da
Medida 2 da
APA

Enquadramento Socioeconómico
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N.º

Medida de Minimização

b.6

Implementar o Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra proposto no RECAPE o qual será devidamente
compatibilizado com as medidas que venham a ser propostas na DCAPE.

b.7

Implementar o Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD). O PPGRCD deve
estar disponível no local da obra, para efeitos de fiscalização pelas entidades competentes, e ser do conhecimento
de todos os intervenientes na execução da obra.

-

Ordenamento e Condicionantes
Solos e Usos do Solo
Recursos Hídricos
Enquadramento Socioeconómico
Gestão de Resíduos

b.8

Antes do início da instalação do Projeto, devem ser promovidas ações de sensibilização ambiental para os
trabalhadores direta ou indiretamente envolvidos na obra. Estes devem ser informados acerca dos cuidados a ter
durante o período em que estiverem no local, dados os valores ambientais presentes na área.

Adaptado da
Medida 3 da
APA

Todos os Descritores

9.2.3
•
N.º
c.1

c.2
c.3
c.4
c.5

c.6

Fonte
Adaptado da
Medida 6 da
APA

Descritor onde se aplica
Todos os Descritores

C) Fase de Construção

Geral
Medida de Minimização
As intervenções a realizar nas linhas de água, em especial as com maior caudal e de regime permanente,
deverão ser desenvolvidas preferencialmente no período mais seco (Maio a Setembro), de modo a que os
terrenos estejam mais consolidados e o caudal da linha de água seja mais diminuto, em especial nos casos em
que seja necessário o desvio da linha de água através de ensecadeiras ou diques.
Garantir a conservação e proteção da vegetação afeta às principais linhas de água e evitar ao máximo a
destruição da margem das linhas de água.
Os atravessamentos das linhas de água serão efetuados sempre na perpendicular, minimizando a destruição da
vegetação das margens, como forma de reduzir os fenómenos de erosão.
Nas intervenções nas linhas de água, garantir o adequado encaminhamento do caudal ao seu leito a jusante
evitando, desvios de caudal para bacias adjacentes ou em regimes que não garantam o escoamento adequado.
Adoção de medidas que previnam a erosão do solo e consequente arrastamento de sedimentos para os cursos
de água. Caso se revele necessário, deverão ser instaladas barreiras estabilizadoras nas encostas e margens das
linhas de água.
O desenvolvimento dos trabalhos deve ser gerido e planificado de uma forma adequada de modo a reduzir os
incómodos sobre as populações (nomeadamente escolha de horários de trabalho que não interfiram com os
períodos de descanso e manutenção das condições de circulação nas estradas normalmente utilizadas por
populações).
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N.º

Fonte

Descritor onde se aplica

Adaptado da Medida
33 da APA

Ambiente Sonoro

c.8

No caso da capela de S. Miguel de Quintela de Lampaças (troço 8), sempre que possível, deverá evitar-se
proceder aos trabalhos de construção que provoquem mais ruído e vibrações junto aos mesmo, na altura em
que estejam a decorrer cerimónias de culto.

-

Ambiente Sonoro
Enquadramento
socioeconómico
Património Cultural

c.9

Considerando a existência de diversos locais de relevo muito acidentado, e para que, na fase da construção,
não sejam favorecidos os fenómenos erosivos, nestas zonas dever-se-á:
− Desviar as águas de escorrência superficial do local da obra;
− Evitar a deposição dos materiais de escavação em pendentes acentuadas;
− Sempre que possível, planear os trabalhos de forma a minimizar as movimentações de terras e a exposição
de solos nos períodos de maior pluviosidade, evitando o arraste de sedimentos e o eventual assoreamento
de linhas de água existentes na envolvente.

Adaptado medida 16
da APA

Meio Geológico
Solos e Uso do Solo
Recursos Hídricos

c.10

Deve ser sempre adotado o processo construtivo mais adequado de modo a reduzir os impactes,
nomeadamente sobre as populações (afetação do tráfego e prejuízos nas habitações, resultantes dos trabalhos
de abertura das valas) e sobre a qualidade da água e uso do solo.

-

c.11

Sempre que seja necessário devem ser pedidas autorizações e/ou proceder-se ao pagamento das
indemnizações dos proprietários afetados por ocupação de solos, perda de culturas ou plantações, ocupação
temporária de espaços e outros prejuízos.

Adaptado de P00000-SPC-AMB-0001

c.12

Deve ser tida em consideração a existência de vedações de propriedades, que deverão ser repostas.

P-00000-SPC-AMB0001

c.13

Instalar o Gasoduto atendendo todas as normas construtivas para este tipo de infraestruturas e assegurar a
realização de testes de ensaio do Gasoduto para garantir a Estanquicidade e resistência do mesmo.

P-00000-SPC-AMB0001

c.7

•
N.º
c.14

Medida de Minimização
As operações de construção mais ruidosas, que se desenrolem na proximidade de edifícios de habitação (até
400 m), apenas deverão ter lugar nos dias úteis, das 8h00 às 20h00. As atividades ruidosas só poderão ter lugar
fora do período referido com a obtenção de uma licença especial de ruído.

Solos e Uso do Solo
Recursos Hídricos
Enquadramento
Socioeconómico
Ordenamento e
Condicionantes
Enquadramento
Socioeconómico
Enquadramento
Socioeconómico
Análise de Risco
Qualidade do Ar
Enquadramento
Socioeconómico

Implantação dos Estaleiros e Parques de Materiais
Medida de Minimização
Todas as ações associadas à obra que não estejam diretamente associadas às inevitáveis intervenções na linha
de água, nomeadamente estaleiros, parques de materiais, depósitos de terras e zonas de circulação de
pessoas e maquinaria deverão ocorrer fora do leito e margens das linhas de água (10 metros no caso geral),
fora das áreas de proteção de albufeiras de águas públicas e das zonas de cheia.
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•

Desmatação e Limpeza do terreno
N.º

c.15

c.16

c.17

c.18

c.19

c.20

c.21
c.22

c.23

1

Medida de Minimização
Salvaguardar ao máximo a vegetação arbustiva e arbórea presente. As ações de desmatação devem ser
limitadas às zonas estritamente indispensáveis para a execução da obra.
Decapar, remover e separar as terras vegetais com vista à sua utilização na reposição do solo sobre a vala e
restantes áreas intervencionadas A decapagem deve ser efetuada em todas as zonas onde ocorram
mobilizações do solo e de acordo com as características do solo.
Para os locais de Reserva Agrícola Nacional propõe-se uma decapagem inicial de uma camada não inferior a
20-30 cm (terra viva).
A terra vegetal proveniente da decapagem dos solos deverá ser armazenada em local apropriado (terreno
plano, limpo de vegetação possuindo uma boa drenagem), para posterior utilização na recuperação
paisagística das zonas afetadas.
Sempre que possível, planear os trabalhos de forma a minimizar as movimentações de terras e a exposição de
solos nos períodos de maior pluviosidade, evitando o arraste de sedimentos e o eventual assoreamento de
linhas de água existentes na envolvente.
Salvaguardar ao máximo a envolvente, através do balizamento das zonas indispensáveis para a execução da
obra, procedendo ainda a um planeamento ponderando no que se refere à localização dos principais
elementos necessários à construção da estrutura em estudo.
As zonas selecionadas para serem sujeitas a desmatação e as árvores a serem alvo de corte devem ser
assinaladas com marcas visíveis (por exemplo, fitas coloridas), permitindo a identificação das áreas de
intervenção em qualquer instante.
As operações de rechega1 de toros ou troncos e o destino dos resíduos resultantes da exploração florestal
devem ser acordados com os proprietários.
O material lenhoso decorrente da abertura de faixa de servidão, que não seja estilhaçado, deve ser
prontamente retirado do local, a fim de não constituir um foco/meio de propagação de fogo.
Efetuar a desmatação, desflorestação, corte ou decote de árvores com mecanismos adequados à retenção de
eventuais faíscas, a fim de minimizar o risco de incêndio.
Limitar as ações 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.

Fonte

Descritor onde se aplica

-

Todos os Descritores

Adaptado da medida
10 da APA

Solos e Usos do Solo
Paisagem
Ordenamento e
Condicionantes

Adaptado da medida
15 da APA

Solos e Usos do Solo
Recursos Hídricos

-

Todos os descritores

-

Sistemas Ecológicos
Solos e Usos do Solo

-

-

Sistemas Ecológicos
Solos e Usos do Solo
Enquadramento
Socioeconómico
Sistemas Ecológicos e
Solos e Usos do Solo

-

Sistemas Ecológicos

Adaptado da Medida
9, APA

Sistemas Ecológicos
Solos e Usos do Solo
Paisagem
Enquadramento
Socioeconómico

Acondicionamento e transporte de material lenhoso
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N.º
c.24
c.25

•

Medida de Minimização
A faixa de afetação em obra deverá ser minimizada, tanto quanto possível, em especial em zonas de
componente arbórea, reduzindo assim a necessidade de abate destes exemplares arbóreos.
Os restos de espécies vegetais devem ser retirados do local. Esta medida é especialmente importante no caso
da flora exótica (e.g. Arundo donax, Rhus coriana), cujos restos vegetais devem ser tratados de forma
conveniente e transportados para local seguro (aterro ou incineradora), evitando o agravamento do problema

Fonte

Descritor onde se aplica

-

Solos e Usos do Solo

-

Sistemas Ecológicos

Escavações, Abertura da Vala e Movimentação de Terras

N.º
c.26
c.27

c.28

c.29

c.30

c.31
c.32

Medida de Minimização

Fonte

Solos e Usos do Solo
Sistemas Ecológicos
Paisagem

Reduzir ao máximo as movimentações de terras e a afetação de coberto vegetal.
Limitar a dimensão dos acessos ao indispensável e a quantidade de terras movimentadas para a abertura de
vala, considerando sempre o reaproveitamento dessas terras para a cobertura da vala.
Nas situações onde se reconheça existir vertentes geomorfologicamente instáveis, as movimentações de terras
para abertura de acessos e valas terão que ser limitadas ao mínimo indispensável e deverão ser criadas
estruturas de consolidação.
Devera ser apresentado previamente a obra um projeto de acessos nestas áreas que permita verificar a
necessidade e as condições de consolidação, a minimização das extensões a intervencionar ou a consideração
de medidas mitigadoras dos riscos de erosão, como seja o transporte dos materiais sem recurso a meios
pesados que impliquem a necessidade de acessos de maior dimensão.
Os solos e as rochas que não contenham substâncias perigosas (terras sobrantes) provenientes das atividades
de construção devem ser preferencialmente reutilizados na obra ou trabalho de origem desde que
tecnicamente viável. Caso os solos e rochas, que não contenham substâncias perigosas, não sejam utilizadas
na obra de origem, poderão ter o seguinte destino:
− Utilização noutra obra sujeita a licenciamento ou comunicação prévia;
− Recuperação ambiental e paisagística de explorações mineiras ou de pedreiras e na cobertura de aterros
destinados a resíduos;
− Local licenciado pela Câmara Municipal
No caso de locais de implantação do gasoduto em ambiente rochoso, em que seja estritamente necessário o
uso de explosivos, o material rochoso resultante, desagregado, deverá ser “arrumado” na zona, na sua área de
influência, por forma a integrar-se o mais possível no ambiente geológico presente e, simultaneamente criar
novos cenários geo-paisagísticos não impactantes e garantindo a estabilidade de cada local.
Sempre que seja necessário recorrer à utilização de explosivos, dever-se-á ter em conta em relação aos
edifícios situados nas proximidades, os níveis de vibração definidos da Norma Portuguesa NP-2074 (1983) “Avaliação da influência em construções de vibrações provocadas por explosões ou solicitações similares”.
Os trabalhos de escavações e aterros devem ser iniciados logo que os solos estejam limpos, evitando repetição
de ações sobre as mesmas áreas.
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Descritor onde se aplica

P-00000-SPC-AMB0001

Meio Geológico e Solos e Usos
do Solo

P-00000-SPC-AMB0001

Meio Geológico

-

Meio Geológico, Solos e Usos
do Solo, Gestão de Resíduos

-

Meio Geológico

-

Meio Geológico

Medida 14 da APA

Qualidade do Ar, Solos e Usos
do Solo
G-14000-000001
Data: 26.01.2016
Rev.1

•
N.º
c.33

Construção e Reabilitação de Acessos
Medida de Minimização
Utilização sempre que possível de caminhos já existentes, evitando a abertura de novos acessos, sobretudo em
áreas de uso agrícola, de maior densidade florestal e nos solos classificados como RAN e como REN. No caso do
melhoramento dos acessos existentes, as obras devem ser realizadas de modo a reduzir ao mínimo as
alterações na morfologia do terreno.

Fonte

Descritor onde se aplica

Adaptado de Medida 23
da APA

Paisagem
Solos e Usos do Solo
Ordenamento e
Condicionantes

c.34

Na planificação dos acessos em obra, caso não seja possível utilizar acessos já existentes, a abertura de novos
caminhos deverá fazer-se sempre que possível pelos limites das parcelas e propriedades, por forma a evitar-se
a fragmentação dos usos, nomeadamente quando se trate de propriedades agrícolas.

-

c.35

Na abertura de novos acessos deverá: reduzir-se ao mínimo a largura da via, a dimensão dos taludes, o corte
de vegetação e as movimentações de terras; evitar-se a destruição de vegetação ripícola; reduzir-se a
afetação de culturas; reduzir-se a afetação de áreas de Reserva Agrícola Nacional e Reserva Ecológica
Nacional e demais condicionantes e evitar espécies relevantes no contexto botânico e paisagístico da região.

Adaptado de FRA
0016

c.36
c.37

c.38

Implementar, nos caminhos (a melhorar ou a construir) que atravessem linhas de água, passagens hidráulicas
de secção adequada.
A utilização dos caminhos de apoio à obra nas proximidades das zonas de maior sensibilidade ecológica, como
por exemplo habitats ribeirinhos, deve efetuar-se afetando a menor extensão possível da vegetação que
acompanha essas zonas e a velocidades adequadas no sentido de evitar o possível atropelamento de animais
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 afetam as comunidades vegetais e
produções agrícolas
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Solos e Usos do Solo
Enquadramento
Socioeconómico
Ordenamento e
Condicionantes
Recursos Hídricos
Solos e Usos do Solo
Enquadramento
Socioeconómico
Paisagem
Ordenamento e
Condicionantes

Adaptado de FRA
0016

Recursos Hídricos

-

Sistemas Ecológicos
Recursos Hídricos

Adaptado da Medida
37, APA

Qualidade do Ar
Sistemas Ecológicos
Solos e Uso do Solo
Recursos Hídricos

G-14000-000001
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Circulação de Veículos e Funcionamento de Maquinaria

N.º

Medida de Minimização

Fonte

c.39

Proceder à aspersão regular e controlada de água, sobretudo durante os períodos secos e ventosos, nas zonas
de trabalhos e nos acessos utilizados pelos diversos veículos, onde poderá ocorrer a produção, acumulação e
ressuspensão de poeiras, sempre que se verifique a necessidade.

Adaptado medida 37
da APA

c.40

De modo a minimizar a superfície perturbada pelos trabalhos de construção deverá restringir-se a
movimentação de máquinas ao espaço estritamente necessário à construção do Gasoduto, evitando a
circulação nas zonas laterais à área ocupada por esta.

-

•
N.º
c.41

c.42

c.43

c.44
c.45
c.46
c.47

Descritor onde se aplica
Qualidade do Ar
Recursos Hídricos
Solos e Uso do Solo
Todos os descritores

Gestão de Produtos, Efluentes e Resíduos
Medida de Minimização
Efetuar a ligação dos estaleiros à rede de saneamento local. Quando tal não for possível, podem ser
adotados wc químicos ou fossas estanques (ou depósitos) para recolha das águas residuais produzidas,
devendo as mesmas ser recolhidas pelos serviços camarários ou operador licenciado, não sendo permitida a
rejeição de águas residuais domésticas no solo.
Dever-se-á evitar o derrame no solo de substâncias poluentes – tais como tintas, óleos, cimentos,
combustíveis e outros produtos agressivos para o ambiente – bem como de areia, terra ou sólidos em
suspensão. Caso seja necessário proceder ao manuseamento de óleos e combustíveis devem ser previstas
áreas impermeabilizadas e limitadas para conter qualquer derrame (p.e.: bacias de retenção)
Nas obras associadas à perfuração dirigida será utilizada bentonite relativamente à qual deverão ser
tomadas medidas de modo a não ocorrer extravasamentos de lamas de bentonite.
Estas deverão ter um destino final adequado, de acordo com as imposições legais em vigor, não devendo em
circunstância alguma ser despejadas em rios ou em solos.
Sempre que ocorra um derrame de produtos químicos no solo deve proceder-se à recolha do solo
contaminado, com produto absorvente adequado, e ao seu armazenamento e envio para destino final
(operador licenciado).
Assegurar e manter, em estaleiro, os meios de contentorização adequados, devidamente identificados com
as Fichas de Identificação de resíduos, para o correto armazenamento dos resíduos produzidos, enquanto
aguardam encaminhamento para valorização/eliminação em instalações licenciadas/ autorizadas.
O adjudicatário deverá assegurar a contratação de operadores de resíduos licenciados para o efeito, bem
como a sua condução a destino final adequado, de acordo com as especificações técnicas da REN, S.A.
Os RSU deverão ser armazenados em ecopontos de acordo com as suas características físicas e químicas,
distribuídos por quatro fileiras (vidro, papel/cartão, embalagens e resíduos indiferenciados).

Fonte

Descritor onde se aplica

Adaptado de medida
47 da APA

Recursos Hídricos

Adaptado da Medida
45, APA

Recursos Hídricos
Sistemas Ecológicos
Solos e Uso do Solo

Adaptado de P00000-SPC-AMB-0001

Recursos Hídricos
Gestão de Resíduos

Adaptado da Medida
49, APA

Recursos Hídricos
Gestão de Resíduos

Adaptado da Medida
41, APA

Recursos Hídricos
Gestão de Resíduos

-

Gestão de Resíduos

Adaptado da Medida
43, APA

Gestão de Resíduos

•
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Acompanhamento arqueológico

N.º
c.48

c.49

9.2.4
N.º
d.1

d.2

d.3

d.4

Medida de Minimização
A construção do projeto terá que ter, obrigatoriamente, acompanhamento arqueológico 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.
Delimitar a área de proteção de cada local na proximidade direta do projeto.
− A área de proteção deve ser definida pelo arqueólogo em obra.
− A sinalização e a vedação deverão ser realizadas com estacas e fita sinalizadora, que deverão ser
regularmente repostas.
Realização de sondagens arqueológicas manuais, no caso de se encontrarem contextos habitacionais ou
funerários, durante o acompanhamento arqueológico.
− As sondagens serão de diagnóstico e têm como principais objetivos: identificação e caracterização de
contextos arqueológicos; avaliação do valor patrimonial do local; apresentação de soluções para minimizar
o impacto da obra.

Fonte

Descritor onde se aplica

Adaptado medida
13 da APA

Património Cultural e
Arquitetónico

-

Património Cultural e
Arquitetónico

D) Fase de Conclusão da Obra
Medida de Minimização
No final do período de obra deverá proceder-se a recuperação de todas as áreas utilizadas.
Em caso algum, deverão ser deixados sobre a área trabalhada, solos exógenos, resultantes da própria obra,
como areias e areões, que em muito dificultarão a regeneração de coberto vegetal; sobre as áreas
trabalhadas deverão ser espalhadas as terras vegetais retiradas na abertura de vala.
No final da obra, proceder à regularização do terreno, para que a vegetação recupere mais rapidamente.
Proceder à limpeza de toda a faixa trabalhada, com reposição, sempre que possível, das condições
existentes antes do início das obras; deverá ser espalhada (e escarificada) a terra vegetal retirada da
abertura de valas, por forma a constituir um melhor substrato para a reposição de coberto vegetal permitido
pela servidão, quer natural quer agrícola.
Após a conclusão da execução do Gasoduto, o(s) estaleiro(s) deve(m) ser desmantelado(s) e removidas todas
as suas estruturas provisórias, devendo essas áreas ser objeto de ações que garantam a reposição do anterior
uso do solo.
Após a conclusão dos trabalhos, dever-se-á assegurar a remoção dos entulhos e de todos os resíduos
resultantes das obras (embalagens plásticas e metálicas, armações, cofragens, entre outros). Todos estes
materiais, assim como as terras sobrantes resultantes das escavações deverão ser transportados para locais
destinados para esse fim, não devendo em hipótese alguma ser depositados dentro ou próximo das Áreas de
Maior Relevância para a Conservação identificadas.
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Fonte

Descritor onde se aplica

Adaptado de P00000-SPC-AMB-0001

Solos e Usos do Solo

Adaptado da Medida
54, APA

Todos os Descritores

Adaptado da Medida
50, APA

Todos os Descritores

-

Todos os Descritores

G-14000-000001
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N.º
d.5
d.6

9.2.5
N.º
e.1

Medida de Minimização
Os acessos abertos que não tenham utilidade posterior devem ser desativados, procedendo-se à criação de
condições para a regeneração natural da vegetação, através da descompactação do solo.
Proceder à limpeza das linhas de água que sejam interferidas pela obra, de forma a anular qualquer
obstrução total ou parcial.

Fonte

Descritor onde se aplica

-

Todos os Descritores

-

Recursos Hídricos

Fonte

Descritor onde se aplica

-

Todos os descritores

Guia P-00000-SPCAMB-0001

Análise de Risco
Análise de Risco
Ordenamento e
condicionantes
Enquadramento
Socioeconómico

E) Fase de Exploração
Medida de Minimização
Aquando das operações de manutenção não deverão ser afetadas outras áreas que não a já intervencionada
pelo projeto, evitando a ocorrência de impactes negativos adicionais durante todo o tempo de vida útil do
gasoduto.

e.2

Realizar inspeção periódica tendo em conta as normas previstas para este tipo de infraestruturas

e.3

Manter atualizados os cadastros do Gasoduto junto a empresas públicas e privadas que possam realizar
serviços de escavação ou perfuração na faixa de servidão do Gasoduto. Manter um sistema de Autorizações
de Trabalho

Guia P-00000-SPCAMB-0001

Manter a faixa de servidão permanentemente sinalizada e desobstruída de construções que possam implicar
sobrecargas sobra a tubagem enterrada
Garantir um Programa de inspeção/manutenção corretiva e preventiva para o sistema de válvulas de
seccionamento com comando remoto visando garantir sua confiabilidade
Utilização do sistema de Proteção Catódica por corrente imposta, em toda a infraestrutura
enterrada/submersa da RNTGN, para prevenção da corrosão no gasoduto

Guia P-00000-SPCAMB-0001
Guia P-00000-SPCAMB-0001
Guia P-00000-SPCAMB-0001

e.4
e.5
e.6

9.2.6
N.º
f.1

Análise de Risco
Análise de Risco
Análise de Risco

F) Fase de Desativação
Medida de Minimização
Apesar de não estar prevista a desativação do gasoduto, caso tal venha a ocorrer, deverá ser elaborado um
estudo específico relativo às medidas de minimização a adotar considerando a evolução da envolvente e as
melhores práticas disponíveis
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Fonte

Descritor onde se aplica

-

Todos os descritores
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10
10.1

COMPARAÇÃO DE ALTERNATIVAS
Introdução e Metodologia

Uma vez que o projeto em estudo contempla, nesta fase de projeto base, dois
traçados alternativos, no presente capítulo procede-se à comparação entre estes, de
modo a possibilitar a escolha de uma melhor solução que represente menores
impactes ao nível ambiental e territorial.
Face à significativa extensão do projeto, de modo a possibilitar uma comparação de
alternativas, com traçado o mais otimizado possível face às condicionantes presentes
no território e aos impactes identificados, como referido no Capítulo 4, optou-se por
dividir os traçados em nove troços, sendo a análise comparativa que a seguir se
apresenta efetuada troço a troço.
Destes nove troços, o Troço 5 corresponde a um troço comum às duas alternativas,
pelos motivos já explicitados no Capítulo 4 pelo que se exclui da presente análise
comparativa.
De modo a possibilitar uma classificação dos impactes é definida uma escala
numérica para classificar as alternativas de traçado, de Menos a Mais Favorável
como exposto de seguida. Nas situações em que se considera que os impactes são
semelhantes nas duas alternativas de traçado, e constituem alternativas Igualmente
Viáveis, considera-se sem valorização (0) pois não introduzem diferenciação à
comparação das alternativas. Assim tem-se a seguinte classificação:
0 - Igualmente Viáveis
1 - Menos Favorável
2 – Ligeiramente Favorável
3 – Mais Favorável
Da mesma forma, e uma vez que os descritores estudados no EIA apresentam entre
eles repercussões diferentes, face à tipologia do projeto, e consequentemente
gravidade dos impactes identificados, é importante igualmente escalonar os
descritores de modo a obter um resultado final mais fiável e adaptado ao projeto em
estudo, hierarquizando-os.

Página 535 de 647

G-14000-000001
Data: 26.01.2016
Rev.1

Quadro 10.1 – Hierarquia de Descritores na Comparação de Alternativas de Traçado
Fatores Muito
Pouco Importantes

Fatores Pouco
Importantes

Clima

Qualidade do Ar
Ambiente Sonoro
Gestão de
Resíduos

0

1

Fatores Importantes
Meio Geológico
Recursos Hídricos
Enquadramento
Socioeconómico
Paisagem
2

Fatores Muito Importantes
Solos e Uso do Solo
Ordenamento e Condicionantes
Sistemas Ecológicos
Património Cultural e Arquitetónico
3

Assim, nos capítulos seguintes é apresentada a análise comparativa de cada
descritor, sendo posteriormente feita uma comparação global de alternativas em
cada troço e que leva à seleção da alternativa de traçado mais favorável tendo em
conta a metodologia anteriormente exposta.

10.2

Comparação de Alternativas

10.2.1

Clima

Face à inexistência de impactes diferenciadores das alternativas de traçado em
análise, considera-se que ambas são globalmente viáveis e sem ser possível
selecionar uma como mais favorável relativamente à outra.

10.2.2

Qualidade do Ar

Como exposto no Capítulo 7 os impactes são semelhantes, independentemente da
alternativa que venha a ser selecionada, sendo bastante reduzidos e essencialmente
restritos à fase de construção.
Nesse sentido, considera-se que as duas alternativas de traçado são igualmente
viáveis em todos os troços e não existem fatores que, ao nível da qualidade do ar,
impliquem significativamente no sentido de selecionar uma solução em detrimento
da outra.

10.2.3

Ambiente Sonoro

Da análise efetuada conclui-se da não existência de impactes negativos significativos
e dignos de registo no ambiente sonoro local decorrentes do funcionamento de
qualquer uma das duas alternativas de traçado propostas para o Gasoduto entre
Celorico da Beira e Vale de Frades.
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Os dois traçados atravessam zonas com baixa densidade de ocupação humana,
observando-se também algumas construções isoladas com ocupação de habitação ou
dedicados exclusivamente à exploração agrícola e/ou pecuária. Verifica-se a
existência de algumas localidades, situando-se quase todas elas fora do corredor
definido para os dois traçados (cerca de 400 m).
Os vários Troços em análise atravessam zonas com características acústicas
semelhantes e face aos valores dos níveis sonoros medidos e previstos, os impactes
induzidos no ambiente sonoro local não serão dignos de registo ou de relevância
independentemente do corredor adotado.
Assim, na presente fase de estudo, as duas alternativas são acusticamente
semelhantes, não permitido com clareza identificar traçados comparativamente mais
favoráveis ou desfavoráveis. Em suma pode concluir-se que as duas alternativas
previstas para o Gasoduto são igualmente viáveis.
No entanto, tendo em consideração o desenvolvimento dos dois traçados
alternativos, pode considerar-se como elementos diferenciadores: a extensão
(número de zonas e/ou locais potencialmente afetadas), proximidade dos usos do
solo com sensibilidade ao ruído (recetores sensíveis) e extensão dos impactes gerados
no ambiente sonoro pelo funcionamento de cada uma das soluções propostas, junto
dos usos do solo com sensibilidade ao ruído. Esta situação apenas induz uma pequena
diferenciação nos troços 3, 4 e 8 em que o traçado A se verifica ligeiramente
Favorável relativamente ao Traçado B.
Nos restantes troços considera-se não haver elementos diferenciadores das duas
soluções alternativas no presente descritor.

10.2.4

Meio Geológico

Tal como analisado na caracterização de referência os traçados em estudo,
intercetam genericamente as mesmas formações geológicas, sendo que, também
ambas, atravessam várias áreas de interesse geológico, nomeadamente áreas de
recursos geológicos de prospeção e pesquisa, bem como interferência com a Zona
Alargada de Proteção da água mineral da Concessão de Bem Saúde.
Genericamente o Traçado A interfere em maior extensão com formações
metamórficas de xistos, mais friáveis e desagregáveis, sendo que se desenvolve pela
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baixa de Vilariça (troço 6), de forma longitudinal às suas aluviões, interferindo por
larga extensão com as formações da Depressão de Vilariça; enquanto o Traçado B se
desenvolve maioritariamente em formações graníticas.
Em termos geológicos importa entrar em comparação com as condições de
escavabilidade necessárias em cada um dos traçados no sentido de aferir quais
necessitam de uma maior intrusão (Explosivos/HDD) ou menor (Escavação meios
mecânicos).
De acordo com o trabalho desenvolvido no Estudo Geológico e Geotécnico os quadros
seguintes representam as condições de escavabilidade previstas ao longo dos
traçados.
Quadro 10.2 – Condições de Escavabilidade ao longo das alternativas de traçado
Traçado B

Traçado A
Troços

Escavação meios
mecânicos
lâmina

Ripper /
martelo
pneumático

Explosivos
/ HDD

Escavação meios
mecânicos
lâmina

Ripper /
martelo
pneumático

Explosivos
/ HDD

Troço 1

13.5 Km

11 Km

-

14.8 Km

10 Km

-

Troço 2

8.2 Km

-

-

7.3 Km

-

-

Troço 3

3.4 Km

13 Km

-

13.2 Km

5 Km

-

Troço 4

5 Km

-

5.3 Km

5.7 Km

-

5.1 Km

Troço 5
(Troço
comum)

-

-

9.2 Km

-

-

9.2 Km

Troço 6

19.5 Km

5 Km

10 Km

6 Km

18 Km

11.2 Km

Troço 7

2 Km

12 Km

13.6 Km

3.7 Km

9 Km

12.5 Km

Troço 8

12 Km

12.9 Km

-

11.3 Km

12.8 Km

-

Troço 9

3.6 Km

8.1 Km

-

4.6 Km

6.2 Km

-

Como se pode constatar pelo quadro anterior, as situações que terão impactes
negativos mais significativos são aqueles em que se prevê o uso de explosivos, ou
seja, nos troços 4 a 7, com maior destaque para ambos os traçados no troço 7. Com
recurso a martelo pneumático surge com maior expressão o Traçado B – Troço 6.
Assim, tendo em conta a análise comparativa apresenta-se a seguinte análise, por
troço:


Troço 1 – Traçados alternativos igualmente viáveis. Nenhum dos traçados
interfere com recursos geológicos. Alternativas muito semelhantes em termos
de meios de escavabilidade.
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Troço 2 – Traçados alternativos igualmente viáveis. Nenhum dos traçados
interfere com recursos geológicos.



Troço 3 – Recurso a martelo pneumático mais expressivo no Traçado A. O
Traçado B, acompanha longitudinalmente o alinhamento da Falha de Vilariça
(Falha tectónica conjugada com falha provável) e interceta uma Área potencial
de recursos geológicos. Num cômputo geral o Traçado A apresenta-se mais
favorável.



Troço 4 – Alternativas de traçado muito semelhantes em termos de meios de
escavabilidade. O Traçado B surge ligeiramente mais favorável, visto que
embora ambas as alternativas interfiram com áreas de interesse geológico
(áreas de prospeção e pesquisa) bem como com uma área de recuperação
ambiental da Vilariça, o Traçado B incorre em maior afastamento e desenvolvese de forma mais limítrofe a estas zonas, e seguindo o alinhamento de um eixo
viário, traduzindo-se num impacte negativo menos significativo.



Troço 6 – Necessidade de recurso a martelo pneumático e a explosivos mais
expressivo no Traçado B. Ambos os traçados intercetam terrenos da depressão
de Vilariça e os terrenos arcósicos formados e estratificados por erosão, sendo
que o traçado B o faz pela linha de transferência para granitos, apresentandose a este nível mais favorável. O traçado A acompanha a baixa do vale de
Vilariça de solos mais profundos, em que cortes no terreno podem trazer
expostas as várias camadas arcósicas. Ao nível dos recursos geológicos a
Alternativa B interfere com área de Recuperação Ambiental de Freixeda e com
o perímetro de uma ocorrência de urânio (Horta da Vilariça); a Alternativa A
desenvolve-se mais próximo da área de concessão das Águas de Bem Saúde,
pelo que o Traçado B se apresenta a este nível como mais favorável.
Globalmente existem situações a pesar em ambas as alternativas ainda que o
Traçado A seja ligeiramente favorável.



Troço 7 – Ligeiramente maior recurso a martelo pneumático no Traçado A e a
explosivos no Traçado B. O Traçado A interfere em maior extensão em áreas de
interesse geológico, em zona limítrofe (áreas de prospeção e pesquisa –
MNPPP0379). Na globalidade considera-se o Traçado B seja mais favorável.



Troço 8 - Alternativas muito semelhantes em termos de meios de
escavabilidade. O Traçado B apresenta-se ligeiramente mais favorável, já que
o Traçado A, interfere em maior extensão em áreas de interesse geológico
(áreas de prospeção e pesquisa – MNPPP01711).

Página 539 de 647

G-14000-000001
Data: 26.01.2016
Rev.1



Troço 9 – O Traçado B surge mais favorável, uma vez que o Traçado A interfere
em maior extensão, a Área de Prospeção e Pesquisa de Argozelo.

10.2.5
•

Solos e Uso do Solo

Solos

Para comparação de alternativas considerou-se a área afetada de solos de elevada
aptidão agrícola (faixas de Fluvissolos/solos aluvionares nas várzeas das ribeiras),
coincidentes com os solos integrados na Reserva Agrícola Nacional. No geral, as
restantes tipologias de solos presentes na área em estudo apresentam fraca aptidão
agrícola, sendo apenas aptos para o uso florestal.
Segundo o analisado ao longo do presente estudo e, segundo estes critérios, a
ocorrência de solos integrados sob o regime da RAN ocorrem com maior frequência
ao longo do Traçado A. Esta Alternativa de traçado percorre, longitudinalmente
praticamente toda a série aluvionar do Vale Agrícola da Vilariça (troço 6), o que gera
impactes negativos, mais significativos. O Traçado B surge genericamente como mais
favorável, em termos de afetação de solos RAN, uma vez que o seu percurso
percorre, em diversas situações, estes solos de forma tangente ou limítrofe.
Analisando por troços a afetação dos solos, apresentam-se as seguintes conclusões:


Troço 1 – o Traçado B surge mais favorável, sendo que o Traçado A se
desenvolve em maior extensão de solos aluvionares da várzea de Minhocal;



Troço 2 – Traçado B mais favorável, pois acompanha os solos RAN da baixa de
Freixo de forma mais limítrofe;



Troço 3 – o Traçado A surge substancialmente mais favorável, já que o
Traçado B interfere de forma mais impactante, atravessando grande extensão
de Solos RAN de zona de solos aluvionares da várzea de Chãs;



Troço 4 – Alternativas igualmente viáveis, embora ambas com interferência em
grande extensão de solos RAN;



Troço 6 – O Traçado B apresenta-se substancialmente mais favorável. É neste
troço que o Traçado A atravessa longitudinalmente a várzea de solos
agrologicamente valiosos da baixa de Vilariça, enquanto o Traçado B, o faz de
forma limítrofe;
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Troço 7 – o Traçado A, apresenta-se mais favorável, pois afeta menor área de
solos classificados na RAN;



Troço 8 - o Traçado A, apresenta-se mais favorável, pois afeta menor área de
solos classificados na RAN;



Troço 9 – Sem diferenças significativas. Ambos os Traçados igualmente viáveis.

Relativamente aos uso do solo, tal como efetuado na identificação e avaliação de
impactes, a significância e magnitudes dos impactes negativos nos uso do solo,
ocorrem nos atravessamentos de áreas de ocupação arbórea, nas quais a faixa de
servidão implicará, por um lado, o abate de exemplares arbóreos e, por outro lado, a
impossibilidade de restabelecimento florestal, restando uma faixa desarborizada
visível e impactante em termos paisagísticos, sendo tão mais significativo quando se
tratam de usos de produtividade agrícola (castanheiros, pomares, olival) e de
considerável importância económica regional, quer de povoamentos arbóreos com
estatuto de proteção legal, como é o caso dos sobreiros e das azinheiras.
•

Análise comparativa do descritor Solos e Uso do Solo
Quadro 10.3 – Ponderação dos fatores associados aos solos e uso do solo

Troços Traçado

A
Troço
1

Troço
2

Troço
3

Uso do solo (%)
Floresta
Castanheiro
Sobro e
(folhosas e
, pomar e
azinho
de
olival
produção)
12,2
12,1
0

Solos
RAN
(%)
11,2

B

24,2

4,3

0

7,1

A

8,1

2,2

0

42,7

B

6,4

2,3

2,1

32,1

A

14,7

12,1

16,9

7,8

B
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7,1

15,3

1,1

Análise
Comparativa

33,6

B
Ligeiramente
favorável

B
Ligeiramente
favorável

A
Ligeiramente
favorável

Observações / Justificação

O Traçado B tem menor
afetação de solos RAN e de
Castanheiro, pomar e olival,
ainda que a afetação de
floresta seja maior esta é em
grande escala constituída por
floresta de produção
Apesar do Traçado A ter como
ponto a favor a presença de
outras infraestruturas,
nomeadamente o IP2, o
Traçado B tem ocupação em
menor escala de uso do solo
mais sensíveis e de solos RAN
Traçado A com significativa
menor afetação de solos RAN
ainda que com maior afetação
dos usos de floresta e sobro e
azinho
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Quadro 10.3 – Ponderação dos fatores associados aos solos e uso do solo

Troços Traçado

A

Troço
4

Troço
6

Troço
7
Troço
8
Troço
9

Uso do solo (%)
Floresta
Castanheiro
(folhosas e
Sobro e
, pomar e
azinho
de
olival
produção)
11,5
30,6
0

Solos
RAN
(%)
73,3

B

4,2

26,4

1,7

73,0

A

11,8

28,2

40,8

44,1

B

23,1

15,8

2,3

10,3

A

29,4

25,6

3,6

6,2

B

27,1

26,2

8,4

11,4

A

13,6

30,8

0,4

5,4

B

11,3

25,1

0,1

9,9

A

18,9

19,6

2,4

5,4

B

12,2

20,4

0

5,2

10.2.6

Análise
Comparativa

Observações / Justificação

Indiferente em termos de
afetação dos solos RAN mas
com menor afetação de áreas
florestais e de sobro e azinho
O Traçado B apresenta-se como
substancialmente mais
B Mais
favorável pela menor afetação
Favorável
de RAN e de áreas de sobro e
azinho e Castanheiro, pomar e
olival
O Traçado A apresenta-se mais
A
favorável ao nível da RAN e da
Ligeiramente
afetação de áreas de sobro e
Favorável
azinho
Traçados sem diferenças
Igualmente
expressivas que permitam uma
viáveis
clara seleção
O Traçado B não tem afetação
B
de áreas de sobro e tem menor
Ligeiramente
representação de áreas de
Favorável
floresta
B Mais
Favorável

Ordenamento e Condicionantes

Neste item é efetuada uma análise integrada das duas dimensões analisadas
(ordenamento e condicionantes), devendo ficar claro qual a melhor combinação no
seu conjunto, no sentido de concluir (a partir do cruzamento de toda a informação
exposta), qual a menos impactante para o presente descritor; objetivando-se, assim,
compreender quais as principais vantagens e desvantagens ambientais de cada uma
delas, no sentido de se proceder à escolha correta da melhor Solução de Traçado.
A presente comparação de alternativas irá incidir principalmente sobre duas
temáticas essenciais:




Ordenamento do Território, numa dupla perspetiva:
-

Modelo Espacial de Organização do Território

-

Classes e Categorias de Espaço intercetadas

Condicionantes ao Uso do Solo
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Por forma a determinar o peso de cada solução em termos de afetação dos Espaços
de Ordenamento, e dos impactes associados a essa afetação, a cada classe foi
atribuído um fator de valorização (medida de significância; sendo a escala definida
de acordo com a importância socioeconómica da classe de espaço no território:
espaços de tipologia urbana possuirão uma maior significância, contrariamente aos
de tipologia rural) que se situa entre os valores 1 e 9, fator esse que se associa à
percentagem de interferência das classes de espaço pelos traçados (critério
referente à magnitude) através da multiplicação.
O Traçado que apresentar o valor mais elevado (valor total de afetação), resultante
da multiplicação entre o valor afeto à significância e ao da magnitude será
considerado o que poderá originar maiores impactes ambientais.
Relativamente aos valores atribuídos no que ao item das Condicionantes diz respeito,
foi atribuída uma importância de afetação dentro da escala já referida, mantendo-se
o mesmo critério, isto é, a ordem de grandeza supra mencionada entra em linha de
conta com as características intrínsecas de cada área temática, considerando-se
igualmente as disposições constantes dos Regulamentos dos PDM dos concelhos
atravessados pelas alternativas do projeto, assim como a legislação específica em
vigor.
Em termos de conclusões a retirar, e cruzando toda a informação exposta, e
independentemente do traçado que venha a ser selecionado, verificar-se-ão
transformações ao nível da interceção com classes de espaço definidas nos PDM,
interferências com condicionantes legais e ocupação de espaços classificados ao nível
do ordenamento do território reservados para outros fins.
Nos quadros seguintes apresenta-se, em percentagem, a interferência pelos traçados
das alternativas quer ao nível das classes de espaço dos PMOT, quer das
Condicionantes, Restrições e Servidões de Utilidade Pública, por Troço, considerando
a análise previamente efetuada e as afetações na faixa total de 20 m, apresentadas
no Capítulo relativo à Identificação, Previsão e Avaliação dos Impactes. Realce-se
que o Troço 5, por ser comum a ambas as Alternativas de traçado, não será tido em
consideração na análise comparativa.
•

Classes de Espaço do Ordenamento do Território

Em termos de Classes de Espaço de Ordenamento do Território, os impactes podem
ser sintetizados da seguinte forma:
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Considera-se para esta classificação que, as áreas verdes/Estrutura ecológica são as
mais importantes, devido ao seu valor social e económico, sendo-lhes atribuída uma
importância de afetação de 9. Os Espaços Industriais/Atividades Económicas
Propostas e os Espaços de Equipamentos Propostos/Espaços de Uso Especial são de
seguida os mais importantes, pois são espaços onde existe intenção de construção de
áreas de extrema importância, materializados nos instrumentos de gestão territorial.
Deste modo é-lhes atribuída uma importância de afetação de 7. Os espaços agrícolas
(áreas efetivamente agricultadas na zona de inserção do projeto) são de seguida os
mais importantes, devido ao seu valor económico e de produção, atribuindo-se uma
importância de afetação de 5. Os espaços naturais e os espaços agroflorestais são
espaços que visam a preservação das condições naturais e ambientais do território,
ou que englobam os espaços ocupados quer por sistemas agro-silvo-pastoris, quer por
usos agrícolas e silvícolas alternados e funcionalmente complementares, pelo que,
sendo funções genericamente compatíveis com a presença do gasoduto, é atribuída
uma importância de afetação de 3. Por último consideram-se os espaços florestais,
importantes do ponto de vista ecológico e de produção e os espaços de vegetação
natural, os menos negativos em termos de afetação, sendo-lhes atribuído uma
importância de 1.
De forma a tornar mais simples esta análise, somou-se para cada solução alternativa
as áreas verdes/Estrutura ecológica, os espaços industriais/atividades económicas
propostas e os espaços de equipamentos propostos/espaços de uso especial, os
espaços agrícolas, os espaços naturais e os espaços agroflorestais e finalmente dos
espaços florestais e os espaços de vegetação natural, resultando na análise apenas de
5 classes: Áreas verdes/Estrutura Ecológica (EE); espaços industriais/atividades
económicas propostas + espaços de equipamentos propostos/espaços de uso especial
(EIP + EEP); espaços agrícolas (AGR); espaços naturais + espaços agroflorestais (NAT +
AGROF); espaços florestais + espaços de vegetação natural (FL + VN).
O valor final para cada Alternativa resulta do somatório de todos os valores de
afetação obtidos, para cada classe.
•

Condicionantes, servidões administrativas e restrições de utilidade pública

No que concerne às Condicionantes, Servidões Administrativas e Restrições de
Utilidade Pública são esperados essencialmente impactes associados à intersecção de
áreas pertencentes aos regimes da RAN e da REN, Regime Florestal, Aproveitamentos
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Hidroagrícolas, Oliveiras, Sobreiros e Azinheiras, Rede Natura 2000 e Povoamentos
Florestais percorridos por Incêndios.
Á semelhança da análise anteriormente desenvolvida neste descritor, a análise
comparativa relativa às temáticas dos Recursos Hídricos, Recursos Ecológicos,
Recursos Geológicos e Património, é remetida para os Capítulos dos Fatores
Ambientais respetivos, objetivando evitar repetições ou decalques de outras
componentes.
Nesta análise não serão também consideradas as intersecções das servidões
associadas às infraestruturas viárias, elétricas, de gás, e de saneamento básico, em
virtude da sua reposição e/ou atravessamento estar devidamente salvaguardada pelo
projeto ou constituírem infraestruturas que são facilmente restituíveis e /ou
relocalizáveis, sendo a escala de Projeto de Execução mais adaptada para o estudo
da sua reposição, a qual terá de ser necessariamente efetuada enquanto “serviço
afetado”. Deste modo, poderão haver apenas impactes negativos temporários e
reversíveis.
No respeitante à afetação de áreas de RAN e REN, e apesar da classificação de
impactes ser idêntica no que concerne à sua significância, assume-se, face à
existência de um elevado número de áreas agricultadas inseridas na RAN (das quais
se destacam as áreas de regadios), que a afetação de Espaços de RAN é mais
relevante que os Espaços de REN. Assim, as áreas de RAN possuem elevada aptidão
agrícola, de elevada importância, pelo que se atribui um valor importância de
afetação de 7, no entanto, as áreas de REN são consideradas como espaços naturais
de extrema sensibilidade devido às características que possuem (apesar de se poder
dividir as áreas de REN em vários ecossistemas, optou-se por atribuir uma única
classificação a este espaço, devido à elevada relevância que todas elas possuem),
sendo-lhe, assim, atribuída uma importância de afetação de 6.
Face à importância crescente das obras de aproveitamento hidroagrícola no
desenvolvimento económico e social do país e desta zona em particular, é-lhe
atribuído o fator de ponderação 7.
Considerando que a implantação do projeto implica a conversão do uso do solo e que,
existe legislação específica que visa proteger as áreas inclusas no Regime Florestal
(RF) e os recursos Oliveiras, Sobreiros e Azinheiras (OSA), à sua afetação é atribuído
o valor 6.
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A interferência com a Rede Natura 2000 e embora se assuma que a concretização do
Gasoduto não põe em causa as orientações de gestão contempladas no Plano
Sectorial da Rede Natura 2000 para os Sítios. A afetação de habitats e espécies
florísticas

e

faunísticas

incorrerá

em

impactes

negativos

potencialmente

significativos, pelo que lhe será atribuído um valor de 3.
Por último, assumidos como menos relevantes, temos os Povoamentos Florestais
percorridos por Incêndios, e a cuja afetação é atribuída o fator de valorização 1.
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Quadro 10.4 – Comparação de Alternativas – Ordenamento do Território – percentagem de interferência das classes de espaço pelos traçados

Troços

Troço 1
Troço 2
Troço 3
Troço 4
Troço 6
Troço 7
Troço 8
Troço 9
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Traçado

Espaços
Verdes /
Estrutura
Ecológica

Espaços Industriais
/ Atividades
Económicas
Propostas

A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,34
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,84
0,69
0
0
0
0

Espaços de
Equipamentos
Propostos /
Espaços de Uso
Especial
0
0
0
0
0
0
0
1,60
0
0
0
0
0
0
0
0

Espaços
Agrícolas

Espaços
Agroflorestais

48,76
36,88
61,90
46,84
7,87
49,14
75,36
71,67
71,28
29,66
5,41
6,13
3,87
5,03
47,03
48,67

7,25
9,19
0,90
0
0,46
8,90
24,64
26,73
15,99
48,97
83,10
80,25
79,28
82,04
51,78
47,05

Espaços de
Espaços
Vegetação
Florestais
Natural
40,89
44,19
0
0
0
5,14
0
0
12,73
21,38
6,34
8,97
13,73
10,82
0
0

0
0
37,20
53,16
91,67
36,81
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Espaços
Naturais
3,10
9,74
0
0
0
0
0
0
0
0
1,96
3,95
3,12
2,12
1,19
4,28
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Quadro 10.5 – Comparação em termos de Classes de Espaço de Ordenamento do Território das Alternativas, por Troços

Troços

Traçado

Fator de Ponderação
A
Troço 1
B
A
Troço 2
B
A
Troço 3
B
A
Troço 4
B
A
Troço 6
B
A
Troço 7
B
A
Troço 8
B
A
Troço 9
B
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Espaços Industriais / Atividades
Espaços Verdes / Económicas Propostas + Espaços de
Espaços Agrícolas
Estrutura Ecológica Equipamentos Propostos / Espaços
de Uso Especial
9
7
5
0
0
243,8
0
0
184,4
0
0
309,5
0
0
234,2
0
0
39,35
0
0
245,7
0
0
376,8
0
11,2
358,35
0
0
356,4
0
0
148,3
3,09
19,88
27,05
0
4,83
30,65
0
0
19,35
0
0
25,15
0
0
235,15
0
0
243,35

Espaços
Agroflorestais +
Espaços Naturais

Espaços Florestais
+ Espaços de
Vegetação Natural

3
31,05
56,79
2,7
0
1,38
26,7
73,92
80,19
47,97
146,91
255,18
252,6
247,2
252,48
158,91
153,99

1
40,89
44,19
37,2
53,16
91,67
41,95
0
0
12,73
21,38
6,34
8,97
13,73
10,82
0
0

Valor
Total de
Afetação
315,74
285,38
349,4
287,36
132,4
314,35
450,72
449,74
417,1
316,59
311,54
297,05
280,28
288,45
394,06
397,34
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Quadro 10.6 – Comparação de Alternativas – Condicionantes, Servidões Administrativas e Restrições de Utilidade Pública (%)

Troços
Troço 1
Troço 2
Troço 3
Troço 4
Troço 6
Troço 7
Troço 8
Troço 9

Página 549 de 647

Traçado

RAN

Aproveitamento
Hidroagrícola

A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B

11,2
7,1
42,7
32,1
7,8
33,6
73,3
73,0
44,1
10,3
6,2
11,4
5,4
9,9
5,4
5,2

0
0
0
0
0
0
0
0
46,9
0
0
0
0
0
0
0

Oliveiras,
Sobreiros e
Azinheiras
0
0
0
0
5,4
0
0
0
17
23
7,9
4,5
2,7
5,2
0
0

Regime
Florestal
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,7
0
0
4,1
4,2

Povoamentos Florestais
percorridos por
Incêndios
19,8
10,3
0
0
6,4
9,4
0
0
3,7
2,9
0
1,1
0
0
0
0

REN

Rede Natura
2000

13,6
19,4
22,1
49,2
53,4
40,6
36,2
25,2
60,8
36,6
15,2
22,9
12,3
12,3
14,8
8,8

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10,2
9,2
26,6
10
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Quadro 10.7 – Comparação de Alternativas – Condicionantes, Servidões Administrativas e Restrições de Utilidade Pública

Troços

Traçado

Fator de Ponderação
A
Troço 1
B
A
Troço 2
B
A
Troço 3
B
A
Troço 4
B
A
Troço 6
B
A
Troço 7
B
A
Troço 8
B
A
Troço 9
B
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RAN

REN

Aproveitamento
Hidroagrícola

7
78,4
49,7
298,9
224,7
54,6
235,2
513,1
511
308,7
72,1
43,4
79,8
37,8
69,3
37,8
36,4

6
81,6
116,4
132,6
295,2
320,4
243,6
217,2
151,2
364,8
219,6
91,2
137,4
73,8
73,8
88,8
52,8

7
0
0
0
0
0
0
0
0
328,3
0
0
0
0
0
0
0

Oliveiras, Sobreiros e
Azinheiras (OSA) +
Regime Florestal (RF)
6
0
0
0
0
32,4
0
0
0
102
138
47,4
37,2
16,2
31,2
24,6
25,2

Rede Natura
2000
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30,6
27,6
79,8
30

Povoamentos Florestais
percorridos por
Incêndios
1
19,8
10,3
0
0
6,4
9,4
0
0
3,7
2,9
0
1,1
0
0
0
0

Valor Total
de Afetação
179,8
176,4
431,5
519,9
413,8
488,2
730,3
662,2
1107,5
432,6
182
255,5
158,4
201,9
231
144,4
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Da análise ambiental efetuada neste fator ambiental sintetizam-se as principais
conclusões relativamente à avaliação comparativa de alternativas.
Quadro 10.8 – Avaliação Global das Alternativas de Traçado no Ordenamento do Território e
Condicionantes
Troços
Troço 1

Troço 2

Troço 3

Troço 4

Troço 6

Troço 7

Troço 8

Troço 9

Traçado
A

Ordenamento
315,74

Condicionantes
179,8

B

285,38

176,4

A

349,4

431,5

B

287,36

519,9

A

132,4

413,8

B

314,35

488,2

A

450,72

730,3

B

449,74

662,2

A

417,1

1107,5

B

316,59

432,6

A

311,54

182,0

B

297,05

255,5

A

280,28

158,4

B

288,45

201,9

A

394,06

231,0

B
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397,34

144,4

Resultado
Traçado B
Ligeiramente
Favorável

Traçado B
Ligeiramente
Favorável

Traçado A
Ligeiramente
Favorável

Traçado B
Ligeiramente
Favorável

Traçado B Mais
Favorável

Traçado A
Ligeiramente
Favorável

Traçado A
Ligeiramente
Favorável

Traçado B
Ligeiramente
Favorável

Observações/Justificação
Embora as diferenças sejam pouco
significativas, o Traçado B abrange menor
percentagem de espaços agrícolas e ao
abrigo do regime da RAN.
Apesar do Traçado A ser preferível em
termos de afetação da condicionante REN,
o Traçado B apresenta-se como a mais
vantajoso do ponto de vista da afetação
de áreas de RAN e da classe de espaço
agrícola.
Traçado A com significativa menor
afetação das classes de espaço no geral
(excetuando os Espaços Florestais +
Espaços de Vegetação Natural) e, de solos
de RAN, embora com maior interferência
com as condicionantes REN e de OSA + RF.
O Traçado B revela-se indiferente ao nível
da afetação das classes de espaço e dos
solos de RAN, mas é preferível pela menor
afetação de espaços ao abrigo do regime
da REN.
O Traçado B apresenta-se como
substancialmente mais favorável pela
menor afetação das classes de
ordenamento, bem como das áreas de
RAN e REN e, não interferindo com áreas
abrangidas pelo aproveitamento
hidroagrícola do Vale da Vilariça.
Apesar do Traçado B ser tenuemente mais
vantajoso em termos de afetação das
classes de espaço e de áreas OSA + RF, o
Traçado A apresenta-se mais vantajoso ao
nível das condicionantes, nomeadamente
RAN e REN.
O Traçado A apresenta-se ligeiramente
mais favorável ao nível da afetação das
classes de espaço, bem comode espaços
classificados ao abrigo da RAN e de OSA +
RF.
O Traçado A apresenta-se ligeiramente
mais favorável ao nível da afetação das
classes de espaço, no entanto, o Traçado
B possui menor afetação de áreas de REN
e de Rede Natura 2000 (considerando que
a RAN e as OSA + RF não constituem
elementos diferenciadores).
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10.2.7

Recursos Hídricos

Os fatores que contribuem para uma diferenciação das alternativas ao nível dos
recursos hídricos prendem-se com a afetação direta do leito e margens de linhas e
água e áreas inundáveis associadas e com a interferência com usos de água, em
especial as captações de abastecimento público, mas também captações privadas e
áreas regadas.
No meio hídrico subterrâneo os impactes induzidos pelo projeto são muito localizados
e ocorrem da mesma forma em ambas as alternativas pelo que genericamente não
existem elementos diferenciadores com significado para a escolha de uma solução
mais favorável. Apenas no troço 6 se refere o desenvolvimento do traçado e corredor
A numa zona de solo do quaternário onde o nível freático (Vale da Vilariça) se
encontra mais próximo da superfície e nesse sentido, onde é mais provável que a
implantação da tubagem se venha a refletir-se como indutora de alterações, ainda
que muito localizadas, do escoamento subterrâneo. Do modo menos expressivo mas
igualmente numa situação semelhante, no troço 3 o Traçado B (PK43 a PK48)
desenvolve-se mais em zona de vale podendo resultar numa interferência, ainda que
pouco expressiva e localizada, com os recursos hídricos subterrâneos. Note-se que
neste local o traçado segue no alinhamento de uma outra infraestrutura (IP2) cujos
impactes na afetação do meio hídrico são substancialmente superiores ao presente
projeto.
No meio superficial a afetação do meio hídrico na fase de construção faz-se sentir
pela interferência direta pelas linhas de água intercetadas que se distribuem por
ambos os traçados em análise.
Situação especial decorre da interceção das zonas ameaçadas pelas cheias,
identificadas no Capítulo 5.8.2.1, contudo existem situações mais relevantes que
importa distinguir por serem mais expressivas na zona de desenvolvimento dos
traçados e, nesse sentido, mais diferenciadoras em termos de comparação de
alternativas, nomeadamente:


No troço 2 o Traçado B (PK 25 a PK31.5) interceta numa extensão significativa
com área inundável associada ribeira do Prado.



No troço 3 o Traçado B (PK 42.5 a PK46.5) interceta numa extensão significativa
com área inundável associada ribeira da Centieira.
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No troço 6 o Traçado A (PK69 a PK76) interceta numa extensão significativa
com área inundável associada ao rio Sabor e ribeira da Vilariça, em parte
sobreposto à cheia centenária identificada pela APA-ARH Norte.

Em termos de usos importa considerar as captações existentes na envolvente do
traçado, em especial as captações públicas que, ainda que não exista qualquer
afetação direta, a sua proximidade ao projeto constitui um elemento diferenciador
da alternativa mais favorável.
Assim, consideram-se como mais favoráveis nos recursos hídricos as seguintes
alternativas de traçado:
Quadro 10.9 – Alternativa de traçado mais favorável para os recursos hídricos

Troços
Troço 1
Troço 2
Troço 3
Troço 4
Troço 6
Troço 7
Troço 8
Troço 9

Atravessamento de
linhas de água e de
zonas de cheia
A=B
A
A
A=B
B
A=B
A=B
A=B

Proximidade a usos
de água (ex.
captações)
B
A=B
B
A=B
B
B
B
A=B

Meio
Subterrâneo

TOTAL

A=B
A=B
A
A=B
B
A=B
A=B
A=B

B ligeiramente Favorável
A ligeiramente Favorável
A Mais Favorável
Igualmente viáveis
B Mais Favorável
B ligeiramente Favorável
B ligeiramente Favorável
Igualmente viáveis

Os impactes qualitativos decorrem das atividades construtivas que se processam de
modo semelhante nas soluções alternativas e, nesse sentido, não constituem um
fator diferenciador.
Da mesma forma os impactes identificados na fase de exploração do gasoduto são
diminutos pelo que não induzem em alternações expressivas que representem
alterações entre as alternativas.

10.2.8

Sistemas Ecológicos

Tendo em conta os valores ecológicos identificados nos corredores em estudo, a
comparação dos corredores e troços em análise é realizada mediante a análise da
localização dos valores mais sensíveis à tipologia do Projeto, nomeadamente a
presença de habitats prioritários e a localização de áreas importantes para espécies
com especial interesse para a conservação.
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Nos próximos pontos é efetuada uma análise comparativa de troços que se
apresentam como alternativas entre si. Desta forma são apresentados os valores
naturais potencialmente afetados pelos troços 1 a 9 de cada corredor em análise. As
alternativas de localização das estações são igualmente comparadas.
Com base nos levantamentos efetuados, definiram-se os seguintes critérios de
comparação:


Atravessamento de áreas classificadas, incluídas no Decreto-Lei n.º 142/2008,
de 24 de Julho e outras áreas relevantes (e.g. IBA´s);



Afetação de habitats classificados no anexo B-I do Decreto-Lei n.º 156-A/2013,
de 8 de novembro, em especial de habitats prioritários;



Afetação de áreas naturais de ocorrência de espécies florísticas com interesse
para a conservação, como matos, linha de água, povoamentos de folhosas e
afloramentos rochosos;



Atravessamento de áreas com presença de lobo ibérico (buffer 5km), em
especial, de alcateias;



Atravessamento de linhas de água onde a distribuição de espécies com estatuto
de conservação seja conhecida;



Atravessamento ou proximidade de ninhos de espécies de avifauna com
importância para a conservação;



Atravessamento ou proximidade de outras áreas relevantes de ocorrência de
espécies faunísticas com estatuto de conservação (e.g. abrigos de quirópteros);



Atravessamento de habitats florestais e zonas de matos que constituem um dos
habitats preferenciais para numerosas espécies faunísticas.

•

Troço 1

A análise efetuada mostra que o Traçado A é Mais Favorável do que o Traçado B, já
que a primeira não efetua atravessamento de habitats naturais, apresentando
também uma menor extensão de áreas naturais de ocorrência de espécies florísticas
com interesse para a conservação, como matos, linha de água, povoamentos de
folhosas e afloramentos rochosos. Além disto, o Traçado A não apresenta
proximidade ao abrigo potencial de quirópteros identificado durante o trabalho de
campo, registando também uma menor extensão de atravessamento de habitats
preferenciais para numerosas espécies faunísticas.
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Por outro lado, ambas as alternativas apresentam uma extensão de atravessamento
de habitats naturais prioritários semelhante (habitat 91E0*), bem como de
atravessamento de linhas de água e seus valores faunísticos, tornando-as equivalente
quanto a estes critérios.
Em suma, como exposto no quadro seguinte, o Traçado A do Troço1 apresenta-se
assim como mais favorável à implantação do Projeto.
Quadro 10.10 – Resultados da análise comparativa efetuada no Troço 1
Critérios de comparação
Atravessamento de áreas classificadas e outras áreas relevantes
Afetação de habitats prioritários
Afetação de habitats naturais
Afetação de áreas naturais de ocorrência de espécies florísticas
com interesse para a conservação, como matos, linha de água,
povoamentos de folhosas e afloramentos rochosos
Atravessamento de áreas com presença de lobo ibérico (buffer
5km), em especial, de alcateias

Troço 1
A
28,2m de
extensão
-

B
27,0m de extensão
515m de extensão

8070m de
extensão

9154m de extensão

-

-

Atravessamento de linhas de água e seus valores faunísticos

107m de
extensão

101m de extensão

Atravessamento ou proximidade de ninhos de espécies de
avifauna com importância para a conservação;

-

-

-

Proximidade a abrigo
potencial de
quirópteros identificado
no decurso do trabalho
de campo)

8070m

9154m

(+)

(-)

Atravessamento ou proximidade de outras áreas relevantes de
ocorrência de espécies faunísticas com estatuto de conservação
(e.g. abrigos de quirópteros)
Atravessamento de habitats florestais e zonas de matos que
constituem muito dos habitats preferenciais para numerosas
espécies faunísticas.
Avaliação
(+) traçado mais favorável; (-) traçado menos favorável.

•

Troço 2

Com a análise efetuada verifica-se que o Traçado B é ligeiramente mais favorável
comparativamente ao Traçado A. Assim, verifica-se que o Traçado B apresenta uma
menor extensão de atravessamento de áreas naturais de ocorrência de espécies
florísticas com interesse para a conservação, como matos, linha de água,
povoamentos de folhosas e afloramentos rochosos, bem como de habitats para fauna.
Além disto, refira-se que nenhum dos traçados em estudo atravessa habitats
prioritários ou áreas importantes com ocorrência de fauna com estatuto de
conservação.
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Em suma, como exposto no quadro seguinte, o Traçado B do Troço 2 apresenta-se
assim como mais favorável à implantação do Projeto.
Quadro 10.11 – Resultados da análise comparativa efetuada no Troço 2
Troço 2

Critérios de comparação
Atravessamento de áreas classificadas e outras áreas relevantes
Afetação de habitats prioritários
Afetação de habitats naturais
Afetação de áreas naturais de ocorrência de espécies florísticas com
interesse para a conservação, como matos, linha de água, povoamentos de
folhosas e afloramentos rochosos
Atravessamento de áreas com presença de lobo ibérico (buffer 5km), em
especial, de alcateias
Atravessamento de linhas de água e seus valores faunísticos
Atravessamento ou proximidade de ninhos de espécies de avifauna com
importância para a conservação;
Atravessamento ou proximidade de outras áreas relevantes de ocorrência de
espécies faunísticas com estatuto de conservação (e.g. abrigos de
quirópteros)
Atravessamento de habitats florestais e zonas de matos que constituem
muito dos habitats preferenciais para numerosas espécies faunísticas.
Avaliação

A
-

B
-

1367m de
extensão

1025m de
extensão

-

-

-

-

-

-

-

-

1367m

1025m

(-)

(+)

(+) traçado mais favorável; (-) traçado menos favorável.

•

Troço 3

Com a análise efetuada conclui-se que o Traçado B é ligeiramente mais favorável
quando comparada com o Traçado A. Por um lado, verifica-se que a Alternativa B
não efetua atravessamento de habitats naturais e apresenta uma menor extensão de
áreas naturais de ocorrência de espécies florísticas com interesse para a conservação
tornando-a mais favorável. O Traçado B regista ainda uma menor extensão de habitat
favorável para fauna
O Traçado A apresenta-se mais favorável apenas no que diz respeito a um dos
critérios, nomeadamente no atravessamento de linhas de água (e seus valores
faunísticos), registando uma menor extensão.
Em suma, como apresentado no quadro seguinte, a Alternativa B do Troço3
apresenta-se assim como mais favorável à implantação do Projeto.
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Quadro 10.12 – Resultados da análise comparativa efetuada no Troço 3
Critérios de comparação
Atravessamento de áreas classificadas e outras áreas relevantes
Afetação de habitats prioritários
Afetação de habitats naturais
Afetação de áreas naturais de ocorrência de espécies florísticas com
interesse para a conservação, como afloramentos rochosos, matos, matos
com afloramentos rochosos, linha de água, povoamentos de folhosas
Atravessamento de áreas com presença de lobo ibérico (buffer 5km), em
especial, de alcateias
Atravessamento de linhas de água e seus valores faunísticos

Troço 3
A
644m de
extensão

B
-

9002m de
extensão

5480m de
extensão

-

-

70m de
extensão

162m de
extensão

-

-

-

-

9000m

5480m

(-)

(+)

Atravessamento ou proximidade de ninhos de espécies de avifauna com
importância para a conservação;
Atravessamento ou proximidade de outras áreas relevantes de ocorrência
de espécies faunísticas com estatuto de conservação (e.g. abrigos de
quirópteros)
Atravessamento de habitats florestais e zonas de matos que constituem
muito dos habitats preferenciais para numerosas espécies faunísticas.
Avaliação

-

(+) traçado mais favorável; (-) traçado menos favorável.

•

Troço 4

De acordo com efetuada pode constatar-se que o Traçado A é mais favorável quando
comparado com o Traçado B, já que regista menor extensão de atravessamento de
áreas naturais de ocorrência de espécies florísticas com interesse para a
conservação, como matos, linha de água, povoamentos de folhosas e afloramentos
rochosos, bem como de habitat favorável à ocorrência de fauna.
Refira-se ainda que nenhuma das alternativas em estudo atravessa habitats
prioritários ou áreas importantes com ocorrência de fauna com estatuto de
conservação.
Em suma, o Traçado A do Troço 4 apresenta-se assim como mais favorável à
implantação do Projeto, conforme quadro seguinte.
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Quadro 10.13 – Resultados da análise comparativa efetuada no Troço 4
Critérios de comparação

Atravessamento de áreas classificadas e outras áreas relevantes
Afetação de habitats prioritários
Afetação de habitats naturais
Afetação de áreas naturais de ocorrência de espécies florísticas
com interesse para a conservação, como matos, linha de água,
povoamentos de folhosas e afloramentos rochosos
Atravessamento de áreas com presença de lobo ibérico (buffer
5km), em especial, de alcateias
Atravessamento de linhas de água e seus valores faunísticos
Atravessamento ou proximidade de ninhos de espécies de
avifauna com importância para a conservação;
Atravessamento ou proximidade de outras áreas relevantes de
ocorrência de espécies faunísticas com estatuto de conservação
(e.g. abrigos de quirópteros)
Atravessamento de habitats florestais e zonas de matos que
constituem muito dos habitats preferenciais para numerosas
espécies faunísticas.
Avaliação

Troço 4
A

B

-

-

3016m de
extensão

4013m de
extensão

-

-

-

-

-

-

-

-

3015m

4015m

(+)

(-)

(+) traçado mais favorável; (-) traçado menos favorável.

•

Troço 6

Com a análise efetuada verifica-se que o Traçado A é mais favorável
comparativamente ao Traçado B. O Traçado A apresenta uma menor extensão de
atravessamento de habitats naturais, bem como de áreas naturais de ocorrência de
espécies florísticas com interesse para a conservação, como matos, linha de água,
povoamentos de folhosas e afloramentos rochosos, bem como de habitats para fauna.
No que respeita à fauna, o Traçado A, não efetua o atravessamento de áreas
importantes para avifauna e desenvolve-se numa menor extensão de habitats
favoráveis à ocorrência de fauna.
Por outro lado, refira-se que o Traçado B regista um critério onde se apresenta mais
favorável, como é o caso de atravessamento de linhas de água (e seus valores
faunísticos), onde se observa uma menor extensão.
Em suma, como exposto no quadro seguinte o Traçado A do Troço 6 apresenta-se
assim como a mais favorável.
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Quadro 10.14 – Resultados da análise comparativa efetuada no Troço 6
Critérios de comparação
Atravessamento de áreas classificadas e outras áreas relevantes
Afetação de habitats prioritários
Afetação de habitats naturais
Afetação de áreas naturais de ocorrência de espécies florísticas
com interesse para a conservação, como matos, linha de água,
povoamentos de folhosas e afloramentos rochosos
Atravessamento de áreas com presença de lobo ibérico (buffer
5km), em especial, de alcateias
Atravessamento de linhas de água e seus valores faunísticos
Atravessamento ou proximidade de ninhos de espécies de
avifauna com importância para a conservação;
Atravessamento ou proximidade de outras áreas relevantes de
ocorrência de espécies faunísticas com estatuto de conservação
(e.g. abrigos de quirópteros)
Atravessamento de habitats florestais e zonas de matos que
constituem muito dos habitats preferenciais para numerosas
espécies faunísticas.
Avaliação

Troço 6
A
1122m de
extensão

B
1480m de extensão

10800m de
extensão

15860m de extensão

-

-

309m de
extensão

47m de extensão

-

Atravessamento de
área “Muito Sensível”
de rapinas (buffer de
proteção de 1km)

-

-

10800m

15860m

(+)

(-)

(+) traçado mais favorável; (-) traçado menos favorável.

•

Troço 7

Com a análise efetuada verifica-se que o Traçado B é ligeiramente mais favorável
comparativamente ao Traçado A, já que apresenta uma menor extensão de
atravessamento de habitats naturais, de áreas naturais de ocorrência de espécies
florísticas com interesse para a conservação, como matos, linha de água,
povoamentos de folhosas e afloramentos rochosos e de habitats favoráveis de
ocorrência de fauna.
Por outro lado, observa-se que nenhum dos traçados atravessa áreas classificadas e
outras áreas relevantes, ainda que o Traçado B apresente uma maior proximidade ao
Sítio de Interesse Comunitário Romeu.
Ainda no que respeita ao Traçado B, verifica-se o atravessamento de uma área
(buffer de 1km) com ocorrência potencial de rato de Cabrera. Saliente-se contudo
que o local conhecido da colónia se encontra fora do corredor deste Troço, sendo
considerada a presença da espécie como potencial na área de estudo.
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Em suma, o Traçado B do Troço 7 apresenta-se assim como mais favorável à
implantação do Projeto como exposto no quadro seguinte.
Quadro 10.15 – Resultados da análise comparativa efetuada no Troço 7
Critérios de comparação
Atravessamento de áreas classificadas e outras
áreas relevantes
Afetação de habitats prioritários
Afetação de habitats naturais
Afetação de áreas naturais de ocorrência de
espécies florísticas com interesse para a
conservação, como matos, linha de água,
povoamentos de folhosas e afloramentos rochosos
Atravessamento de áreas com presença de lobo
ibérico (buffer 5km), em especial, de alcateias
Atravessamento de linhas de água e seus valores
faunísticos
Atravessamento ou proximidade de ninhos de
espécies de avifauna com importância para a
conservação
Atravessamento ou proximidade de outras áreas
relevantes de ocorrência de espécies faunísticas
com estatuto de conservação (e.g. abrigos de
quirópteros)
Atravessamento de habitats florestais e zonas de
matos que constituem muito dos habitats
preferenciais para numerosas espécies faunísticas.
Avaliação

Troço 7
A
B
Não efetua
Não efetua
atravessamento do SIC
atravessamento do SIC
Romeu, aproximando-se
Romeu, aproximando-se
750m dos seus limites
570m dos seus limites
1243m de extensão
892m de extensão
9668m de extensão

6940m de extensão

-

-

93m de extensão

59m de extensão

-

-

-

Atravessa buffer com
presença potencial de rato
de Cabrera

9668m

6940m

(-)

(+)

(+) traçado mais favorável; (-) traçado menos favorável.

•

Troço 8

Com a análise efetuada verifica-se que o Traçado B é mais favorável
comparativamente ao Traçado A. Assim, pode constatar-se que o Traçado B
apresenta uma extensão de atravessamento ligeiramente menor, do SIC, ZPE e IBA
Rio Sabor e Maçãs. Além disso, o Traçado B efetua uma menor extensão de
atravessamento de Habitats naturais prioritários e de outros habitats naturais.
No que respeita à fauna, mais concretamente ao lobo, o Traçado B efetua o
atravessamento do buffer de 5km correspondente à alcateia de Coelhoso-Parada
numa menor extensão, criando também um maior afastamento da zona de criação
indicada em bibliografia, o que se afigura positivo para esta espécie prioritária.
Relativamente à avifauna, esta alternativa cria um maior afastamento dos ninhos
conhecidos de águia-real.
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Por outro lado, o Traçado A apresenta-se como mais favorável em alguns dos critérios
analisados, como é o caso do atravessamento de áreas naturais de ocorrência de
espécies florísticas com interesse para a conservação, onde apresenta uma menor
extensão; do atravessamento de linhas de água, onde regista uma extensão
ligeiramente mais reduzida; e atravessamento de habitat favorável à ocorrência de
fauna. Ainda assim, o Traçado B minimiza a afetação e/ ou perturbação de valores
naturais prioritários (habitats naturais e lobo), bem como do vale do rio Sabor e
Maçãs, onde se concentram valores importantes, sendo preferencial.
Em suma, o Traçado B do Troço 8 apresenta-se assim como mais favorável à
implantação do Projeto.
Quadro 10.16 – Resultados da análise comparativa efetuada no Troço 8
Troço 8

Critérios de comparação

A
2550m de
atravessamento do SIC,
ZPE e IBA rio Sabor e
Maçãs
498m de extensão
768m de extensão

Atravessamento de áreas classificadas e outras
áreas relevantes
Afetação de habitats prioritários
Afetação de habitats naturais
Afetação de áreas naturais de ocorrência de
espécies florísticas com interesse para a
conservação, como matos, linha de água,
povoamentos de folhosas e afloramentos rochosos

Atravessamento de áreas com presença de lobo
ibérico (buffer 5km), em especial, de alcateias

B
2075 de atravessamento do
SIC, ZPE e IBA rio Sabor e
Maçãs
388m de extensão
345m de extensão

8586m de extensão

10530m de extensão

Atravessa a alcateia de
Coelhoso-Parada em
10980m, aproximando-se
da zona de criação
indicada em bibliografia.

Atravessa a alcateia de
Coelhoso-Parada em
10160m, criando maior
afastamento da zona de
criação indicada em
bibliografia (para sul).

95m de extensão

133m de extensão

3 ninhos de águia-real a
65m do traçado

Dista 210m dos 3 ninhos de
águia-real

-

-

8585m

10530m

(-)

(+)

Atravessamento de linhas de água e seus valores
faunísticos
Atravessamento ou proximidade de ninhos de
espécies de avifauna com importância para a
conservação;
Atravessamento ou proximidade de outras áreas
relevantes de ocorrência de espécies faunísticas
com estatuto de conservação (e.g. abrigos de
quirópteros)
Atravessamento de habitats florestais e zonas de
matos que constituem muito dos habitats
preferenciais para numerosas espécies faunísticas.
Avaliação
(+) traçado mais favorável; (-) traçado menos favorável.
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•

Troço 9

Com a análise efetuada verifica-se que o Traçado B é ligeiramente mais favorável
comparativamente ao Traçado A. Assim, pode constatar-se que o Traçado B
apresenta uma extensão de atravessamento menor, do SIC, ZPE e IBA Rio Sabor e
Maçãs. No que diz respeito aos habitats prioritários, verifica-se que apesar do
Traçado B efetuar um maior atravessamento total de Habitats naturais prioritários
(e.g. habitat 91E0* e 6220*), não regista afetação do habitat 91E0*. Esta questão é
relevante pois este habitat apresenta estrato arbóreo, pelo que teria uma afetação
com caráter definitivo, sendo assim mais negativo.
No que respeita à fauna, o Traçado B é claramente mais positivo, observando-se
relativamente ao lobo, que atravessa a alcateia de Outeiro-Pinelo numa menor
extensão e de forma limítrofe aos limites da mesma. Cria assim maior afastamento
da zona de criação indicada em bibliografia e aproxima-se de povoações, o que se
afigura positivo para esta espécie prioritária. Refere-se ainda que o Traçado B
atravessa uma menor extensão de linhas de água (e seus valores faunísticos).
Por outro lado, o Traçado A apresenta-se como mais favorável em alguns dos critérios
analisados, como é o caso do atravessamento de habitats naturais, em que regista
uma menor extensão; de áreas naturais de ocorrência de espécies florísticas com
interesse

para

a

conservação,

onde

apresenta

uma

menor

extensão;

e

atravessamento de habitat favorável à ocorrência de fauna.
Também no que concerne à avifauna, o Traçado A apresenta-se mais afastada do
ninho de águia-real conhecido neste Troço. Refere-se contudo que, tendo em conta a
tipologia de projeto, não se prevê a sua afetação direta podendo o potencial impacte
de exclusão ser minimizado se a fase de construção se realizar fora do período
reprodutor da espécie.
Ainda assim, o Traçado B minimiza a afetação e/ ou perturbação de valores naturais
prioritários, entre os quais habitats naturais prioritário (e arbóreos) e lobo, bem
como do vale do rio Sabor e Maçãs, onde se concentra valores importantes.
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Em suma, o Traçado B do Troço 9 apresenta-se assim como mais favorável como
exposto no quadro seguinte.
Quadro 10.17 – Resultados da análise comparativa efetuada no Troço 9
Troço 9

Critérios de comparação
Atravessamento de áreas classificadas e
outras áreas relevantes
Afetação de habitats prioritários
Afetação de habitats naturais
Afetação de áreas naturais de ocorrência
de espécies florísticas com interesse para
a conservação, como matos, linha de água,
povoamentos de folhosas e afloramentos
rochosos

Atravessamento de áreas com presença de
lobo ibérico (buffer 5km), em especial, de
alcateias

Atravessamento de linhas de água e seus
valores faunísticos
Atravessamento ou proximidade de ninhos
de espécies de avifauna com importância
para a conservação;
Atravessamento ou proximidade de outras
áreas relevantes de ocorrência de espécies
faunísticas com estatuto de conservação
(e.g. abrigos de quirópteros)
Atravessamento de habitats florestais e
zonas de matos que constituem muito dos
habitats preferenciais para numerosas
espécies faunísticas.
Avaliação

A

181m de extensão, dos quais 60m
de habitat 91E0*
22m de extensão

B
1165m de atravessamento do
SIC, ZPE e IBA Rio Sabor e
Maçãs
1714m de extensão, dos
quais 0m de habitat 91E0*
389m de extensão

2562m de extensão

5076m de extensão

Atravessa a alcateia de OuteiroPinelo em 8030m, aproximando-se
da área indicada do local de
criação, em bibliografia.

Atravessa a alcateia de
Outeiro-Pinelo em 5170m, de
forma limítrofe. Cria maior
afastamento da zona de
criação indicada em
bibliografia (para sul) e
aproxima-se de povoações.

60m de extensão

33m de extensão

-

Dista 80m de um ninho de
águia-real

Atravessa buffer de 1km de abrigo
de importância local

Atravessa buffer de 1km de
abrigo de importância local

2560m

5075m

(-)

(+)

3015m de atravessamento do SIC,
ZPE e IBA Rio Sabor e Maçãs

(+) traçado mais favorável; (-) traçado menos favorável.

•

Análise Global

Concluindo, com base na análise efetuada, com base em diferentes critérios de
avaliação, verificou-se que a alternativa mais favorável no que concerne aos aspetos
ecológicos diz respeito a Troço 1A+ Troço2B+ Troço 3B+ Troço 4A+ Troço 5+ Troço
6A+ Troço 7B+ Troço 8B+ Troço 9B.

10.2.9

Paisagem

Com vista à análise comparativa dos traçados em estudo, e conforme descrito na
metodologia de análise deste fator, procurou-se identificar os troços dos dois
traçados em análise, suscetíveis de provocar impacte mais significativo na paisagem.
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Para tal, identificaram-se para cada traçado e para cada troço, as extensões de
gasoduto que cruzam cada classe de sensibilidade da paisagem, com base no
cruzamento dos traçados com a carta de sensibilidade da paisagem (Desenho 7 Sensibilidade Visual da Paisagem e Unidades de Paisagem - Volume 3), cujo
resultado se apresenta no quadro e nos gráficos seguintes.
Quadro 10.18 – Extensão de cada troço dos traçados para cada classe de Sensibilidade Visual da
Paisagem
Reduzida
Troços
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Traçado A
Extensão
%
(m)
6020
24,56
2306
28,06
4237
25,70
2845
27,73
2376
26,08
3159
9,07
3925
16,82
4047
16,20
1307
10,91

Traçado B
Extensão
%
(m)
5217
21,00
2503
30,11
3500
20,30
2392
22,09
2376
26,08
8130
23,05
2467
9,83
3475
14,39
1720
14,61

Sensibilidade Visual da Paisagem
Moderada
Traçado A
Traçado B
Extensão
Extensão
%
%
(m)
(m)
13679
55,80
15301
61,60
5007
60,92
5130
61,72
8041
48,78
6694
38,83
4067
39,64
4069
37,57
2682
29,43
2678
29,39
11937
34,30
15036
42,63
8512
36,48
12299
48,99
13035
52,17
13952
57,79
8119
67,83
6568
55,81

Elevada
Traçado A
Traçado B
Extensão
Extensão
%
%
(m)
(m)
4816
19,64
4320
17,39
906
11,03
679
8,17
4206
25,52
7048
40,88
3347
32,63
4368
40,34
4055
44,49
4057
44,53
19711
56,63
12105
34,32
10895
46,70
10339
41,18
7905
31,63
6714
27,81
2545
21,26
3481
29,58

Figura 10.1 - Comparação por Troço de cada Traçado na classe de Baixa Sensibilidade da Paisagem
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Figura 10.2 - Comparação por Troço de cada Traçado na classe de Moderada Sensibilidade da Paisagem

Figura 10.3 - Comparação por Troço de cada Traçado na classe de Elevada Sensibilidade da Paisagem

Da análise do quadro e dos gráficos acima, pode concluir-se o seguinte:


O atravessamento de áreas com moderada sensibilidade deve-se na sua maioria
à passagem de ambos os traçados por zonas que apresentam o tipo de coberto
vegetal predominante nesta região, os matos. Estas comunidades de elevada
qualidade visual no norte do país surgem associadas a zonas de florestas
abertas, aumentando a sua capacidade de absorção de uma intrusão visual. Por
este motivo ambos os traçados têm a maioria ou percentagens significativas do
seu traçado em áreas de moderada sensibilidade;
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No Troço 1, o Traçado B desenvolve-se ao longo de uma menor extensão de
áreas com elevada sensibilidade visual (cerca de 17% do Troço 1), por oposição
ao Traçado A, que atravessa zonas mais sensíveis do ponto de vista paisagístico
ao longo de aproximadamente 20% da extensão desta primeira secção;



Também os Troços 2, 6, 7 e 8 do Traçado B se apresentam mais favoráveis do
ponto de vista paisagístico na medida em que interferem com zonas menos
sensíveis e, portanto, com uma maior aptidão para receber o projeto em
estudo;



No caso do Traçado A, são os Troços 3, 4 e 9 que permitem evitar situações
mais gravosas do ponto de vista paisagístico, em especial o troço 3 em que o
Traçado B se desenvolve de modo mais significativo em áreas de maior
sensibilidade da paisagem.

10.2.10

Enquadramento Socioeconómico

Porque os impactes da fase de construção são predominantemente temporários,
considera-se que os impactes com efetiva expressão a considerar para a comparação
de alternativas serão aqueles determinados para a fase de exploração e que assumem
um carácter permanente. Assim, como não se verificam afetações diretas de
habitações, e as afetações indiretas (a menos de 50m do local das obras) se resumem
ao ruído/poeiras decorrentes dos trabalhos de construção, limitados ao curto espaço
de tempo da intervenção de construção naquele local especifico, não se considera
um fator relevante de escolha, pelo que se optou por excluir desta análise
comparativa.
Ao nível regional não são significativas as diferenças entre os impactes provocados
por cada uma das soluções/alternativas. Efetivamente, dum ponto de vista global,
tanto os impactes na fase de construção como na fase de exploração são idênticos
aos já referidos anteriormente, não se justificando qualquer referência suplementar.
Como tal, para o presente projeto considera-se que os fatores analisados a uma
microescala adquirirão um carácter mais diferenciador para esta comparação
ambiental de alternativas, pelo que serão estes os apresentados nesta secção.
O processo de comparação deverá, pois, providenciar informação que permita
identificar a solução com impactes positivos mais significativos e de maior magnitude
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e com impactes negativos menos significativos e de menor magnitude, pois essa será
a melhor solução do ponto de vista social.
Abaixo apresentam-se os quadros com a indicação de contrastes comparativos
decorrentes dos indicadores considerados, para a análise a uma microescala dos
impactes para fase de exploração, dos nove troços.
Quadro 10.19 – Resultados da análise comparativa efetuada no Enquadramento Socioeconómico
Troços

Traçado

Troço
1

A
B
Contraste
Avaliação Global

Troço
2

Troço
3

A
B
Contraste
Avaliação Global
A
B
Contraste
Avaliação Global
A
B

Troço
4

Contraste
Avaliação Global

Troço
6

A
B
Contraste
Avaliação Global

Troço
7

A
B
Contraste
Avaliação Global

Troço
8

Troço
9

A
B
Contraste
Avaliação Global
A
B
Contraste
Avaliação Global
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Afetações Diretas
Outras infraestruturas
Áreas agrícolas (metros)
12832,8
9718,2
Iguais
Alternativa B ligeiramente melhor que a Alternativa A
Alternativa A menos favorável que a Alternativa B, tendo em conta a ocupação
agrícola.
5392,2
6526,7
Iguais
Iguais (a diferença não se considera significativa)
Igualmente Viáveis
5103,6
10005,1
Iguais
Alternativa A melhor que Alternativa B
Alternativa A Ligeiramente Favorável em relação à Alternativa B, tendo em conta
que área agrícola afetada é bastante superior na Alternativa B
5514,2
Miradouro da Mata do
5957,5
carrasco
Alternativa A ligeiramente
Iguais (a diferença não se considera significativa)
melhor que a Alternativa B
Alternativa B menos favorável que a Alternativa A tendo em conta o atravessamento
do Miradouro. O peso do atravessamento é no entanto diminuto, uma vez que o
mesmo se encontra em estado natural.
19769,3
12800,8
Iguais
Alternativa B ligeiramente melhor que a Alternativa A
Alternativa A menos favorável que a Alternativa B, tendo em conta a área agrícola
afetada
7591,9
13092,1
Iguais
Alternativa A melhor que a Alternativa B
Alternativa A Ligeiramente Favorável em relação à Alternativa B, tendo em conta
que área agrícola afetada é bastante superior na Alternativa B
10978,2
9227,0
Iguais
Iguais (a diferença não se considera significativa)
Igualmente Viáveis
10978,2
9227,0
Iguais
Iguais (a diferença não se considera significativa)
Igualmente Viáveis
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10.2.11

Património Cultural e Arquitetónico

Para se proceder à comparação do valor patrimonial e à hierarquização de impactes
patrimoniais nos corredores e nos troços em estudo, decidiu-se fazer a contagem
simples do número de ocorrências patrimoniais ao longo das alternativas em estudo.
Quadro 10.20 – Análise comparativa dos corredores por troços
Troço

Corredor A

Corredor B

Negativo Direto

Corredor A

Corredor B

Corredor A

Negativo Indireto

Corredor B

Nulo

Troço 1

0

0

0

0

12

9

Troço 2

0

0

1

0

1

0

Troço 3

0

1

0

1

7

1

Troço 4

0

0

0

0

1

3

Troço 5

0

0

2

2

4

4

Troço 6

3

0

0

2

4

4

Troço 7

1

0

0

0

1

0

Troço 8

0

0

0

0

2

2

Troço 9

0

0

1

0

0

2

Face aos resultados anteriormente apresentados, conclui-se que:


No troço 1, qualquer uma das soluções apontadas é viável, porque não
apresentam ocorrências com impactes negativos (diretos e indiretos).
Utilizando apenas a concentração de ocorrências nos corredores (impactes
nulos), considera-se que o Corredor B é a melhor solução por ter menor
número de ocorrências (9) que o Corredor A (12).



No troço 2, qualquer uma das soluções sugeridas é viável, porque não
apresenta ocorrências com impactes negativos diretos. Usando apenas o
critério dos impactes indiretos, considera-se que o Corredor B é a melhor
solução por ter menor número de ocorrências (0) que o Corredor A (1).



No troço 3, considera-se que o Corredor A é a melhor solução por não ter
ocorrências patrimoniais com impactes negativos diretos, ao contrário do
Corredor B que apresenta 1 ocorrência.



No troço 4, qualquer uma das soluções apontadas é viável, porque não têm
ocorrências com impactes negativos (diretos e indiretos). Utilizando apenas a
concentração de ocorrências nos corredores (impactes nulos), considera-se que
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o Corredor A é a melhor solução por ter menor número de ocorrências (1) que
o Corredor B (3).


No troço 6, considera-se que o Corredor B é a melhor solução por não ter
ocorrências patrimoniais com impactes negativos diretos, ao contrário do
Corredor A que apresenta 3 ocorrências.



No troço 7, considera-se que o Corredor B é a melhor solução por não ter
ocorrências patrimoniais com impactes negativos diretos, ao contrário do
Corredor A que apresenta 1 ocorrência.



No troço 8, qualquer uma das soluções apontadas é viável, porque não
apresentam ocorrências com impactes negativos (diretos e indiretos) e têm a
mesma quantidade de impactes nulos (2 unidades).



No troço 9, qualquer uma das soluções sugeridas é viável, porque não reúnem
ocorrências com impactes negativos diretos. Usando apenas o critério dos
impactes indiretos, considera-se que o Corredor B é a melhor solução por ter
menor número de ocorrências (0) que o Corredor A (1).

10.2.12

Gestão de Resíduos

Face à inexistência de impactes diferenciadores das alternativas em análise,
considera-se que ambas são globalmente viáveis e sem ser possível selecionar uma
como mais favorável relativamente à outra.

10.3

Comparação Global de Alterativas

No presente subcapítulo expõe-se uma sumula da classificação das alternativas nos
vários descritores por Troço, de acordo com a metodologia referida no Capítulo 10.1.
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Troço 1
Quadro 10.21 – Comparação de Alternativas de Traçado no Troço 1
Descritor

Clima
Qualidade do Ar
Ambiente Sonoro
Meio Geológico
Solos e Uso do solo
Ordenamento e Condicionantes
Recursos Hídricos
Sistemas Ecológicos
Paisagem
Enquadramento Socioeconómico
Património Cultural e
Arquitetónico
Gestão de Resíduos
TOTAL

Traçado A
Classificação
Igualmente Viáveis
Igualmente Viáveis
Igualmente Viáveis
Igualmente Viáveis
Menos favorável
Menos favorável
Menos favorável
Mais Favorável
Menos favorável
Menos favorável

Valoração
0
0
0
0
3
3
2
9
2
2

Traçado B
Classificação
Igualmente Viáveis
Igualmente Viáveis
Igualmente Viáveis
Igualmente Viáveis
Ligeiramente Favorável
Ligeiramente Favorável
Ligeiramente Favorável
Menos favorável
Ligeiramente Favorável
Ligeiramente Favorável

Valoração
0
0
0
0
6
6
4
3
4
4

Menos favorável

3

Ligeiramente Favorável

6

Igualmente Viáveis

0
24

Igualmente Viáveis

0
33

O traçado B é o mais favorável neste troço.
•

Troço 2
Quadro 10.22 – Comparação de Alternativas de Traçado no Troço 2
Descritor
Clima
Qualidade do Ar
Ambiente Sonoro
Meio Geológico

Solos e Uso do solo
Ordenamento e Condicionantes
Recursos Hídricos
Sistemas Ecológicos
Paisagem
Enquadramento Socioeconómico
Património Cultural e
Arquitetónico
Gestão de Resíduos
TOTAL

Traçado A
Classificação
Igualmente Viáveis
Igualmente Viáveis
Igualmente Viáveis
Igualmente Viáveis

Valoração
0
0
0
0

Traçado B
Classificação
Igualmente Viáveis
Igualmente Viáveis
Igualmente Viáveis
Igualmente Viáveis

Valoração
0
0
0
0

Menos favorável
Menos favorável
Ligeiramente Favorável
Menos favorável
Menos favorável
Igualmente Viáveis

3
3
4
3
2
0

Ligeiramente Favorável
Ligeiramente Favorável
Menos favorável
Ligeiramente Favorável
Ligeiramente Favorável
Igualmente Viáveis

6
6
2
6
4
0

Menos favorável

3

Ligeiramente Favorável

6

Igualmente Viáveis

0
18

Igualmente Viáveis

0
30

O traçado B é o mais favorável neste troço.
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Troço 3
Quadro 10.23 – Comparação de Alternativas de Traçado no Troço 3
Descritor

Clima
Qualidade do Ar
Ambiente Sonoro
Meio Geológico
Solos e Uso do solo
Ordenamento e Condicionantes
Recursos Hídricos
Sistemas Ecológicos
Paisagem
Enquadramento Socioeconómico
Património Cultural e
Arquitetónico
Gestão de Resíduos
TOTAL

Traçado A
Classificação
Igualmente Viáveis
Igualmente Viáveis
Ligeiramente Favorável
Mais Favorável
Ligeiramente Favorável
Ligeiramente Favorável
Mais Favorável
Menos Favorável
Mais Favorável
Ligeiramente Favorável

Valoração
0
0
2
6
6
6
6
3
6
4

Traçado B
Classificação
Igualmente Viáveis
Igualmente Viáveis
Menos favorável
Menos favorável
Menos favorável
Menos favorável
Menos favorável
Ligeiramente Favorável
Menos Favorável
Menos favorável

Valoração
0
0
1
2
3
3
2
6
2
2

Mais Favorável

9

Menos favorável

3

Igualmente Viáveis

0
48

Igualmente Viáveis

0
24

O traçado A é o mais favorável neste troço.
•

Troço 4
Quadro 10.24 – Comparação de Alternativas de Traçado no Troço 4
Descritor

Clima
Qualidade do Ar
Ambiente Sonoro
Meio Geológico
Solos e Uso do solo
Ordenamento e Condicionantes
Recursos Hídricos
Sistemas Ecológicos
Paisagem
Enquadramento Socioeconómico
Património Cultural e
Arquitetónico
Gestão de Resíduos
TOTAL

Traçado A
Classificação
Igualmente Viáveis
Igualmente Viáveis
Ligeiramente Favorável
Menos favorável
Menos favorável
Menos favorável
Igualmente Viáveis
Mais Favorável
Ligeiramente favorável
Mais Favorável

Valoração
0
0
2
2
3
3
0
9
4
6

Traçado B
Classificação
Igualmente Viáveis
Igualmente Viáveis
Menos favorável
Ligeiramente Favorável
Mais Favorável
Ligeiramente Favorável
Igualmente Viáveis
Menos favorável
Menos Favorável
Menos favorável

Valoração
0
0
1
4
9
6
0
3
2
2

Ligeiramente Favorável

6

Menos favorável

3

Igualmente Viáveis

0
35

Igualmente Viáveis

0
30

O traçado A é o mais favorável neste troço.
•

Troço 5

Sendo este um troço comum não integra a comparação de traçados alternativos.
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Troço 6
Quadro 10.25 – Comparação de Alternativas de Traçado no Troço 6
Descritor

Clima
Qualidade do Ar
Ambiente Sonoro
Meio Geológico
Solos e Uso do solo
Ordenamento e Condicionantes
Recursos Hídricos
Sistemas Ecológicos
Paisagem
Enquadramento Socioeconómico
Património Cultural e
Arquitetónico
Gestão de Resíduos
TOTAL

Traçado A
Classificação
Igualmente Viáveis
Igualmente Viáveis
Igualmente Viáveis
Ligeiramente Favorável
Menos favorável
Menos favorável
Menos favorável
Mais Favorável
Menos favorável
Menos favorável

Valoração
0
0
0
4
3
3
2
9
2
2

Traçado B
Classificação
Igualmente Viáveis
Igualmente Viáveis
Igualmente Viáveis
Menos favorável
Mais Favorável
Mais Favorável
Mais Favorável
Menos favorável
Ligeiramente Favorável
Mais Favorável

Valoração
0
0
0
2
9
9
6
3
4
6

Menos favorável

3

Mais Favorável

9

Igualmente Viáveis

0
28

Igualmente Viáveis

0
48

O traçado B é o mais favorável neste troço.
•

Troço 7
Quadro 10.26 – Comparação de Alternativas de Traçado no Troço 7
Descritor

Clima
Qualidade do Ar
Ambiente Sonoro
Meio Geológico
Solos e Uso do solo
Ordenamento e Condicionantes
Recursos Hídricos
Sistemas Ecológicos
Paisagem
Enquadramento Socioeconómico
Património Cultural e
Arquitetónico
Gestão de Resíduos
TOTAL

Traçado A
Classificação
Igualmente Viáveis
Igualmente Viáveis
Igualmente Viáveis
Menos favorável
Ligeiramente Favorável
Ligeiramente Favorável
Menos favorável
Menos favorável
Menos favorável
Ligeiramente Favorável

Valoração
0
0
0
2
6
6
2
3
2
4

Traçado B
Classificação
Igualmente Viáveis
Igualmente Viáveis
Igualmente Viáveis
Mais Favorável
Menos favorável
Menos favorável
Ligeiramente Favorável
Ligeiramente Favorável
Ligeiramente Favorável
Menos favorável

Valoração
0
0
0
6
3
3
4
6
4
2

Menos favorável

3

Mais Favorável

9

Igualmente Viáveis

0
28

Igualmente Viáveis

0
37

O traçado B é o mais favorável neste troço.
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Troço 8
Quadro 10.27 – Comparação de Alternativas de Traçado no Troço 8
Descritor

Clima
Qualidade do Ar
Ambiente Sonoro
Meio Geológico
Solos e Uso do solo
Ordenamento e Condicionantes
Recursos Hídricos
Sistemas Ecológicos
Paisagem
Enquadramento Socioeconómico
Património Cultural e
Arquitetónico
Gestão de Resíduos
TOTAL

Traçado A
Classificação
Igualmente Viáveis
Igualmente Viáveis
Ligeiramente Favorável
Menos favorável
Igualmente Viáveis
Ligeiramente Favorável
Menos favorável
Menos favorável
Menos favorável
Igualmente Viáveis

Valoração
0
0
2
2
0
6
2
3
2
0

Traçado B
Classificação
Igualmente Viáveis
Igualmente Viáveis
Menos favorável
Ligeiramente Favorável
Igualmente Viáveis
Menos favorável
Ligeiramente Favorável
Mais Favorável
Ligeiramente Favorável
Igualmente Viáveis

Valoração
0
0
1
4
0
3
4
9
4
0

Igualmente Viáveis

0

Igualmente Viáveis

0

Igualmente Viáveis

0
17

Igualmente Viáveis

0
25

O traçado B é o mais favorável neste troço.
•

Troço 9
Quadro 10.28 – Comparação de Alternativas de Traçado no Troço 9
Descritor

Clima
Qualidade do Ar
Ambiente Sonoro
Meio Geológico
Solos e Uso do solo
Ordenamento e Condicionantes
Recursos Hídricos
Sistemas Ecológicos
Paisagem
Enquadramento Socioeconómico
Património Cultural e
Arquitetónico
Gestão de Resíduos
TOTAL

Traçado A
Classificação
Igualmente Viáveis
Igualmente Viáveis
Igualmente Viáveis
Menos favorável
Menos favorável
Menos favorável
Igualmente Viáveis
Menos favorável
Ligeiramente favorável
Igualmente Viáveis

Valoração
0
0
0
2
3
3
0
3
4
0

Traçado B
Classificação
Igualmente Viáveis
Igualmente Viáveis
Igualmente Viáveis
Ligeiramente Favorável
Ligeiramente Favorável
Ligeiramente Favorável
Igualmente Viáveis
Ligeiramente Favorável
Menos Favorável
Igualmente Viáveis

Valoração
0
0
0
4
6
6
0
6
2
0

Menos favorável

3

Ligeiramente Favorável

6

Igualmente Viáveis

0
18

Igualmente Viáveis

0
30

O traçado B é o mais favorável neste troço.

10.4

Traçado Mais Favorável

Com base na análise efetuada, conclui-se que os traçados alternativos são os dois
globalmente viáveis no âmbito dos vários descritores analisados, contudo o traçado
que se verificou que num cômputo geral é o mais favorável em termos ambientais
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para a implantação do gasoduto é composto pela combinação: Traçado B (troço 1) +
Traçado B (troço 2) + Traçado A (troço 3) + Traçado A (troço 4) + Traçado A=B
(troço 5) + Traçado B (troço 6) + Traçado B (troço 7) + Traçado B (troço 8) +
Traçado B (troço 9), como esquematizado no quadro seguinte.
Quadro 10.29 – Traçado mais favorável
Troço
Troço 1
Troço 2
Troço 3
Troço 4
Troço 5
Troço 6
Troço 7
Troço 8
Troço 9

Traçado Selecionado
B
B
A
A
A=B
B
B
B
B

Nos descritores Clima, Qualidade do Ar e Gestão de Resíduos não existem diferenças
relevantes que permitam distinguir os dois corredores em análise em todos os troços,
sendo ambos globalmente viáveis nestes descritores.
No troço 1 o Traçado B apresenta-se como mais favorável, para a generalidade dos
descritores, constituindo a melhor alternativa neste troço ainda que nos sistemas
ecológicos seja mais favorável o Traçado A.
No troço 2 a diferença entre os dois traçados é igualmente expressiva, sendo que
para todos os descritores, à exceção dos recursos hídricos, o Traçado B constitui a
alternativa mais favorável.
No troço 3 é também clara a preferência do Traçado A face ao Traçado B, sendo
que, unicamente para os Sistemas Ecológicos o Traçado B surge como ligeiramente
mais favorável.
No troço 4 o Traçado A é o que se revela mais vantajoso, ainda que a o Traçado B
fosse mais favorável para os descritores Meio Geológico, Solos e Uso do solo e
Ordenamento e Condicionantes.
No troço 5 ambos os traçados são comuns e, nesse sentido, igualmente viáveis não
introduzindo qualquer análise comparativa.
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No troço 6 é clara a preferência do traçado B como mais favorável, sendo apenas
relativamente ao meio geológico e sistemas ecológicos que o Traçado A se constitui
como mais favorável.
No troço 7 é igualmente o Traçado B o mais favorável, ainda que existam fatores que
indiquem o Traçado A como ligeiramente mais favorável, nomeadamente solos e uso
do solo, ordenamento e condicionantes e enquadramento socioeconómico.
No troço 8 o Traçado B é a mais favorável, sendo que apenas o descritor
Ordenamento e Condicionantes se apresenta como mais favorável ao Traçado A.
No troço 9 o Traçado B é a mais favorável para a maior parte dos descritores
analisados, ainda que para a Paisagem seja o Traçado A o que é considerado como
mais vantajoso.
Assim, com base na análise efetuada e ponderando todos os descritores, conclui-se
que os traçados alternativos são os dois globalmente viáveis no âmbito dos vários
descritores analisados, contudo o traçado que se verificou que num cômputo geral é
o mais favorável em termos ambientais para a implantação do gasoduto é composto
pela combinação: Traçado B (troço 1) + Traçado B (troço 2) + Traçado A (troço 3)
+ Traçado A (troço 4) + Traçado A=B (troço 5) + Traçado B (troço 6) + Traçado B
(troço 7) + Traçado B (troço 8) + Traçado B (troço 9).
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LACUNAS DE CONHECIMENTO


Foram desenvolvidos contactos com uma diversidade de entidades que
pudessem ter informação relevante que contribuísse para a identificação de
ocorrências ou condicionantes, sendo que não obtivemos resposta de
algumas que eventualmente poderiam contribuir para uma caraterização
mais completa do território onde se desenvolve o projeto.
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12

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

A implementação do gasoduto Celorico da Beira – Vale de Frades tem como objetivo
estabelecer a 3ª interligação Portugal-Espanha que possibilita o aumento da
segurança de abastecimento em toda a Península Ibérica através da criação de um
eixo logístico de ligação entre os armazenamentos subterrâneos do Carriço em
Portugal e de Yela em Espanha e a um nível mais local contribuirá também para o
reforço da segurança de abastecimento regional.
Esta ligação “potencia a diversificação das origens de aprovisionamento, o que reduz
a vulnerabilidade do abastecimento nacional face a eventuais falhas de importação,
alinhando-se com a estratégia europeia de garantia do acesso aos mercados para
aprovisionamentos de todos os tipos (Roteiro para a Energia 2050, 2011) e de criação
de infraestruturas de gás que promovam a interligação das redes nacionais de gás,
diversificando as importações tanto de gás por gasoduto como de terminais de GNL.
(Energia 2020, 2010; Roteiro para a Energia 2050, 2011)” (AAE, RA do PDIRGN, 2014).
No âmbito da análise ambiental do projeto a sujeitar a procedimento de Avaliação de
Impacte Ambiental, foi desenvolvido à priori um Estudo de Grandes Condicionantes
Ambientais ao seu estabelecimento que identifica as principais sensibilidades e
condicionantes do território, analisando uma grande área de estudo, o qual resultou
na seleção de dois corredores (genericamente com 400 metros de largura)
considerados como tendo maior viabilidade para o desenho do projeto do gasoduto
entre Celorico da Beira e Vale de Frades.
Nessa primeira fase foi analisado o território compreendido entre a estação de Celorico
da Beira e a fronteira com Espanha, na zona de Vale de Frades, numa área de estudo
com uma largura média de 5 km e partindo das considerações tomadas previamente na
Avaliação

Ambiental

Estratégica

desenvolvida

para

o

PDIRNGN

-

Plano

de

Desenvolvimento e Investimento da Rede Nacional de Gás Natural (2014 – 2023).
Constatou-se desde logo que estamos na presença de um território muito
condicionado,

com

diversos

valores

em

presença

(ecológicos,

geológicos,

patrimoniais,…) e com poucos espaços disponíveis para a instalação de uma
infraestrutura linear como é o caso do gasoduto, destacando-se a especial
sensibilidade no atravessamento do rio Douro e que exige procedimentos específicos
de projeto, nomeadamente a escavação é feita pelo método de furação dirigida
(HDD), efetuada em profundidade, situação que exige características especiais
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geológicas e orográficas para a execução da perfuração, o que condiciona bastante as
zonas viáveis para o desenho do gasoduto pelo que, nesta zona, apenas foi possível
considerar um corredor único.
Na generalidade do restante território foram selecionados dois corredores
alternativos (genericamente com 400 metros de largura), nos quais se desenvolveram
os dois traçados alternativos e avaliados no presente EIA.
Face à elevada extensão do projeto, de modo a possibilitar uma comparação de
alternativas, com traçado o mais otimizado possível face às condicionantes presentes
no território, optou-se por dividir os traçados em 9 troços.
Naturalmente a concretização de uma intervenção deste tipo num território
relativamente vasto nunca poderá considerar-se totalmente inócua, nem é possível
evitar

por

completo

os

efeitos

negativos

antecipadamente

identificados,

permanecendo algumas situações de conflito potencial, facto que justificou a
realização do presente EIA, tendo como objetivo a identificação pormenorizada dos
impactes e a preconização das medidas de minimização a implementar.
Assim, após a análise dos descritores ambientais considerados no Estudo de Impacte
Ambiental do Gasoduto Celorico – Vale de Frades, conclui-se que não se prevêm
impactes negativos significativos sobre a generalidade dos descritores ambientais,
nomeadamente, sobre o clima, qualidade do ar, ambiente sonoro e gestão de
resíduos como, de resto, é expectável em infraestruturas deste tipo.
No cômputo geral, e da caracterização da área de estudo nos diversos descritores,
concluiu-se que esta constitui uma região com valores importantes em presença e
que implica um planeamento cuidado de um traçado que seja tecnicamente viável e
ambientalmente pouco impactante.
Assim, a seleção dos corredores e traçados em análise decorreu de um processo
iterativo e de uma análise onde imperam as várias vertentes ambientais mas também
as restrições técnicas. Esta análise conjunta levou a que no desenvolvimento do EIA,
com o maior detalhe da informação recolhida, houvesse ainda a necessidade de
desenvolver ajustes aos corredores inicialmente selecionados na primeira fase, de
modo a possibilitar uma definição dos traçados o mais favorável ambientalmente e
viável tecnicamente, tendo-se evitado ou minimizado, tanto quanto possível as
principais restrições/condicionantes em presença.
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Segue-se então uma exposição sintética global das principais sensibilidades nos vários
troços.
Nos dois primeiros troços o território representa-se menos condicionado, sendo
maioritariamente composto por mosaico agrícola e alguma componente florestal,
integrando nos corredores e traçados alternativos áreas integradas na Reserva Agrícola e
Reserva Ecológica Nacional. No troço 2 foi tida em conta a localização e alinhamento do
IP2 para desenvolvimento de um dos corredores e traçados alternativos.
No troço 3, a única condicionante que se assume como mais relevante corresponde à
ZEP dos Sítios Pré-históricos Rupestres do Vale do Côa, interferido na sua zona
limítrofe pelo traçado B, na zona concordante com o desenvolvimento do IP2.
No Troço 4 os dois traçados alternativos desenvolvem-se próximos devido às
condicionantes orográficas que a envolvente apresenta, vindo ambos a interferir com
uma área de recursos geológicos e o traçado B interfere ainda com uma área de uso
especial (miradouro de Santo Amaro).
O troço 5 foi desde logo estudado com maior detalhe por incluir o atravessamento do
rio Douro e as implicações de projeto que esse atravessamento representa, sendo
que daí resultou a seleção de um corredor e traçado único. Nesta zona, como
condicionante ambiental mais relevante refere-se o atravessamento do Alto Douro
Vinhateiro. Este atravessamento, que se sabia logo à partida como inevitável, será
desenvolvido com recurso a perfuração horizontal dirigida (HDD) sob o leito do rio.
O troço 6 é claramente marcado pela baixa aluvionar do Vale da Vilariça, grande
parte integrado no Aproveitamento Hidroagrícola com o mesmo nome, tendo sido
inevitável o desenvolvimento de um dos traçados (alternativa A) interferindo com
essa condicionante, ainda que se tenha conseguido delinear um traçado alternativo
que a evite.
No

Troço

7

os

traçados

alternativos

desenvolvem-se

na

proximidade

do

Aproveitamento Hidroagrícola de Macedo de Cavaleiros, contudo, sem interferirem
com esta condicionante. Passam ambos na envolvente da única área industrial com
alguma expressão da região atravessada, estando prevista a localização de uma
estação nas suas imediações para um eventual aproveitamento de sinergias pelo
fornecimento de gás a esta zona.
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Nos troços 8 e troço 9 é o atravessamento inevitável dos rios Sabor e Maças aquele
que representa maior sensibilidade pelos valores ecológicos que abarca e que,
contudo são desde logo minorados pela localização dos traçados na zona com menor
extensão de afetação em área protegida e, por outro lado pela possibilidade de
consideração de medidas de minimização, essencialmente a aplicar durante a fase de
projeto de execução e fase de construção, e que reduzem a sua afetação.
Assim, ainda que pela expressão genérica que as condicionantes assumem no
território e pela extensão significativa do projeto, nem sempre tenha sido possível
delinear um traçado que evite todas as condicionantes, de um modo geral foi
conseguida uma boa conjugação entre as restrições técnicas do projeto e as
condicionantes ambientais tendo sido estudadas duas soluções de traçado das quais
se selecionou uma como mais favorável que, como referido anteriormente é
composta pela combinação: Traçado B (troço 1) + Traçado B (troço 2) + Traçado A
(troço 3) + Traçado A (troço 4) + Traçado A=B (troço 5) + Traçado B (troço 6) +
Traçado B (troço 7) + Traçado B (troço 8) + Traçado B (troço 9).
Genericamente, os principais impactes ocorrem na fase de construção sendo por isso
impactes temporários, localizados e em grande parte passiveis de serem minimizados.
De um modo geral, os impactes são pouco significativos, sendo que os principais
impactes têm a ver com a necessária faixa de servidão desta infraestrutura e a perda
de uso do solo ou o condicionamento que ela representa, especialmente nas áreas
ocupadas com culturas arbóreas. Este impacte é especialmente importante caso as
árvores afetadas apresentem estatuto legal de proteção, constituam habitats
naturais e/ou ou integrem áreas da Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica
Nacional ou Regime Florestal. Contudo, a faixa ocupada durante a obra poderá ser
reduzida nestes locais minimizando os impactes daí decorrentes, sendo que, após a
obra, poderá restabelecer-se um uso mais alargado de herbáceas e de pastagens ou
outros permitidos pela servidão e consoante opção dos proprietários, o que minimiza
os impactes referidos.
Como já se referiu, constam do EIA diversas medidas com vista à minimização das
situações potencialmente críticas anteriormente enunciadas.
Conclui-se assim que a infraestrutura em estudo não se afigura como um projeto que,
após a sua construção e entrada em funcionamento, provoque impactes negativos
significativos

no

ambiente,

particularmente

se

forem

cumpridas

todas

as

recomendações patentes no presente estudo.
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13 ENTIDADES CONTACTADAS
Tendo em consideração a recolha de um maior número de informação relevante para
a caracterização da região e identificação de potenciais locais/infraestruturas
sensíveis à implantação do projeto em causa, foram efetuadas consultas a vários
organismos e entidades públicas e privadas, que tivessem informação específica em
relação a situações sob a sua tutela ou concessão. No âmbito destas consultas, foram
formalmente contactados os seguintes organismos e entidades:


Águas do Norte



Águas de Lisboa e Vale do Tejo



ANA - Aeroportos de Portugal



Autoridade Nacional da Aviação Civil



ANPC - Autoridade Nacional de Proteção Civil



APA - ARH Norte



APA - ARH Centro



Câmara Municipal de Celorico da Beira



Câmara Municipal de Trancoso



Câmara Municipal de Mêda



Câmara Municipal de Vila Nova de Foz Côa



Câmara Municipal de Torre de Moncorvo



Câmara Municipal de Vila Flor



Câmara Municipal de Alfândega da Fé



Câmara Municipal de Mirandela



Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros



Câmara Municipal de Bragança



Câmara Municipal de Vimioso



Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N)



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



Direção Geral de Energia e Geologia e (DGEG)
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Direção Geral do Turismo (DGT)



Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR)



Direção Geral de Saúde (DGS)



Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares



Direção Geral do Território



Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAP Norte)



Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Centro (DRAP Centro)



EDM - Empresa de Desenvolvimento Mineiro, S.A.



EDP, Corporate



Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas



Infraestruturas de Portugal, SA



Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT)



Instituto do Vinho e da Vinha (IVV)



Laboratório Nacional de Energia e Geologia – LNEG



NOS



Polícia de Segurança Pública (PSP) - Operações e Segurança



Portugal Telecom



RESIESTRELA, Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A.



Resíduos do Nordeste, EIM



REN Eléctrica, S.A



Secretaria-Geral do Ministério da Administração



Sonorgas



Vodafone



Ascendi Douro, Estradas do Douro Interior, S. A



Termas de Longroiva



Sumol-Compal (Águas de Bem-Saúde)



Associação de Municípios do Baixo Sabor de Fins Específicos
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Associação de Beneficiários do Vale da Vilariça



Associação de Beneficiários de Macedo de Cavaleiros



Grupo Lobo

No Anexo A do Volume 5 - Estudo das Grandes Condicionantes Ambientais Seleção do Corredor é apresentada a correspondência recebida. No Anexo A do
Volume 4 – Anexos Técnicos encontra-se a correspondência recebida após o Estudo
das Grandes Condicionantes.
Refira-se que no âmbito dos estudos relativos à vertente patrimonial foram ainda
efetuados contactos com a Direção Geral do Património Cultural (DGPC).
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ANTUNES, J. M. V.; FARIA, P. B. e ALMEIDA, P. M. B. (1998) – Aspectos
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05/10/2015)
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[14.13.26]

CARVALHO, S. e PEÇA, P.
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Impactes Patrimoniais: Subconcessão Auto-Estrada Douro Interior. Lote
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2010a) – Relatório de Trabalhos Arqueológicos: Minimização de
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(2000d) – A ocupação humana na Pré-história recente na região entre
Côa e Távora. Freixo de Numão: ACDR - Freixo de Numão.
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Câmara Municipal de Vila Nova de Foz Côa. 6: 83 – 95
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05/10/2015)
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Reabilitação Urbana: Sistema de Informação para o Património
Arquitectónico.
(http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=1494,
05/10/2015)
(1992g) - Ponte Romana de Longroiva. Instituto da Habitação e da
Reabilitação Urbana: Sistema de Informação para o Património
Arquitectónico.
(http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=2924,
05/10/2015)
(1992h) - Pelourinho de Mêda. Instituto da Habitação e da Reabilitação
Urbana: Sistema de Informação para o Património Arquitectónico.
(http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=1594,
06/10/2015)
CONCEIÇÃO, M. e ALVES, S.
(1992/2006a) - Casa Grande de Freixo de Numão / Museu de Etnografia
da Casa Grande. Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana:
Sistema de Informação para o Património Arquitectónico.
(http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=2998,
06/10/2015)
[14.13.32]
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Informação
para
o
Património
Arquitectónico.
(http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=6489,
05/10/2015)
[14.13.33]

CONCEIÇÃO, M. e NOÉ, P. (1992/2012) - Câmara Municipal, Tribunal e
Cadeia de Marialva. Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana:
Sistema de Informação para o Património Arquitectónico.
(http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=3088,
05/10/2015)

[14.13.34]

CUNHA, E.; UMBELINO, C. e TAVARES, T. (2001) - A Necrópole de São
Pedro de Marialva: Dados antropológicos. Património: Estudos. Lisboa:
IPPAR. 1: 139 – 143

[14.13.35]

DORDIO, P.
(2002a) - Capela de São Sebastião. Instituto da Habitação e da
Reabilitação Urbana: Sistema de Informação para o Património
Arquitectónico.
(http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=14164,
04/10/2015)
(2002b) - Capela da Senhora da Guia. Instituto da Habitação e da
Reabilitação Urbana: Sistema de Informação para o Património
Arquitectónico.
(http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=11481,
04/10/2015)
(2002c) - Capela de Santa Bárbara / Capela da Curvaceira. Instituto da
Habitação e da Reabilitação Urbana: Sistema de Informação para o
Património Arquitectónico.
(http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=11478,
04/10/2015)
(2002d) - Cruzeiro da Devesa. Instituto da Habitação e da Reabilitação
Urbana: Sistema de Informação para o Património Arquitectónico.
(http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=23950,
05/10/2015)
(2002e) - Cruzeiro do Caminho Velho de Meda. Instituto da Habitação e da
Reabilitação Urbana: Sistema de Informação para o Património
Arquitectónico.
(http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=14159,
05/10/2015)
(2002f) - Cruzeiro em Marialva. Instituto da Habitação e da Reabilitação
Urbana: Sistema de Informação para o Património Arquitectónico.
(http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=11461,
05/10/2015)

Página 601 de 647

G-14000-000001
Data: 26.01.2016
Rev.1

(2002g) - Fonte da Corredoura. Instituto da Habitação e da Reabilitação
Urbana: Sistema de Informação para o Património Arquitectónico.
(http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=14160,
05/10/2015)
(2002h) - Fonte das Duas Bicas. Instituto da Habitação e da Reabilitação
Urbana: Sistema de Informação para o Património Arquitectónico.
(http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=14161,
05/10/2015)
(2002i) - Fonte do Alcaide. Instituto da Habitação e da Reabilitação
Urbana: Sistema de Informação para o Património Arquitectónico.
(http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=14162,
05/10/2015)
(2002j) - Igreja Paroquial de São Pedro de Marialva / Igreja de São Pedro.
Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana: Sistema de Informação
para o Património Arquitectónico.
(http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=11073,
05/10/2015)
(2002k) - Núcleo urbano da vila de Marialva / Vila intramuros,
Arrabalde e Devesa de MarialvaInstituto da Habitação e da Reabilitação
Urbana: Sistema de Informação para o Património Arquitectónico.
(http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=1328,
05/10/2015)
[14.13.36]

DORDIO, P. e GORJÃO, S. (2002 / 2006) - Chafariz do Rabaçal / Fonte
das Poças. Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana: Sistema de
Informação para o Património Arquitectónico.
(http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=7696,
04/10/2015)

[14.13.37]

FERNANDES, P. (2007) – Necrópole de São Gens. Ulysses, sistema de
informação do património classificado/DGPC.
(http://www.patrimoniocultural.pt/pt/patrimonio/patrimonioimovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-declassificacao/geral/view/11065928, 11/09/2015)

[14.13.38]

FERREIRA, M. C.C. (2000a) - Contributos para a Carta Arqueológica do
Concelho de Trancoso. Beira Interior História e Património: Actas das
1ªs Jornadas de Património da Beira Interior. Guarda: Câmara
Municipal da Guarda. 51 - 96

[14.13.39]

FERREIRA, M. M. N. e SOARES, A. M. S. S. (1994) - A Toponímia do
Concelho de Almodôvar. Vipasca. Aljustrel. 3: 99-119.

[14.13.40]

FIGUEIREDO, P.
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(2002a) - Capela de Nossa Senhora da Carvalha. Instituto da Habitação e
da Reabilitação Urbana: Sistema de Informação para o Património
Arquitectónico.
(http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=11395,
12/09/2015)
(2002a) - Igreja Paroquial de Torres / Igreja de Santa Águeda. Instituto da
Habitação e da Reabilitação Urbana: Sistema de Informação para o
Património Arquitectónico.
(http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=12279,
14/09/2015)
(2002a) - Capela da Senhora dos Remédios. Instituto da Habitação e da
Reabilitação Urbana: Sistema de Informação para o Património
Arquitectónico.
(http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=11482,
04/10/2015)
(2002b) - Casa das Freiras. Instituto da Habitação e da Reabilitação
Urbana: Sistema de Informação para o Património Arquitectónico.
(http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=11479,
05/10/2015
(2002b) - Junta de Freguesia e Escola de Torres. Instituto da Habitação e
da Reabilitação Urbana: Sistema de Informação para o Património
Arquitectónico.
(http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=12280,
15/09/2015)
(2002c) - Ponte Nova. Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana:
Sistema de Informação para o Património Arquitectónico.
(http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=8493,
11/09/2015)
(2002c) - Igreja Paroquial de Carnicães / Igreja de Nossa Senhora da
Calçada. Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana: Sistema de
Informação para o Património Arquitectónico.
(http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=11647,
15/09/2015)
(2002c) - Passos da Via Sacra de Marialva. Instituto da Habitação e da
Reabilitação Urbana: Sistema de Informação para o Património
Arquitectónico.
(http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=14163,
05/10/2015)
(2002d) - Cruzeiro em Fonte Longa. Instituto da Habitação e da
Reabilitação Urbana: Sistema de Informação para o Património
Arquitectónico.
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(http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=11460,
06/10/2015)
(2002d) - Igreja Paroquial de Feital / Igreja de Santa Margarida. Instituto
da Habitação e da Reabilitação Urbana: Sistema de Informação para o
Património Arquitectónico.
(http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=11646,
16/09/2015)
(2002e) - Capela de Santo António. Instituto da Habitação e da
Reabilitação Urbana: Sistema de Informação para o Património
Arquitectónico.
(http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=12286,
22/09/2015)
(2002e) - Igreja Paroquial de Fonte Longa / Igreja de Santa Maria
Madalena. Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana: Sistema de
Informação para o Património Arquitectónico.
(http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=11458,
06/10/2015)
(2002f) - Igreja Paroquial de Vale do Seixo / Igreja de Nossa Senhora da
Conceição. Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana: Sistema
de Informação para o Património Arquitectónico.
(http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=12283,
22/09/2015)
(2002g) - Chafariz da Costa. Instituto da Habitação e da Reabilitação
Urbana: Sistema de Informação para o Património Arquitectónico.
(http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=12284,
22/09/2015)
(2002h) - Ponte das Carigas. Instituto da Habitação e da Reabilitação
Urbana: Sistema de Informação para o Património Arquitectónico.
(http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=12285,
22/09/2015)
(2002h) - Capela de Santo António do Rio. Instituto da Habitação e da
Reabilitação Urbana: Sistema de Informação para o Património
Arquitectónico.
(http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=12362,
11/09/2015)
(2002i) - Igreja Paroquial de Casas do Rio. Instituto da Habitação e da
Reabilitação Urbana: Sistema de Informação para o Património
Arquitectónico.
(http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=12373,
11/09/2015)
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(2002j) - Capela de Nossa Senhora da GraçaInstituto da Habitação e da
Reabilitação Urbana: Sistema de Informação para o Património
Arquitectónico.
(http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=12372,
11/09/2015)
(2003a) - Igreja Paroquial de Freches / Igreja de Nossa Senhora da Graça.
Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana: Sistema de Informação
para o Património Arquitectónico.
(http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=18469,
14/09/2015)
(2003b) - Capela do Divino Senhor das Preces. Instituto da Habitação e da
Reabilitação Urbana: Sistema de Informação para o Património
Arquitectónico.
(http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=18472,
14/09/2015)
(2003c) - Capela de Santo António. Instituto da Habitação e da
Reabilitação Urbana: Sistema de Informação para o Património
Arquitectónico.
(http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=18473,
14/09/2015)
(2003d) - Capela da Broca. Instituto da Habitação e da Reabilitação
Urbana: Sistema de Informação para o Património Arquitectónico.
(http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=18538,
15/09/2015)
(2003d) - Ponte Romana em Forno Telheiro. Instituto da Habitação e da
Reabilitação Urbana: Sistema de Informação para o Património
Arquitectónico.
(http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=12362,
11/09/2015)
(2003e) - Igreja Paroquial do Minhocal / Igreja de São João Baptista.
Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana: Sistema de Informação
para o Património Arquitectónico.
(http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=18210,
11/09/2015)
(2003e) - Capela de Nossa Senhora da Graça. Instituto da Habitação e
da Reabilitação Urbana: Sistema de Informação para o Património
Arquitectónico.
(http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=18537,
16/09/2015)
(2003f) - Igreja de Nossa Senhora da Graça. Instituto da Habitação e da
Reabilitação Urbana: Sistema de Informação para o Património
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Arquitectónico.
(http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=18537,
16/09/2015)
(2003f) - Fonte dos Loureiros. Instituto da Habitação e da Reabilitação
Urbana: Sistema de Informação para o Património Arquitectónico.
(http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=18212,
11/09/2015)
(2003g) - Ponte Romana em Minhocal. Instituto da Habitação e da
Reabilitação Urbana: Sistema de Informação para o Património
Arquitectónico.
(http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=18211,
11/09/2015)
(2003g) - Igreja Paroquial de Póvoa do Concelho / Igreja de Nossa Senhora
da Graça. Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana: Sistema de
Informação
para
o
Património
Arquitectónico.
(http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=18495,
18/09/2015)
(2003h) - Capela de São Sebastião. Instituto da Habitação e da
Reabilitação Urbana: Sistema de Informação para o Património
Arquitectónico.
(http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=18496,
18/09/2015)
(2003h) - Capela de Santa Ana. Instituto da Habitação e da Reabilitação
Urbana: Sistema de Informação para o Património Arquitectónico.
(http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=18191,
11/09/2015)
(2006a) - Necrópole das Tapadas / Necrópole do Soito. Instituto da
Habitação e da Reabilitação Urbana: Sistema de Informação para o
Património Arquitectónico.
(http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=25069,
11/09/2015)
(2003i) - Fontanário em Póvoa do Concelho. Instituto da Habitação e da
Reabilitação Urbana: Sistema de Informação para o Património
Arquitectónico.
(http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=18498,
18/09/2015)
(2003j) - Igreja Paroquial de Falachos / Igreja do Espírito Santo. Instituto
da Habitação e da Reabilitação Urbana: Sistema de Informação para o
Património Arquitectónico.
(http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=18516,
21/09/2015)
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(2003k) - Igreja Paroquial de Vale de Mouro / Igreja de Nossa Senhora da
Graça. Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana: Sistema de
Informação para o Património Arquitectónico.
(http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=18515,
21/09/2015)
(2003l) - Igreja Paroquial de Vale de Mouro / Igreja de Nossa Senhora da
Graça. Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana: Sistema de
Informação para o Património Arquitectónico.
(http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=18515,
21/09/2015)
(2003m) - Capela de Santo Amaro. Instituto da Habitação e da
Reabilitação Urbana: Sistema de Informação para o Património
Arquitectónico.
(http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=18466,
21/09/2015)
(2003n) - Capela de Santa Bárbara. Instituto da Habitação e da
Reabilitação Urbana: Sistema de Informação para o Património
Arquitectónico.
(http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=18527,
21/09/2015)
(2006a) - Igreja Paroquial de Mêda / Igreja de São Bento. Instituto da
Habitação e da Reabilitação Urbana: Sistema de Informação para o
Património Arquitectónico.
(http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=7680,
06/10/2015)
(2006a) - Casa agrícola Ochôa. Instituto da Habitação e da Reabilitação
Urbana: Sistema de Informação para o Património Arquitectónico.
(http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=25068,
18/10/2015)
[14.13.41]

FILIPE, A.
(2010a) - Sede da Junta de Freguesia de Vila Garcia. Instituto da
Habitação e da Reabilitação Urbana: Sistema de Informação para o
Património Arquitectónico.
(http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=30330,
22/09/2015)
(2010a) - Capela de São Pedro. Instituto da Habitação e da Reabilitação
Urbana: Sistema de Informação para o Património Arquitectónico.
(http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=30148,
05/10/2015)
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(2010b) - Capela de São Sebastião. Instituto da Habitação e da
Reabilitação Urbana: Sistema de Informação para o Património
Arquitectónico.
(http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=30147,
05/10/2015)
(2010b) - Escola Primária de Vila Garcia. Instituto da Habitação e da
Reabilitação Urbana: Sistema de Informação para o Património
Arquitectónico.
(http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=30331,
22/09/2015)
(2010c) - Escola Primária de Vale do Seixo. Instituto da Habitação e da
Reabilitação Urbana: Sistema de Informação para o Património
Arquitectónico.
(http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=30332,
22/09/2015)
(2010c) - Chafariz no jardim Público em Longroiva. Instituto da Habitação
e da Reabilitação Urbana: Sistema de Informação para o Património
Arquitectónico.
(http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=30156,
05/10/2015)
(2010d) - Cruzeiro dos Centenários de Longroiva. Instituto da Habitação e
da Reabilitação Urbana: Sistema de Informação para o Património
Arquitectónico.
(http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=30155,
05/10/2015)
(2010d) - Lagar da Ponte. Instituto da Habitação e da Reabilitação
Urbana: Sistema de Informação para o Património Arquitectónico.
(http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=30290,
24/09/2015)
(2010e) - Capela de São Sebastião. Instituto da Habitação e da
Reabilitação Urbana: Sistema de Informação para o Património
Arquitectónico.
(http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=18465,
24/09/2015)
(2010e) - Cruzeiro na Rua do Adro. Instituto da Habitação e da
Reabilitação Urbana: Sistema de Informação para o Património
Arquitectónico.
(http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=30149,
05/10/2015)
(2010f) - Escola Primária de Longroiva. Instituto da Habitação e da
Reabilitação Urbana: Sistema de Informação para o Património
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Arquitectónico.
(http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=30153,
05/10/2015)
(2010f) - Casa com Portal Quinhentista em Cótimos. Instituto da
Habitação e da Reabilitação Urbana: Sistema de Informação para o
Património Arquitectónico.
(http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=30285,
24/09/2015)
(2010g) - Casa na Rua da Curva da Calçada, n.º 4. Instituto da Habitação e
da Reabilitação Urbana: Sistema de Informação para o Património
Arquitectónico.
(http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=30281,
24/09/2015)
(2010g) - Escola Primária de Longroiva. Instituto da Habitação e da
Reabilitação Urbana: Sistema de Informação para o Património
Arquitectónico.
(http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=30154,
05/10/2015)
(2010h) - Cadeia de Mêda / Museu Municipal de Mêda. Instituto da
Habitação e da Reabilitação Urbana: Sistema de Informação para o
Património Arquitectónico.
(http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=30233,
05/10/2015)
(2010h) - Cruzeiro no Largo do Rossio. Instituto da Habitação e da
Reabilitação Urbana: Sistema de Informação para o Património
Arquitectónico.
(http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=18467,
24/09/2015)
(2010i) - Igreja Paroquial de Cótimos / Igreja de Santo André. Instituto da
Habitação e da Reabilitação Urbana: Sistema de Informação para o
Património Arquitectónico.
(http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=18463,
24/09/2015)
(2010i) - Capela de Nossa Senhora das Tábuas. Instituto da Habitação e da
Reabilitação Urbana: Sistema de Informação para o Património
Arquitectónico.
(http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=7681,
05/10/2015)
(2010j) - Capela de Nossa Senhora de Belém. Instituto da Habitação e da
Reabilitação Urbana: Sistema de Informação para o Património
Arquitectónico.
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(http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=7667,
05/10/2015)
(2010k) - Capela de São Sebastião. Instituto da Habitação e da
Reabilitação Urbana: Sistema de Informação para o Património
Arquitectónico.
(http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=11459,
05/10/2015)
(2010l) - Casa na Rua Professor Ilídio Gouveia / Casa do Dr. Fernando
Alonso. Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana: Sistema de
Informação para o Património Arquitectónico.
(http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=30189,
06/10/2015)
(2010m) - Fonte da Doneguinha / Fonte da Poça. Instituto da Habitação e
da Reabilitação Urbana: Sistema de Informação para o Património
Arquitectónico.
(http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=7688,
06/10/2015)
(2010n) - Fonte do Espírito Santo. Instituto da Habitação e da
Reabilitação Urbana: Sistema de Informação para o Património
Arquitectónico.
(http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=7682,
06/10/2015)
(2011a) - Fonte na Rua Dr. Adriano Vasco Rodrigues. Instituto da
Habitação e da Reabilitação Urbana: Sistema de Informação para o
Património Arquitectónico.
(http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=30152,
05/10/2015)
(2012a) - Capela do Senhor Bom Jesus. Instituto da Habitação e da
Reabilitação Urbana: Sistema de Informação para o Património
Arquitectónico.
(http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=18252,
05/10/2015)
(2012a) - Capela de Santa Bárbara. Instituto da Habitação e da
Reabilitação Urbana: Sistema de Informação para o Património
Arquitectónico.
(http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=18533,
22/09/2015)
(2012b) - Capela de Nossa Senhora das Necessidades. Instituto da
Habitação e da Reabilitação Urbana: Sistema de Informação para o
Património Arquitectónico.
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(http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=18534,
22/09/2015)
(2012b) - Fonte de Santo António. Instituto da Habitação e da
Reabilitação Urbana: Sistema de Informação para o Património
Arquitectónico.
(http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=18251,
06/10/2015)
(2012c) - Igreja Paroquial de Vila Garcia / Igreja de Nossa Senhora dos
Prazeres. Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana: Sistema de
Informação para o Património Arquitectónico.
(http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=18532,
22/09/2015)
(2012d) - Chafariz e Lavadouro no Largo do Rossio. Instituto da Habitação
e da Reabilitação Urbana: Sistema de Informação para o Património
Arquitectónico.
(http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=30279,
24/09/2015)
(2012e) - Escola Primária de Cótimos. Instituto da Habitação e da
Reabilitação Urbana: Sistema de Informação para o Património
Arquitectónico.
(http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=30278,
24/09/2015)
(2014a) - Edifício Termal de Longroiva / Termas de Longroiva. Instituto da
Habitação e da Reabilitação Urbana: Sistema de Informação para o
Património Arquitectónico.
(http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=7677,
05/10/2015)
(2014b) - Chafariz da Praça da Igreja. Instituto da Habitação e da
Reabilitação Urbana: Sistema de Informação para o Património
Arquitectónico.
(http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=7687,
05/10/2015)
[14.13.42]

GERVÁSIO, A. S. [2001] – Relatório: Estudo de Impacte Ambiental:
Vertente Patrimonial: IP5 Mangualde/Guarda: Estudo prévio. Linda-aVelha: GeoArque. (Integra o Processo 98/1(556) do IGESPAR).

[14.13.43]

GORJÃO, S.
(2006a) - Igreja Paroquial da Cogula / Igreja de São Miguel. Instituto da
Habitação e da Reabilitação Urbana: Sistema de Informação para o
Património Arquitectónico.
(http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=18458,
22/09/2015)
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(2006a) - Solar dos Sampaio e Melo/Solar do Morgado do Rabaçal. Instituto
da Habitação e da Reabilitação Urbana: Sistema de Informação para o
Património Arquitectónico.
(http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=7694,
04/10/2015)
(2006b) - Capela de São Silvestre. Instituto da Habitação e da Reabilitação
Urbana: Sistema de Informação para o Património Arquitectónico.
(http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=18459,
23/09/2015)
(2006b) - Chafariz em Casas do Rio. Instituto da Habitação e da
Reabilitação Urbana: Sistema de Informação para o Património
Arquitectónico.
(http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=25244,
11/09/2015)
(2006c) - Alminhas da Cogula. Instituto da Habitação e da Reabilitação
Urbana: Sistema de Informação para o Património Arquitectónico.
(http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=18460,
23/09/2015)
(2006d) - Ponte Romana e Cruzeiro da Cogula. Instituto da Habitação e da
Reabilitação Urbana: Sistema de Informação para o Património
Arquitectónico.
(http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=18461,
24/09/2015)
(2006 / 2011) - Casa dos Pacheco. Instituto da Habitação e da
Reabilitação Urbana: Sistema de Informação para o Património
Arquitectónico.
(http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=25276,
22/09/2015)
[14.13.44]

HORIZONTES DE PROJECTO e CENORPLAN (2007) - Projecto Base do IP2
– Pocinho / Longroiva. Estudo Preliminar de Impacte Ambiental Volume 1 – Relatório Técnico. [s.l.]: Policopiado

[14.13.45]

JAM (s.d.a) – Ponte Romana de Longroiva. Ulysses, sistema de
informação
do
património
classificado/DGPC.
(http://www.patrimoniocultural.pt/pt/patrimonio/patrimonioimovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-declassificacao/geral/view/73472, 06/10/2015)

[14.13.46]

JANA, E.
(1993a) - Pelourinho de Vila Franca de Lampaças / Pelourinho de Vila
Franca. Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana: Sistema de
Informação: Inventário.
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(http://extranet.monumentos.pt/Monumentos/forms/002_B2.aspx,
16/04/2010)
(1994a) –Igreja Matriz de Moncorvo / Igreja de Nossa Senhora da
Assunção. Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana: Sistema de
Informação: Inventário.
(http://www.monumentos.pt/Monumentos/forms/002_B.aspx,
08/06/2009)
[14.13.47]

JANA, E. e NOÉ, P. (1993 / 1999) - Pelourinho de Pinhovelo. Instituto
da Habitação e da Reabilitação Urbana: Sistema de Informação para o
Património Arquitectónico.
(http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=821,
16/10/2015)

[14.13.48]

JESUS, L.
[2000] – Relatório: Estudo de Impacte Ambiental: Vertente Patrimonial.
Variante à EN 218 entre Vimioso e Carção: Estudo Prévio. Linda – a –
Velha: GeoArque. (Integra o processo nº 99/1(524) da DGPC)
[2002] – Relatório: Estudo de Impacte Ambiental: Vertente Patrimonial:
Ligação de Torre de Moncorvo ao IP2: Projecto de Execução. S.l.:
GeoArque. (integra o proc. nº 2001/1(626) da DGPC)

[14.13.49]

LEAL, A. et alli (1983) – Relatório: Carta Arqueológica do Concelho de
Torre de Moncorvo. Porto: PARM. (integra o proc. nº 84/1(120) da
DGPC)

[14.13.50]

LEITE, S. (2009a) – Terronha de Pinhovelo. Ulysses, sistema de
informação do património classificado/DGPC.
(http://www.patrimoniocultural.pt/pt/patrimonio/patrimonioimovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-declassificacao/geral/view/11531467, 16/10/2015)

[14.13.51]

LUÍS, L.
(2008a) - Em busca dos cavaleiros com cabeça de pássaro: perspectivas
de investigação da proto-história no Vale do Côa. Arte Prehistórico al
aire libre en el Sur de Europa. S. l.: Junta de castilla y León:
Consejería de cultura y Turismo. 415 – 490.
(2011a) – Alto Douro Vinhateiro. Ulysses, sistema de informação do
património classificado/DGPC.
(http://www.patrimoniocultural.pt/pt/patrimonio/patrimonioimovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-declassificacao/geral/view/8983641, 22/10/2015)
(s.d.a) – Pelourinho de Meda. Ulysses, sistema de informação do
património classificado/DGPC.
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(http://www.patrimoniocultural.pt/pt/patrimonio/patrimonioimovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-declassificacao/geral/view/73471, 06/10/2015)
[14.13.52]

LEMOS, F. S. (1993) - Povoamento Romano de Trás-os-Montes Oriental.
Braga: Universidade do Minho. 6 Vols

[14.13.53]

LOBÃO, J. C.; MARQUES, A. C. e NEVES, D. (2006a) - Património
Arqueológico do Concelho de Celorico da Beira: subsídios para o seu
inventário e Estudo. Praça Velha: Revista Cultural da Cidade da
Guarda.

[14.13.54]

LOBAO, J.; MARQUES, A. e TENTE, C. (2013) - S. Gens ao longo do
tempo e da História. Celorico da Beira: Câmara Municipal de Celorico
da Beira, Junta de Freguesia de Santa Maria.

[14.13.55]

LIMA, A. e RODRIGUES, M. (1999a) - Capela de São Bento / Capela de
Vila Franca de Lampaças. Instituto da Habitação e da Reabilitação
Urbana: Sistema de Informação: Inventário.
(http://extranet.monumentos.pt/Monumentos/forms/002_B2.aspx,
16/04/2010)

[14.13.56]

MACHADO, J.
(2008a) - Solar dos Calheiros / Casa da Lousã. Instituto da Habitação e
da Reabilitação Urbana: Sistema de Informação para o Património
Arquitectónico.
(http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=27006,
15/09/2015)
(2008b) - Solar em Torres. Instituto da Habitação e da Reabilitação
Urbana: Sistema de Informação para o Património Arquitectónico.
(http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=27016,
15/09/2015)
(2008c) - Povoado fortificado em Cogula. Instituto da Habitação e da
Reabilitação Urbana: Sistema de Informação para o Património
Arquitectónico.
(http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=26997,
22/09/2015)
(2008d) - Casa do Dr. Pinto Campos. Instituto da Habitação e da
Reabilitação Urbana: Sistema de Informação para o Património
Arquitectónico.
(http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=26996,
22/09/2015)
(2008e) - Casa dos Pacheco. Instituto da Habitação e da Reabilitação
Urbana: Sistema de Informação para o Património Arquitectónico.
(http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=26995,
22/09/2015)
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(2008f) - Edifício do Clube Cogulense. Instituto da Habitação e da
Reabilitação Urbana: Sistema de Informação para o Património
Arquitectónico.
(http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=26998,
23/09/2015)
(2008g) - Povoação de Cogula / Aldeia de Cogula. Instituto da Habitação e
da Reabilitação Urbana: Sistema de Informação para o Património
Arquitectónico.
(http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=27002,
23/09/2015)
(2008h) - Casa no Largo Francisco Crespo. Instituto da Habitação e da
Reabilitação Urbana: Sistema de Informação para o Património
Arquitectónico.
(http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=26993,
23/09/2015)
(2008i) - Casa de Cristão-novo em Cogula. Instituto da Habitação e da
Reabilitação Urbana: Sistema de Informação para o Património
Arquitectónico.
(http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=26992,
23/09/2015)
(2008j) - Cruzeiro dos Centenários de Cogula. Instituto da Habitação e da
Reabilitação Urbana: Sistema de Informação para o Património
Arquitectónico.
(http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=26991,
23/09/2015)
(2008k) - Escola Primária em Cogula. Instituto da Habitação e da
Reabilitação Urbana: Sistema de Informação para o Património
Arquitectónico.
(http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=26999,
23/09/2015)
(2008l) - Fonte Seiscentista em Cogula. Instituto da Habitação e da
Reabilitação Urbana: Sistema de Informação para o Património
Arquitectónico.
(http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=27000,
23/09/2015)
(2008m) - Ponte em Cogula. Instituto da Habitação e da Reabilitação
Urbana: Sistema de Informação para o Património Arquitectónico.
(http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=27001,
23/09/2015)
[14.13.57]
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[14.13.58]

MARTINS, A.
(s.d.a) – Necrópole das Tapadas. Ulysses, sistema de informação do
património classificado/DGPC.
(http://www.patrimoniocultural.pt/pt/patrimonio/patrimonioimovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-declassificacao/geral/view/10728995, 11/09/2015)
(s.d.a) – Estação Arqueológica Civitas Aravorum. Ulysses, sistema de
informação do património classificado/DGPC.
(http://www.patrimoniocultural.pt/pt/patrimonio/patrimonioimovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-declassificacao/geral/view/10729640, 06/10/2015)
(s.d.a) – Pelourinho de Pinhovelo. Ulysses, sistema de informação do
património classificado/DGPC.
(http://www.patrimoniocultural.pt/pt/patrimonio/patrimonioimovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-declassificacao/geral/view/74757, 16/10/2015)
(s.d.a) - Sítio Arqueológico do Cabeço da Mina. Ulysses, sistema de
informação do património classificado/DGPC.
(http://www.patrimoniocultural.pt/pt/patrimonio/patrimonioimovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-declassificacao/geral/view/71383, 12/11/2015)
(s.d.b) – Castelo Velho de Freixo de Numão. Ulysses, sistema de
informação do património classificado/DGPC.
(http://www.patrimoniocultural.pt/pt/patrimonio/patrimonioimovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-declassificacao/geral/view/323273, 06/10/2015)
(s.d.c) – Pelourinho de Touça. Ulysses, sistema de informação do
património classificado/DGPC.
(http://www.patrimoniocultural.pt/pt/patrimonio/patrimonioimovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-declassificacao/geral/view/71810, 07/10/2015)

[14.13.59]

MATIAS, C. (2005) – Carta Arqueológica do concelho de Macedo de
Cavaleiros: Relatório de actividades do Grupo 3:. s.l.: s.n. Policopiado
(integra o processo nº 2002/1(673) da DGPC)

[14.13.60]

MENDES, C. A. S. (2005a) – Carta arqueológica do concelho de Macedo
de Cavaleiros: campanha 1/2004. Cadernos “Terras Quentes”. Macedo
de Cavaleiros: Associação de Defesa do Património Arqueológico do
Concelho de Macedo de Cavaleiros “Terras Quentes”. 2: 5-49.

[14.13.61]

MONTEIRO, M.
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(2002) – Estudo de Impacte Ambiental: Circular à Cidade de Macedo
dos Cavaleios. s.l.: AMB e Veritas, Lda (integra o proc. nº 2002/1(96)
da DGPC)
(2005a) – IP2 – Vale Benfeito / Nó da Junqueira. Relatório dos
Trabalhos Arqueológicos. [s.l.]: policopiado (faz parte do processo
2002/1(235) do IGESPAR).
[14.13.62]

MONTEIRO, M. e FONSECA, C. (2006) – Anexo E.2: Inventário de
Elementos Patrimoniais. I.P.2 Longroiva / Trancoso: Projecto Base:
Estudo Preliminar de Impacte Ambiental. Volume 2 – Anexos Técnicos.
Coord. F. M. A. Gomes. s.l.: Horizonte de Projecto – Consultores em
Ambiente e Paisagismo, Lda.

[14.13.63]

MUNICIPIO DE TRANCOSO (MT)
(2009a) - U. F. Freches e Torres. Concelho: Freguesias
(http://www.cm-trancoso.pt/concelho/freguesias/Paginas
/FrechesTorres.aspx, 14/09/2015)
(2009b) - U. F. Vilares e Carnicães. Concelho: Freguesias
(http://www.cm-trancoso.pt/concelho/freguesias/Paginas
/Vilares%20e%20Carnicaes.aspx, 16/09/2015)
(2009c) - U. F. Vila Franca das Naves e Feital. Concelho: Freguesias
(http://www.cm-trancoso.pt/concelho/freguesias/Pagina
s/VilaFrancadasNavesEfeital.aspx, 16/09/2015)
(2009d) - Póvoa do Concelho. Concelho: Freguesias (http://www.cmtrancoso.pt/concelho/freguesias/Paginas/PovoadoConcelho.aspx,
18/09/2015)
(2009e) - Tamanhos. Concelho: Freguesias (http://www.cmtrancoso.pt/concelho/freguesias/Paginas/Tamanhos.aspx,
21/09/2015)
(2009f) - União das freguesias de Trancoso (São Pedro e Santa Maria) e
Souto
Maior.
Concelho:
Freguesias
(http://www.cmtrancoso.pt/concelho/freguesias/Paginas/trancososoutomaior.aspx,
21/09/2015)

[14.13.64]

NOÉ, P.N., (2014a) - Capela de Nossa Senhora dos Anúncios / Santuário
de Nossa Senhora dos Anúncios. Instituto da Habitação e da
Reabilitação Urbana: Sistema de Informação para o Património
Arquitectónico.
(http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=2412,
18/10/2015)

[14.13.65]

OLIVEIRA, C.
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(2005a) – Capela de Nossa Senhora da Conceição. Ulysses, sistema de
informação do património classificado/DGPC.
(http://www.patrimoniocultural.pt/pt/patrimonio/patrimonioimovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-declassificacao/geral/view/71552, 07/10/2015)
(2006a) – Igreja de São Pedro. Ulysses, sistema de informação do
património classificado/DGPC.
(http://www.patrimoniocultural.pt/pt/patrimonio/patrimonioimovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-declassificacao/geral/view/155765, 06/10/2015)
(2007a) – Igreja de Nossa Senhora da Purificação, paroquial de
Podence.
Ulysses,
sistema
de
informação
do
património
classificado/DGPC.
(http://www.patrimoniocultural.pt/pt/patrimonio/patrimonioimovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-declassificacao/geral/view/341949, 05/11/2015)
[14.13.66]

PAF
(s.d.a) – Castelo de Marialva. Ulysses, sistema de informação do
património classificado/DGPC.
(http://www.patrimoniocultural.pt/pt/patrimonio/patrimonioimovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-declassificacao/geral/view/69859, 06/10/2015)
(s.d.b) – Castelo de Langóbria. Ulysses, sistema de informação do
património classificado/DGPC.
(http://www.patrimoniocultural.pt/pt/patrimonio/patrimonioimovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-declassificacao/geral/view/71169, 06/10/2015)

[14.13.67]

PARM – Projecto Arqueológico da Região de Moncorvo. (2008) Inventário de Patrimóno Arqueológico e de Alguns Valores
Arquitectónicos do Concelho de Torre de Moncorvo. Torre de
Moncorvo: PARM. 3 volumes.

[14.13.68]

PEÇA, P. (2009a) – Relatório de Trabalhos Arqueológicos: Descritor de
Património: RECAPE: Subconcessão Transmontana: Lote 8 –
Bragança/Macedo de Cavaleiros). Lisboa: Terralevis, Lda.

[14.13.69]

PEÇA, P. e ALBERGARIA, J. (2010a) – Relatório de Trabalhos
Arqueológicos: Minimização de Impactes Patrimoniais): Subconcessão
Auto-Estrada Douro Interior: IP2 – Lanço Longroiva/Trancoso:
Sondagens Arqueológicas de Diagnóstico: Relatório Complementar:
Rabaçal 3 (Mêda). Lisboa: Terralevis, Lda

[14.13.70]

PEÇA, P. e SANTOS, D. (2010a) – Relatório de Trabalhos Arqueológicos:
Minimização de Impactes Patrimoniais): Subconcessão Auto-Estrada
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Douro Interior: IP2 – Lanço Longroiva/Trancoso: Sondagens
Arqueológicas de Diagnóstico: Rabaçal 3 (Mêda). Lisboa: Terralevis,
Lda
[14.13.71]

PEÇA, P.; QUELHAS, A e ALBERGARIA, J. (2009) – Relatório de
Trabalhos Arqueológicos: Descritor de Património: RECAPE:
Subconcessão Transmontana: Lote 9 (Vale Nogueira/Mosca). Lisboa:
Terralevis, Lda.

[14.13.72]

PERESTRELO, M. S. G. (2003a) - A Romanização na bacia do rio Côa.
Vila Nova de Foz Côa: Instituto Português de Arqueologia. Parque
Arqueológico do Vale do Côa.

[14.13.73]

PLURAL, Planeamento Urbano, Regional e de Transportes, Lda (2012 /
2015) - 1ª Revisão do Plano Diretor Municipal ee Mirandela:
Caracterização e Diagnóstico. Mirandela: Câmara Municipal de
Mirandela

[14.13.74]

QUELHAS, L.; PEÇA, P. e ALBERGARIA, J. (2009) – Relatório de
Trabalhos Arqueológicos: Descritor de Património: RECAPE: Estudo de
Incidências Ambientais: Concessão Douro Interior: Lote 10.2. – Macedo
de Cavaleiros/Vale Benfeito (Rectificação de Traçado – Km
10+237,72/Km 11+225,65). Lisboa: Terralevis.

[14.13.75]

RAMALHO, M.
(2013a) – Povoado romanizado do Cramanchão. Ulysses, sistema de
informação do património classificado/DGPC.
(http://www.patrimoniocultural.pt/pt/patrimonio/patrimonioimovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-declassificacao/geral/view/11531553, 16/10/2015)
(2013b) – Necrópole do Sobreirinho. Ulysses, sistema de informação do
património classificado/DGPC.
(http://www.patrimoniocultural.pt/pt/patrimonio/patrimonioimovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-declassificacao/geral/view/11532762, 16/10/2015)

[14.13.76]

RC
(s.d.a) - Pelourinho de Vila Franca de Lampaças. Instituto de Gestão do
Património Arquitectónico e Arqueológico: Património.
(http://www.igespar.pt/pt/patrimonio/pesquisa/geral/benscomprotec
caolegal/detail/74585/, 2010-04-16)
(s.d.a) – Igreja de Santa Marta, Matriz de Bornes. Ulysses, sistema de
informação do património classificado/DGPC.
(http://www.patrimoniocultural.pt/pt/patrimonio/patrimonioimovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-declassificacao/geral/view/5792461, 16/10/2015)

Página 619 de 647

G-14000-000001
Data: 26.01.2016
Rev.1

(s.d.a) - Pelourinho de Santa Comba da Vilariça. Ulysses, sistema de
informação do património classificado/DGPC.
(http://www.patrimoniocultural.pt/pt/patrimonio/patrimonioimovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-declassificacao/geral/view/74136, 27/10/2015)
[14.13.77]

REDENTOR, A. (2002a) - Epigrafia Romana na Região de Bragança.
Instituto Português de Arqueologia. Lisboa

[14.13.78]

REIS, M. (2014a) - ‘Mil rochas e tal...!’: Inventário dos sítios da Arte
Rupestre do Vale Do Côa (conclusão). Portvgalia. Porto: DCTP-FLUP.
Nova Série. 35: 17-59

[14.13.79]

RODRIGUES, M.
(2004a) - Capela de Santa Justa. Instituto da Habitação e da Reabilitação
Urbana: Sistema de Informação para o Património Arquitectónico.
(http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=24016,
18/10/2015)
(2004b) - Igreja Paroquial de Vilarelhos / Igreja de São Tomé. Instituto da
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Urbana: Sistema de Informação para o Património Arquitectónico.
(http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=11417,
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