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ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO IP5 – VILAR FORMOSO/FRONTEIRA
ELEMENTOS ADICIONAIS
No âmbito do processo de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) n.º 3008, relativo ao projeto
mencionado em epígrafe, apresentam-se no presente documento os elementos adicionais
pedidos pela Comissão de Avaliação, no ofício com a Referência DAIA.DAPP.00012.2018.
Os elementos adicionais solicitados serão apresentados seguindo a ordem do pedido dos
mesmos.
1 – PROJETO
1.1. Corrigir a referência ao segundo nó uma vez que o mesmo não faz parte do projeto, para
além de parte de duas vias de aceleração e de desaceleração previstas.
O projeto do IP5 objeto de análise do EIA apenas inclui um Nó de Ligação à Rede Viária já
existente (ligação a Almeida e Vilar Formoso) – Nó de Vilar Formoso, que interfere com a
EN332.
O traçado termina ao km 3+531 antes do Nó de Fuentes de Oñoro, o qual se localiza em
território espanhol.
Encontra-se inserido no âmbito do presente projeto, por se desenvolverem em território
nacional, os Ramos 2.4 e 2.5 do Nó de Fuentes de Oñoro. Estes são ramos de entrada e saída do
IP5, como se pode observar no Desenho IP5-ELA-01.
A referência e descrição do Nó de Fuentes de Oñoro, no Capítulo 3 do EIA, surge no sentido de
integrar os Ramos 2.4 e 2.5 do Nó que se desenvolvem em território nacional e que se
encontram no âmbito do presente estudo.
O Ramo 2.4 serve os movimentos que entram no nó vindos de Fuentes de Oñoro em direção ao
IP5 com destino a direção de Guarda. O Ramo 2.5 serve os movimentos de saída do IP5 vindos
da direção de Guarda com destino a Fuentes de Oñoro.
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1.2. Corrigir algumas incorreções nos desenhos apresentados.
- Ramo B do Nó de Vilar Formoso está erradamente referenciado como Ramo C.
- A simbologia para a zona de aterro onde encosta o viaduto sobre a Ribeira de Tourões está
erradamente apresentada como escavação.
No Desenho IP5-ELA-01 são apresentadas as correcções solicitadas.
2 – CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL, AVALIAÇÃO DE IMPACTES, MEDIDAS DE
MINIMIZAÇÃO E PLANOS DE MONITORIZAÇÃO
2.1 – GEOLOGIA
2.1.1 Corrigir a utilização incorreta do termo a incorreção do termo “lito-estratigrafia”
englobando rochas intrusivas, ígneas, como são os granitos da região. Estratigrafia é uma
das disciplinas geológicas fundamental das Geociências, que trata do estudo, identificação,
descrição e interpretação das rochas sedimentares, metassedimentares, metamórficas e
vulcânicas que se dispõem em estratos. As rochas graníticas, intrusivas, não são o objeto de
estudos estratigráficos, pelo que a sua abordagem deve ser feita à parte, num subcapítulo da
descrição geológica.
No relatório base do EIA erradamente foi inserido no ponto 4.3.3 – Lito-estratigrafia o subtítulo
Rochas Ígneas e Filonianas. Este deverá ser considerado como ponto distinto do anterior.
2.2 – SOLO E USO DO SOLO
2.2.1 Corrigir a afirmação “A produção de vinha é uma das actividades agrícolas importantes
nesta zona, tanto para mais que esta zona se encontra inserida na Região Demarcada do
Douro.” Na verdade e, tal como é referido no restante texto, trata-se da Zona Vitivinícola da
Região Demarcada de Castelo Rodrigo. (p.102)
Na pág.102 do EIA, ponto 4.4.5.2 por lapso foi referida a Região Demarcada do Douro. O
primeiro parágrafo do referido ponto fica com a seguinte leitura “A área de estudo localiza-se
no
interior
de
Portugal,
Vilar
Formoso
é
uma
pequena
vila
fronteiriça onde a actividade agrícola predomina. A produção de vinha é uma das actividades
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agrícolas importantes nesta zona, tanto para mais que esta zona se encontra inserida na Zona
Vitivínicola da Região Demarcada de Castelo Rodrigo.”
2.2.2 No que se refere aos estaleiros o texto da página 316 escreve-se que “os locais mais
propícios, face a todas as condicionantes identificadas ao longo do presente estudo, dizem
respeito a envolvente imediata no troco beneficiado, nos locais identificados no Desenho 19
(Folha 2/2).” Este desenho está omisso encontrando-se apenas assinaladas, no desenho 23, as
áreas interditas à localização de estaleiros.
Por lapso foi feita referência ao Desenho 19. É no Desenho IP5-EIA-23 do EIA que são
identificados os locais interditos à localização dos estaleiros.
2.3 – AMBIENTE SONORO
2.3.1 Refazer as simulações de ruído e as correspondentes medidas de minimização uma vez
que foram efetuadas com base num piso de betão betuminoso modificado com borracha e,
foi-nos referido pela representante das Infraestruturas de Portugal, IP, em sede de
apresentação do EIA e do projeto, realizada no dia 20 de fevereiro, que o piso a utilizar será
em betão betuminoso rugoso, conforme consta do projeto. Salienta-se, contudo, que a
situação ideal será a aplicação do piso de betão betuminoso modificado com borracha, uma
vez que, de acordo com o Regulamento Geral do Ruído, as medidas de minimização devem
ser prioritariamente aplicadas na fonte do ruído (piso) e apenas depois no caminho de
transmissão do ruído (barreiras), não só por uma questão de eficácia mas também pela
melhor aceitação que têm nas populações vizinhas às rodovias, dado que há um impacte
negativo associado às barreiras acústicas, em termos de paisagem e de diminuição das horas
de sol nas habitações.
A estrutura do pavimento prevista no âmbito do projeto rodoviário do IP5 – Vilar
Formoso/Fronteira encontra-se identificada no Tomo 1 – Relatório Base do EIA,
designadamente no item 3.3 – Pavimentação, ou seja, no que se refere à camada de desgaste é
em betão betuminoso rugoso.
Desta forma, para efeitos de avaliação dos impactes no fator ambiental Ambiente Sonoro as
simulações acústicas foram desenvolvidas considerando este tipo de camada de desgaste, não
tendo à mesma sido associado qualquer efeito de absorção de ruído (item 5.7.3.6 – Avaliação
dos Resultados Obtidos e Elaboração do Mapa de Ruído (Output)).
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Face aos resultados obtidos nas simulações efetuadas, tendo-se verificado situações de
incumprimento dos valores limite definidos no RGR, foram identificadas medidas de
minimização acústicas de acordo com o definido no nº 2 do artigo 13, designadamente um
pavimento com camada de desgaste com Betuminoso Modificado com Borracha (BMB) e cinco
barreiras acústicas.
Assim, no sentido de corrigir as incompatibilidades identificadas entre o tipo de pavimento
considerado no projeto e o proposto como medida de minimização, o projeto contempla agora
a adoção de um pavimento com uma camada de desgaste em SMA 8. Assim, para a camada de
desgaste considerou-se, a utilização de um betume modificado com polímeros PMB 45/80-65,
no fabrico da mistura descontínua do tipo SMA (“Stone Mastic Asphalt”), atribuindo a esta
camada o seu principal contributo como função funcional do pavimento, dotando-a de boas
performances nos parâmetros de textura superficial, redução de ruído interação pneupavimento, com melhorias significativas a nível de segurança e conforto para os utentes da via.
Acresce referir que as SMA são misturas betuminosas que apresentam um bom desempenho
estrutural, nomeadamente quanto à resistência a deformações permanentes e à fadiga, sendo
misturas frequentemente utilizadas em vias com tráfego pesado significativo.
Em termos de absorção acústica esta camada de desgaste permite obter um desempenho
semelhante ao assumido no EIA para o BMB, ou seja, de redução de 3 dB(A), mantendo-se a
instalação das barreiras acústicas, com o dimensionamento proposto no EIA em avaliação.
Assim, no EIA onde se lê betuminoso modificado com borracha deverá ler-se SMA 8.
Face ao exposto, é nosso entendimento que a avaliação de impactes e respetivas medidas de
minimização constantes do EIA se encontram corretamente desenvolvidas, sendo somente
corrigida a tipologia da camada de desgaste, que no EIA é identificada como sendo em
Betuminoso Modificado com Borracha (BMB) e que passará a ser em SMA 8.
2.3.2 No capítulo referente ao Plano de Monitorização do ruído (Quadro da p. 451) o ponto de
monitorização localizado ao km 1+25 está incorretamente identificado como “Amiais de
Cima, Alcanena.
Por lapso foi referenciada incorretamente a localização do ponto a monitorizar ao km 1+125.
Apresenta-se em seguida o Quadro 6.7 do relatório base de EIA corrigido.
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Localização
(km)

Sentido

km 0+135

Vilar
Formoso/Fronteira

km 1+125

Vilar
Formoso/Fronteira

km 1+650

Fronteira/Vilar
Formoso

Km 2+925

Vilar
Formoso/Fronteira

Ponto de monitorização

Quadro 1 – Locais a monitorizar (Quadro 6.7 do EIA)
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2.4 – ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
2.4.1 Apresentar os extratos das cartas de ordenamento, REN, RAN e outras condicionantes,
publicadas com o PDM em vigor, fornecidos e autenticados pelo Município de Almeida, nas
quais deve ser indicada a implantação do traçado da via em estudo.
No Desenho IP5-ELA-02 são apresentados os extratos das cartas de ordenamento,
condicionantes, RAN e REN fornecidas pela Câmara Municipal de Almeida com o traçado do IP5
inserido.
2.5 – COMPONENTE SOCIAL
2.5.1. Na descrição da situação de referência da "componente social" são apresentados dados
dos Censos de 2001 e de 2011, sugerindo-se que sejam analisados dados mais atualizados
(por exemplo, os disponíveis nos Anuários Estatísticos regionais e, no que se refere ao
desemprego, os dados da responsabilidade do IEFP);
Os dados apresentados tiveram por base os Censos 2001 e 2011 dado que nos permitem
analisar os dados estatísticos ao nível da freguesia. Não sendo possível ter informação
detalhada nos anuários estatísticos regionais.
Os dados apresentados na situação de referência, tendo por base os Censos 2001 e 2011 devese também à nova organização das regiões aprovada pela da Lei n.º 75/2013, de 12 de
Setembro, em que se verificaram alterações nas NUTS de nível III as quais passam a ter limites
territoriais no continente coincidentes com os limites das Entidades Intermunicipais. Neste
sentido, o projeto que se enquadrava, de acordo com as NUT 2003, na NUT III da Beira Interior
Norte, com a alteração anteriormente referida passa a ser enquadrado na NUT III das Beiras e
Serra da Estrela.
Em virtude desta alteração, não é possível ao nível da NUT III proceder à análise da evolução da
população considerando anos mais recentes, em virtude de se verificar alteração de limites
territoriais face à NUTS 2003, ou seja, a NUT III da Beiras e Serra da Estrela (NUTS 2013)
integrar municípios diferentes dos considerados na NUT III da Beira Interior Norte (NUTS 2003).
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Relativamente à taxa de desemprego, de acordo com a informação obtida junto do Instituto
Nacional de Estatística, os anuários estatísticos regionais contêm dados até ano nível da NUT II
e a qual se apresenta em seguida.

Unidade Geográfica

NUT II – Região Centro

Anos

Taxa de desemprego (%)

2011
2015
2016
2017

10,13
9,2
8,4
6,9

Quadro 2 – Taxa de Desemprego (%) NUT II
Por forma a completar a informação apresentada no EIA com o anuário estatístico da região
centro referente ao ano de 2016, apresenta-se em seguida a evolução da população na sub
região da Beira Interior e nos concelhos desta sub-região em 2001, 2011 e 2016.

População residente (hab.)
2001

2011

2016

Variação
2001-2011
(%)

115325

104417

-

-2,4

-

8423
8875
7158
43822
4094
6239
10954
14871
10889

7242
7693
6260
42541
3430
5202
9627
12544
9878

6203
7167
5845
39858
3139
4740
8843
11242
9209

-14,0
-13,3
-12,5
-2,9
-16,2
-16,6
-12,1
-15,6
-9,3

-14,3
-6,8
-6,6
-6,3
-8,5
-8,9
-8,1
-10,4
-6,8

Unidade Geográfica

Sub-região Beira Interior
Norte
Almeida
Celorico da Beira
Figueira de Castelo Rodrigo
Guarda
Manteigas
Meda
Pinhel
Sabugal
Trancoso

Variação
2011-2016
(%)

Fonte: INE, Censos 2011 e 2001, Anuário Estatístico da Região Centro

Quadro 3 – Evolução da população residente na sub-região da Beira Interior Norte e nos
concelhos desta sub-região, em 2001, 2011 e 2016 (Quadro 4.1 do EIA)
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Entre 2011 e 2016, verifica-se que o concelho de Almeida continua a perder população, sendo o
concelho da sub-região que apresenta o maior abandono da população.
2.5.2 Fundamentar a afirmação de que a não concretização do projeto em análise não altera
significativamente a componente social (página 218 do Relatório Base);
Com a afirmação efetuada à evolução da situação de referência caso o projeto não fosse
construído, pretendia-se referir que na ausência de intervenção a circulação de veículos entre
Portugal e Espanha na fronteira de Vilar Formoso continuará a ser efectuada através do IP5 (em
território português).
A circulação até à Fronteira não deixará de ser feita apesar de todos os impactes que poderão
ocorrer no sentido de redução das condições de segurança, aumento da sinistralidade, e
incomodo para a população residente de Vilar Formoso.
2.5.3 Apresentar uma síntese na situação de referência da componente social, que se sugere
possa ser apresentada como uma matriz SWOT, centrada na obra que motiva a Avaliação de
Impacte Ambiental (AIA);
Apresenta-se em seguida uma síntese da situação de referência da componente social através
de uma matriz.

Pontos Fortes
Melhoria das acessibilidades locais, regionais
e nacionais
Ligação à Rede Europeia Rodoviária através
da A-62
Redução da taxa de desemprego
Melhoria das acessibilidades
Crescimento das atividades económicas
Aumento da população ativa
Oportunidades
Desenvolvimento do setor secundário

Pontos fracos
Qualidade do ar da envolvente
Perturbação da população mais exposta
Afetação de parcelas agrícolas

Ameaças
Expansão da malha urbana para Norte
Redução do número de explorações
pecuárias

Desenvolvimento turístico da região
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2.5.4 Ponderar a monitorização dos restabelecimentos e do grau de aceitação da população
envolvida ou afetada diretamente pela construção e pela exploração da nova rodovia
(expropriação de terrenos e prejuízos decorrentes da construção e da entrada em exploração
da rodovia, a diversos níveis);
No ponto 5.9.5 do relatório base do EIA, foram propostas medidas de minimização, que
reduzem os impactes da via, no quotidiano da população na fase prévia da obra e fase de
construção, as quais se transcrevem em seguida:
- “Deverão ser promovidas, a montante do início das obras, ações de informação à população
local, sobre a localização, os objetivos, os benefícios e os impactes negativos associados ao
projeto, bem como sobre a duração e calendarização prevista para o mesmo, no sentido de
favorecer um maior grau de adesão ao projeto e de aceitação dos custos sociais gerados;
- Deverá ser montado um sistema de encaminhamento e resposta de queixas e reclamações,
de modo a permitir aferir o grau de incomodidade percepcionado pela população residente
e equacionar a necessidade de implementação de novas medidas;”
Para além destas medidas propõem-se também:
- A divulgação à população seja feita em articulação com a autarquia local, nomeadamente
Juntas de Freguesia, utilizando diversos meios de informação (painéis informativos, folhetos,
websites das entidades e outros que se considerem adequados para o efeito);
- O atendimento ao público para esclarecimento de dúvidas e atendimento de eventuais
reclamações, deverá contemplar um número suficiente de pontos de atendimento
presencial, atendimento telefónico e através da internet;
- Deve ser mantido um registo rigoroso dos contactos e reclamações efetuadas, com
identificação das pessoas atendidas, motivo do contacto ou reclamação, tipo de
encaminhamento e resposta dada pelo promotor e/ou entidade executante;
- De modo a promover a melhor aceitação do projeto por parte dos proprietários que virão a
ser afetados, nomeadamente os que possuam terrenos incluídos na faixa de expropriação, o
promotor do projeto deverá informar os mesmos adequadamente e com antecedência;
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- Não deve ocorrer qualquer tipo de afetação ou ocupação, temporária ou definitiva, dos
terrenos a expropriar, sem a expressa autorização dos proprietários ou, na ausência desta,
antes da conclusão da expropriação ou da posse administrativa dos terrenos. Atualmente o
processo expropriativo encontra-se concluído, com aquisição de todas as parcelas
necessárias à implementação do projeto.
Estas medidas deverão se prolongar durante os dois primeiros anos de exploração da via, de
forma a monitorizar o grau de aceitação da via relativamente à população.
2.5.5 Assinalar que o PROT-Centro não está em vigor, embora se venha utilizando como um
referencial estratégico (quadro 2.1. e páginas 231 e 232 do Relatório Base);
A Resolução do Conselho de Ministros n.º 31/2006, de 23 de Março, determinou a elaboração
do PROT – Centro e estabelece orientações relativas aos objetivos estratégicos, ao modelo
territorial.
O PROT Centro não se encontra aprovado, no entanto, é um referencial estratégico para toda a
região centro.
2.5.6 Esclarecer facto de no quadro 4.45, aparecer referência a Lisboa duas vezes;
Por lapso no Quadro 4.45 surge a referência a Lisboa em duplicado. Em seguida apresenta-se o
quadro corrigido.

População residente no concelho de Almeida a exercer profissão e a
estudar noutros concelhos
Concelhos
População
Guarda
155
Sabugal
51
Pinhel
27
Lisboa
22
Figueira Castelo Rodrigo
16
Leiria
4
Fonte: INE, Censos de 2011

Quadro 4 – Movimentos pendulares no concelho de Almeida (Quadro 4.2 do EIA)
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2.5.7 Confirmar a informação segunda a qual apenas 24% da população da população reside
e trabalha no concelho de Almeida, a que acresce a elevada polarização concelhia de sentido
inverso (cfr. Alexandra Gomes, Movimentos Pendulares no Futuro Modelo de Organização
Territorial da Região Centro de Portugal, CCDRC, 2013, disponível em
http://www.ccdrc.pt/index.php?option=com_docman&view=download&alias=2753-1215&%20category_slug=estudosregionais&Itemid=739
De acordo com os Censos 2011, Dados da População, no Quadro Q642, a população do
concelho de Almeida que reside e trabalha ou estuda no município de residência é 1766, sendo
este valor cerca de 24% da população residente.
A percentagem de 24% do concelho apresentada é apenas referente à população que reside e
trabalha ou estuda no concelho. O índice de polarização entra em conta com a população que
vem de outros concelhos trabalhar e/ou estudar no concelho de Almeida.
O documento “Movimentos Pendulares no Futuro Modelo de Organização Territorial da Região
Centro de Portugal” refere que “o índice de polarização permite captar a relação entre a
utilização de um território em termos de atividade e a sua ocupação em termos residenciais.
Quando o índice é unitário, a população que trabalha o u estuda no território é igual ao efetivo
que aí reside, existindo um equilíbrio entre residência e atividade. Índices de polarização
superiores à unidade mostram territórios com maior capacidade em atrair atividade do que em
fixar população. Pelo contrário, índices inferiores à unidade revelam territórios com predomínio
da função residencial em detrimento da função produtiva (associada à capacidade de gerar
atividade laboral ou escolar), tendo alguma da população residente que exercer a sua atividade
noutros territórios.”

2.5.8 Corrigir a legenda da Figura 4.71.
A Figura 4.71 não apresenta incorreções na legenda. Como apresentado no EIA, a figura
apresenta duas legendas, uma relativa aos limites administrativos do concelho e freguesias e
outra legenda com os modelos desenvolvidos para o concelho de Almeida. Estes modelos
apresentam uma numeração de 0 a 9, em que no Quadro 4.66 do EIA se encontram descritos
esses modelos. Em seguida apresenta-se novamente a figura e o quadro.
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Figura 1 – Mapa de risco de incêndio do concelho de Almeida (Figura 4.1 do EIA)
No quadro seguinte apresenta-se uma descrição dos modelos.
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Quadro 5 – Descrição dos modelos de combustíveis florestais de acordo com o mapa de
ocupação do solo (Quadro 4.3 do EIA)
2.5.9 Corrigir a afirmação na página 193 “na freguesia de Castelo Bom, a redução do número
de famílias acompanhou a diminuição da população” uma vez que de acordo com os quadros
apresentados e com o referido acima (p. 192) “As freguesias em que a evolução positiva da
população foi mais evidente foram as freguesias de Peva, Castelo Bom e Cabreira, com
crescimentos de 20%, 19% e 18%, respetivamente.”
Na página 193 deve-se ler “Em termos do número de famílias e pela análise da figura seguinte,
apenas a freguesia de Vilar Formoso apresentou um crescimento, ainda que muito ligeiro
(0,8%). Comparando a evolução do número de famílias com a evolução da população, verificase que, na freguesia de Castelo Bom, o número de famílias não acompanhou o crescimento da
população. Na freguesia de Vilar Formoso o crescimento do número de famílias contrariou o
declínio da população registado na última década, situação esta que pode ser justificada pela
tendência notória para a formação de famílias menos numerosas.”
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2.6 – PATRIMÓNIO
2.6.1 Apresentar, para efeitos de verificação e validação da informação constante no EIA,
documento comprovativo da entrega do Relatório Final de Trabalhos Arqueológicos nos
serviços competentes da administração do Património Cultural.
Em anexo apresenta-se o comprovativo de entrega do Relatório Final de Trabalhos
Arqueológicos.
2.6.2 Apresentar cartografia do projeto em formato ESRI shapefile com implantação das
ocorrências patrimoniais bem como da mancha de dispersão de materiais arqueológicos.
A cartografia é disponibilizada em ESRI shapefile com as ocorrências patrimoniais, juntamente
com o presente documento.
2.6.3 Esclarecer se nos trabalhos de caraterização efetuados para o fator Património foram
identificados pontos de água / poços e avaliado o seu interesse cultural e impactes, tendo em
conta a informação existente no anterior procedimento, nomeadamente na Nota Técnica
relativa aos Elementos a Entregar Previamente ao Licenciamento do Projeto IP5 – Vilar
Formoso/Fronteira – Elementos Adicionais, de dezembro de 2011.
Nos trabalhos de campo de caraterização efetuados no âmbito do fator ambiental Património
não foram tidos em conta os pontos de água.
2.7 – PAISAGEM
2.7.1 – Caracterização da Situação de Referência
2.7.1.1 Definição da Área de Estudo e Cartografia
A delimitação área de estudo, no caso da Paisagem, tem por pressupostos 2 critérios. O
primeiro prende-se com a acuidade visual que tem como valor considerado padrão,
internacionalmente aceite e considerado numa vasta tipologia de Projetos, os 3 a 4km.
Um segundo critério, é o de que a Área de Estudo se deve constituir como um buffer, em torno
de todas e das diferentes componentes/áreas do projeto. Ou seja, 3 a 4 km para cada lado
das componentes do Projeto.
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Toda a cartografia deve ser apresentada à Escala 1: 25 000 sob a carta militar, de forma
translúcida.
A metodologia pressupõe que seja feita uma análise crítica quantitativa e qualitativa aos
resultados obtidos e expressos graficamente em toda a cartografia a produzir e a integrar no
EIA.
No Desenho IP5-ELA-03 apresenta-se área de estudo com um buffer de 3 km em torno da zona
de implantação do projeto do IP5 entre Vilar Formoso e a Fronteira com Espanha.
2.7.1.2 Carta de Qualidade Visual
Solicita-se a apresentação da Carta de Qualidade Visual, a qual deve refletir espacialmente a
análise e a informação apresentada no EIA na forma escrita e descritiva. A área de cada uma
das classes deste parâmetro, devem ser apresentadas em tabela e na unidade “ha”, assim
como o total da Área de Estudo também em “ha”.
As ocorrências de Projeto – taludes de aterro e de escavação devem ter representação gráfica
sobre a carta em causa.
No Desenho IP5-ELA-04 apresenta-se a carta de qualidade visual para a área de estudo.
A Carta de Qualidade Visual foi desenvolvida com base nas linhas de relevo, uso do solo e
valores visuais existentes na envolvente ao projeto como as linhas de água. As classes de
qualidade visual foram também definidas em função dos mesmos fatores.
A área de estudo desenvolve-se sensivelmente a cotas entre os 770 e os 800 m, sendo a área
uma zona planáltica de formas onduladas e modelada em terrenos graníticos muito alterados.
As classes de qualidade visual definidas são as apresentadas no quadro seguinte.
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Usos do Solos/Relevo/Linhas de Água
Qualidade

Agrícola

Linhas de

Florestal

Água

Visual

Urbana

Industria

Reduzida

Moderada

Moderada
Moderada

Elevada
/Reduzida

Quadro 6 – Classes de Qualidade Visual
A área de estudo é marcada por uma fraca definição fisiográfica, com uma predominância de
declives entre os 0% e os 6%. Este planalto é pontuado por alguns cabeços (com cotas entre os
810 e 820 m), e interrompido pelo vale da ribeira de Tourões, que se desenvolve com uma
orientação Sudoeste-Nordeste. É associado a este, que se verifica uma predominância de
encostas expostas a Sudeste na sua margem esquerda, e a Noroeste do lado oposto.
A linha de fronteira é acompanhada por um festo, que delimita para o lado espanhol um
sistema de encostas orientadas a Sudeste, chegando-se a descer até à cota 740 m,
precisamente no centro do povoado de Fuentes de Oñoro.
Na área em estudo identificaram-se unidades industriais dispersas infraestruturas e
equipamentos, que contribuem para reduzir o valor paisagístico e visual da envolvente,
também se considerou que as áreas urbanas apresentam reduzido valor face ao tipo de
edificado.
As áreas agrícolas, sendo principalmente de sequeiro atribuiu-se qualidade moderada em
função de diversificação que lhe é inerente. À ribeira de Tourões e galeria ripícola associada
atribuiu-se a qualidade mais relevante.
Admite-se assim que, com a carta desenvolvida, foi possível conseguir refletir alguma
variabilidade e diversidade espacial nesta paisagem, que em nada se destaca da sua
envolvente, sendo ela mesma desprovida de grande relevância no contexto regional.
Em seguida apresentam-se as áreas associadas às classes de qualidade visual identificadas.
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Classes de
Qualidade Visual

Áreas (ha)

Elevada

229,27

Moderada

1307,72

Moderada/Reduzida

907,52

Reduzida

987,88

Área de Estudo

3432,39

Quadro 7 – Áreas associadas à qualidade visual do projeto
2.7.1.3 Carta de Absorção Visual
Solicita-se a apresentação da Carta de Capacidade de Absorção. Na presente carta devem
ainda ter representação gráfica dos pontos de observação assim como as diversas ocorrências
do Projeto, em particular os taludes de aterro e escavação.
No Desenho IP5-ELA-05 apresenta-se a Carta de Absorção Visual para um buffer de 3 km e a
qual se apresenta em anexo.
A absorção visual da paisagem está relacionada com a capacidade que esta tem de integrar e
dissimular elementos estranhos e que não fazem parte da paisagem original. A morfologia do
terreno conjuntamente com a ocupação do solo é determinante desta caraterística.
Os parâmetros considerados para a quantificação da capacidade de absorção das unidades de
paisagem presentes são: o relevo, uso do solo e a visualização. No relevo destaca-se a
ocorrência de aspectos visualmente significativos, nomeadamente de natureza geológica, como
sejam afloramentos rochosos, escarpas, gargantas, etc.. Dentro deste parâmetro, considera-se
que as situações de maior diversidade de relevo apresentam maior capacidade de absorção
visual em oposição às zonas de relevo mais uniforme.
O uso do solo traduz-se no modo como as distintas formas de ocupação humana (áreas
agrícolas, florestais, urbanas/industriais, etc.) se distribuem num determinado território. Neste
item, assumem especial importância a diversidade dos estratos em presença (árvores, arbustos,
herbáceas), a sua distribuição e densidade, o contraste cromático, etc., bem como a presença
de elementos do património construído ou "natural" e outros elementos estruturantes da
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paisagem rural (sebes, muros, socalcos, galerias ripícolas, etc.); Neste parâmetro considera-se
que a maior capacidade de absorção visual está relacionada com o maior contraste cromático,
o porte da vegetação e a diversidade dos estratos vegetais.
Também a maior densidade de coberto vegetal, principalmente do estrato arbóreo, constitui
normalmente um parâmetro que contribui para uma maior capacidade de absorção visual.
A Visualização, corresponde à maior ou menor facilidade com que uma paisagem é apreendida
e está directamente relacionada com a acessibilidade, e distribuição do povoamento, o tipo de
relevo e de ocupação do solo – factores que definem a dimensão e forma das bacias visuais.
Considera-se como paisagens de maior capacidade de absorção aquelas que têm menor
facilidade de acessos ou de pontos a partir dos quais seja possível a sua observação, as que
contêm bacias visuais de menor dimensão e também aquelas em que a amplitude e
profundidade de vistas seja menor.
Os pontos de observação considerados são os potenciais locais com vista para área em análise
e que apresentam maior acessibilidade e presença humana nomeadamente as povoações
existentes na envolvente ao traçado, os pontos com maior cota e principais vias rodoviárias.
Em termos de classificação foram consideradas quatro classes de absorção visual: nula,
reduzida, moderada e elevada.
Em seguida apresentam-se as áreas associadas às classes de absorção visual identificadas.

Classes de Absorção
Visual

Áreas (ha)

Elevada

256,35

Moderada

446,31

Reduzida

1150,43

Nula

1579,30

Área de Estudo

3432,39

Quadro 8 – Áreas associadas à capacidade absorção visual
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Da análise da cartografia e do quadro anterior, verifica-se que a grande maioria da área
apresenta capacidade de absorção reduzida a nula.
2.7.1.4 Carta de Sensibilidade Visual
Como parâmetro síntese, deve ser elaborada a partir do cruzamento das duas cartas
anteriores, ou seja, a partir dos dois parâmetros anteriores, de acordo com a matriz
habitualmente utilizada para a Sensibilidade, devendo a mesma ser apresentada.
No Desenho IP5-ELA-06 apresenta-se a Carta de Sensibilidade Visual para um buffer de 3 km e a
qual se apresenta em anexo.
A sensibilidade visual é uma caraterística que está intimamente relacionada com a capacidade
de absorção visual da paisagem e revela a flexibilidade, que determinado tipo de paisagem
possui para suportar elementos estranhos, sem alterar o valor cénico.
Para elaboração da Carta da Sensibildade Visual da paisagem efetuou-se o cruzamento da
informação constante nas cartas de capacidade de absorção visual e da qualidade visual da
paisagem de acordo com a matriz apresentada.

Classe de

Capacidade de

Qualidade

Sensibilidade Visual

Absorção Visual

Visual

Reduzida

Elevada

Reduzida
Moderada
Reduzida
Moderada

Moderada
Moderada

Elevada

Reduzida

Elevada

Quadro 9 – Matriz de ponderação
Da análise da cartografia e do quadro anterior, verifica-se que a grande maioria da área
apresenta sensibilidade visual moderada.
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2.7.2 – Identificação, Avaliação e Classificação de Impactes
2.7.2.1 Identificação de Impactes
As diversas componentes e áreas do Projeto devem ser objeto de avaliação individualizada
ainda que possa/deva existir uma apreciação de conjunto.
No ponto 5.12.2 e 5.12.3 são apresentados os impactes para as componentes que compõem o
projeto e para cada atividade associada à fase de construção e exploração, com a identificação
dos impactes por troço ao longo do projeto.
2.7.2.2 Impactes estruturais/funcionais
Deverá ser realizada a identificação e descrição/caracterização das situações ao nível
estrutural/funcional da Paisagem. São entendidos como impactes estruturais e funcionais a
desmatação, desarborização, impermeabilização, alteração de morfologia (aterros e
escavação) e interferência com linhas de água ou alteração do seu curso. Cada componente
do Projeto deve ser avaliada individualmente em relação à natureza destes impactes.
No troço inicial do traçado do IP5 por se tratar de uma beneficiação, mantendo-se globalmente
o mesmo efeito em termos de usos e paisagens, admite-se que se verifiquem reduzidos
impactes paisagísticos, situação que se pode constatar da avaliação do EIA.
No que respeita aos impactes estruturais e funcionais, no âmbito do projeto verifica-se que
estes se reportam essencialmente:
• A área a desmatar será reduzida relativamente ao projecto total, dado que o troço inicial
até aproximadamente ao km 1+700 será sujeito a beneficiação;
• Alteração de relevo (taludes de escavação e aterro), conforme referido no EIA, considera-se
que não ocorre impacte significativo dado que os taludes na sua maioria de menor
dimensão;
• Destaca-se a presença do viaduto previsto entre o km 2+225 e o km 2+550 com uma altura
máxima de 20 metros;
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• Quanto à impermeabilização dos solos no troço inicial este impacte já se faz sentir se sendo
o principal impacte no troço de via entre o km 1+700 e o km 2+225 e entre o km 2+550 e o
final do traçado.
Neste contexto não se identificam impactes estruturais/funcionais relevantes com a
concretização do projeto dado que os impactes são locais de reduzida magnitude e em parte
absorvidas pela existência de parte da via. Para a fase de construção os impactes resultam
principalmente da desorganização funcional e visual da paisagem devido às actividades
inerentes a uma obra de construção.
2.7.2.3 Impactes visuais
O objetivo desta avaliação é determinar, para cada componente do Projeto, durante a Fase
de Construção e de Exploração, a expressão do seu impacte visual sobre a Área de Estudo. A
metodologia recorre à geração da bacia visual (raio de 3/4km) para cada componente do
Projeto, que é projetada sobre o Modelo Digital do Terreno. A representação gráfica final
da(s) bacia(s) visual(is) deve fazer-se sobre a Carta Militar dado que permite a visualização, e
atesta, na situação mais desfavorável (sem considerar a ocupação do solo natural ou
edificada) a expressão do impacte visual potencial sobre a Área de Estudo.
Solicita-se a apresentação da Bacia Visual do Projeto. A bacia deve ser gerada tendo em
consideração as cotas de projeto afetadas de uma altura, que pode ser a de um observador,
que a permita gerar corretamente sobre a Área de Estudo.
No Desenho IP5-ELA-05 é apresentada a bacia visual do projeto.
2.7.2.4 Carta de Impactes Cumulativos
A elaboração da carta de impactes cumulativos pressupõe a representação gráfica de outros
projetos, existentes ou previstos, que se localizem ou atravessem a Área de Estudo, espaços
canais, linhas elétricas aéreas e outras áreas perturbadas e artificializadas.
Relativamente à paisagem, considera-se que o atual IP5, que se localiza próximo do traçado
agora em estudo, irá provocar um impacte cumulativo principalmente durante a fase de
construção. Este impacte estará associado às alterações da morfologia natural do terreno e uso
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actual do solo, factores que terão influência directa nos aspectos estruturais e visuais da
paisagem.
Considera-se que este impacte cumulativo será negativo pouco significativo, em função da
proximidade dos dois traçados.
2.7.2.5 Identificação dos Impactes Residuais
Deverão ser identificadas as componentes do Projeto e as situações não passíveis de
aplicação de medidas de minimização, assim como as que após a aplicação de medidas
revelem impactes que possam ser percecionados visualmente e de forma negativa.
Após aplicação das medidas de minimização, que para a fase de exploração se baseiam na
adopção de um Projecto de Integração Paisagística adequado ao território interceptado,
verifica-se que embora os impactes mais evidentes como o efeito barreira e o corte textural e
cromático criado na paisagem possam ser amenizados, pelo tratamento de talude e pela
manutenção do coberto vegetal este efeito permanecerá e não será totalmente eliminado.
2.7.3 – Avaliação e Classificação de Impactes
2.7.3.1 Cada componente do Projeto deve ser avaliada individualmente, relativamente aos
impactes estruturais, funcionais, visuais e residuais que lhes possam estar associados. Devem
ser classificados, para cada Fase, de acordo com todos os parâmetros que constam da
legislação (DL n.º 197/2000, atualizado pelo DL n.º 197/2005), nomeadamente no que
respeita à sua Magnitude e Significância.
Os impactes previstos sobre a paisagem quer na fase de construção quer na fase de exploração
decorrem da alteração ao uso do solo (desmatação), movimentação de terras, infra-estruturas
de associadas à obra, áreas de empréstimo, visualização da via e das estruturas associadas.
Em seguida apresentam-se os critérios de avaliação utilizados na avaliação de impactes
efetuada no EIA.
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IMPACTE

Interferência/Afetação

Avaliação do Impacte

Destruição da galeria ripícola

Impacte negativo, variando a significância e a
magnitude em função da extensão afetada

Desmatação
Destruição do coberto vegetal
Movimentação de
Terras

Morfologia do terreno
Taludes de aterro e escavação

O impacte é negativo, variando a
significância e magnitude com a alteração da
morfologia e altura dos taludes.

Infraestruturas de
apoio às obras

Destruição da vegetação
Intrusão visual na paisagem devido ao
aspeto desorganizado
Redução de Visibilidade

Negativo significativo, se ocorrer
indisponibilização ou destruição efetiva de
recursos.

Zonas de
Empréstimo

Descontinuidade na paisgem
Suspensão de poeiras e deposição no
coberto vegetal

Negativo pouco significativo a negativo
significativo

Negativo
Enquadramento do
Meio Urbano

Coesão do Espaço
Urbano

Valorização/
desvalorização
estética da
envolvente

Acessibilidade visual

Se não possuir enquadramento
Se apresentar enquadramento na dinâmica
local / introduzir elementos de arquitetura
singulares

Sem impacte/Positivo

Negativo

Criação
de
barreiras
à
Interferência com panorâmicas

circulação

Positivo

Promove a utilização de espaços, cria pontes
de acesso entre locais de utilização pública

Positivo

Projeto funciona como factor de recuperação
de locais sem utilização e/ou abandonados

Negativo

Projeto é uma intrusão visual, não se
enquadra nas linhas estéticas da envolvente.
Descontextualiza eventuais edifícios de
interesse patrimonial / histórico

Se for elevada e a avaliação dos aspectos anteriores se revelar negativa a magnitude do
impacte será potenciada. Caso contrário uma acessibilidade reduzida conduz a
magnitude de impacte menores.

Quadro 10 – Critérios de Avaliação
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Em seguida apresenta-se um quadro resumos com os impactes associados ao projeto e já
apresentado no ponto 5.12 e 5.132 do relatório base do EIA.

Impactes

Avaliação do
Impacte

Absorção visual reduzida
Acessibilidade visual moderada
Sensibilidade visual moderada
Valor cénico moderado
UHP 1 – Agrícola

Este troço atualmente já existe,
verificando-se apenas uma
beneficiação

Negativo Pouco
Significativo

Absorção visual moderada
Acessibilidade visual elevada
Sensibilidade visual moderada
Valor cénico reduzido
(zona de desenvolvimento urbano – Vilar
Formoso)
UHP2 – Urbana

Desmatação
Movimentação de terras
Suspensão e deposição de poeiras
Execução de escavações com
alturas que variam entre os 0,5 e os
6 metros.
Zona sujeita a beneficiação

Negativo Pouco
Significativo

Absorção visual reduzida
Acessibilidade visual moderada
Sensibilidade visual moderada
Valor cénico moderado
UHP 1 – Agrícola

Movimentação de terras
Suspensão e deposição de poeiras
Execução de aterros com altura de
9 metros.

Negativo
Significativo

Km 2+500Km 3+200

Absorção visual moderada a reduzida
Acessibilidade visual reduzida
Sensibilidade visual moderada
Valor cénico moderado
UHP 1 – Agrícola

Desmatação
Movimentação de terras
Suspensão e deposição de poeiras
Execução de aterro com uma altura
máxima de 11 metros junto ao
viaduto e escavação com altura de
2,5 metros.

Negativo
Significativo

Km 3+200Km 3+531

Absorção visual baixa
Acessibilidade visual reduzida
Sensibilidade visual reduzida
Valor cénico moderado
UHP 3 – Matos

Desmatação
Movimentação de terras
Suspensão e deposição de poeiras
Execução de aterro com uma altura
máxima de 3 metros no final do
traçado e escavação com altura de
3,5 metros.

Negativo Pouco
Significativo

Localização Características Visuais e UHP Predominante

Km 0+000Km 1+000

Km 1+000Km 1+700

Km 1+700Km 2+500

Quadro 11 – Identificação dos impactes negativos (Quadro 5.1 do EIA)
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2.7.4 – Medidas de minimização
Face aos resultados obtidos e expressos graficamente em toda a cartografia a elaborar e a
apresentar, e após a análise crítica, quantitativa e qualitativa, dos resultados obtidos devem
ser, eventualmente, apresentadas medidas de minimização e/ou proceder-se à revisão do
PIP.
Apesar da reformulação da cartografia e da metodologia de análise, mantém-se o exposto
relativamente à avaliação global dos impactes sobre a paisagem decorrentes da construção da
infraestrutura, bem como as medidas de minimização aferidas.
3 – CONSULTA TRANSFRONTEIRIÇA
3.1 Atendendo ao desenvolvimento territorial do projeto e aos objetivos subjacentes ao
mesmo, fazendo a ligação à Autovia de Castilla A62 na fronteira de Vilar Formoso, deve ser
apresentado documento relativo à avaliação dos impactes transfronteiriços, desenvolvido de
acordo com as orientações constantes das “Normas Técnicas para a elaboração de EIAE
RECAPE de projetos não abrangidos pelas portarias do regime LUA”, aprovadas em dezembro
de
2015
pelo
Grupo
de
Pontos
Focais
das
Autoridades
de
AIA
(http://www.apambiente.pt/index.php?ref=17&subref=146&sub2ref=672)
A avaliação dos impactes transfonteiriços é anexo ao presente documento.
4 – RESUMO NÃO TÉCNICO
Todos os itens enumerados no pedido de elementos adicionais foram incluídos no RNT agora
reformulado e apresentado.
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ANEXOS

Sede:
Rua: José Augusto Torres
Lote 131, R/c Dt/Esq.
2350 – 086 Torres Novas

Direcção Regional de Cultura do Centro
Rua Olímpio Nicolau Rui Fernandes
3000-303 Coimbra

Tel: 249 813 725
Fax: 249 813 794
URL: www.crivarque.net
E-mail: geral@crivarque.net

Data: 22.03.18

Assunto: Relatório Final EIA – IP5, Vilar Formoso/Fronteira
N/Ref.: 13.18

Exma. Senhora Directora

Junto se envia o relatório de final referente aos trabalhos desenvolvidos no âmbito do EIA do IP5, Vilar
Formos/Fronteira – Almeida.

Com os melhores cumprimentos,
Pela CRIVARQUE

(Adelaide Pinto)

Contribuinte Nº 504 096 958 • Capital Social : €50 000,00 • Matricula Nº 1474 - Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas

PEÇAS DESENHADAS

