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PREÂMBULO
O presente Estudo de Impacte Ambiental (EIA) foi efectuado pela ECOserviços – Gestão de
Sistemas Ecológicos, Lda., sendo o promotor a empresa IP – Infraestruturas de Portugal, SA.
O Projecto de Execução foi concebido pela empresa Globalvia – Consultores de Engenharia,
S.A..
O presente documento incide sobre o projecto de execução do IP5 entre Vilar Formoso e a
Fronteira de Portugal com, localizada no concelho de Almeida, freguesias Castelo Bom e Vilar
Formoso.
O presente volume é referente ao Resumo Não Técnico do Estudo de Impacte Ambiental do
projecto mencionado em epígrafe e destina-se à consulta do público.

Lisboa, 13 de Março de 2018
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PROJECTO DE EXECUÇÃO
“IP5 – VILAR FORMOSO/FRONTEIRA”
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL (EIA)
RESUMO NÃO TÉCNICO
1 – INTRODUÇÃO
O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) desenvolvido refere-se ao Projeto de Execução do IP5
entre Vilar Formoso e a Fronteira, numa extensão de 3,529 metros e localiza-se no concelho de
Almeida, distrito da Guarda.
O projeto IP5 – Vilar Formoso/Fronteira dá continuidade ao IP5 (A25) para nascente até à
Fronteira a norte de Vilar Formoso, ligando à A-62. Tem inicio no atual IP5 (A25) ao km 31+500
do Projecto de Execução do IP5 – Guarda/Vilar Formoso – IP2/EN332, cuja obra se encontra
executada e termina na fronteira Portugal/Espanha.
O empreendimento em análise encontra-se na fase de Projecto de Execução.
A Autoridade de AIA é a Agência Portuguesa do Ambiente (APA).
A elaboração do EIA decorreu entre Setembro e Dezembro de 2017.
O Resumo Não Técnico descreverá, de forma sucinta, e numa linguagem perceptível para o
público em geral, todos os aspectos relevantes, contidos no Relatório Base do Estudo de
Impacte Ambiental.
O objectivo principal do EIA consiste na avaliação dos impactes nas várias vertentes ambientais,
definindo a possibilidade da sua minimização, caso sejam efeitos negativos ou a sua
potenciação, caso sejam efeitos positivos.
O Relatório Base (Relatório Técnico) do EIA engloba toda a informação técnica que sustenta o
presente documento.
2 – OBJECTIVOS E JUSTIFICAÇÃO DA INTERVENÇÃO
O projecto de execução do IP5 entre Vilar Formoso e a Fronteira visa estabelecer uma boa
ligação entre Portugal e Espanha, dando continuidade ao IP5 (A25) para nascente, até à
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Fronteira, a norte de Vilar Formoso, ligando à A62. O estudo tem início na atual A25, nas
proximidades do km 197+000 da A25, e vai até a fronteira de Portugal com a Espanha.
O projeto em análise tem por objetivo a conclusão do IP5 até à fronteira com Espanha,
efetuando a ligação à Rede Nacional Fundamental e à Rede Europeia através da Autovia A-62
(Autovia de Castilla), promovendo ligação rodoviária fundamental para as grandes redes
europeias de transporte de pessoas e mercadorias.
Através da A-62 será efetuada a ligação até Burgos passando por Salamanca. O troço
Fuentes de Oñoro – Frontera Hispano-Lusa (A25-IP5) encontra-se em fase de construção
estando prevista a sua abertura para Março de 2018.

Figura 1 – Construção da A-62 junto à fronteira portuguesa
É de salientar o elevado tráfego de veículos pesados que circulam nesta via, facto que potencia
os aspectos negativos referenciados.
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A atual A25 tem início em Aveiro passando por Viseu e Guarda até Vilar Formoso. Nesta zona e
depois do nó existente em Vilar Formoso o perfil transversal de 2x2 faixas para 1x1 faixa,
estabelecendo a ligação à zona fronteiriça, na malha urbana de Vilar Formoso, após a rotunda
do emigrante.
A A25 veio substituir o perfil de 2X1 do IP5 reduzindo a sinistralidade existente nesta via. É
concessionada atualmente pela Ascendi, estando integrada nas Concessões Rodoviárias
da Costa de Prata (de Aveiro até Albergaria) e das Beiras Litoral e Alta (de Albergaria até Vilar
Formoso). É atualmente uma auto-estrada com portagem electrónica, desde 8 de
dezembro de 2011.
O IP5 irá também possibilitar a retirada de tráfego rodoviário de Vilar Formoso e a consequente
melhoria das condições de circulação rodoviária nesta localidade, principalmente no que diz
respeito aos acessos à via e acessos marginais.
3 – LOCALIZAÇÃO E DESCRIÇÃO DO PROJECTO
3.1 – LOCALIZAÇÃO
A área em análise localiza-se, no distrito da Guarda, concelho de Almeida, freguesias de Vale
Bom e Vilar Formoso.
A área em análise localiza-se junto à Fronteira com Espanha.
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Figura 2 – Enquadramento regional e local com a NUT, concelho
e as freguesias onde se insere o projecto
Na figura seguinte apresenta-se a rede viária existente.

Fonte: Via Michelin

Figura 3 – Enquadramento da área de estudo na rede viária existente
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No Desenho IP5-RNT-01 é apresentado o enquadramento geográfico do projecto.
3.2 – DESCRIÇÃO DO TRAÇADO
O Projecto em estudo apresenta uma extensão de cerca de 3,5 km, iniciando-se ao km 196+525
da atual A25, dando continuidade ao lanço anterior da A25 e termina na
fronteira com Espanha, onde se liga com a A-62 – Autovia de Castilla.
O traçado desenvolve-se inicialmente sobre a plataforma da estrada existente até ao km 1+200,
com uma orientação aproximada Nascente/Poente.
Ao km 0+540 localiza-se a Passagem Superior 1 que atualmente já existe.
Ao km 1+200 localiza-se o Nó de Vilar Formoso, que apresenta uma tipologia
dita “em diamante” com duas rotundas, faz a ligação entre o IP5 e a EN322 e serve as
localidades de Vilar Formoso e Almeida.
Ao km 1+475 localiza-se a Passagem Superior 2 que liga as duas rotundas do nó uma com a
outra. Neste ponto, o traçado altera um pouco a sua orientação, uma vez que está
condicionado pela presença de habitações e de uma Passagem Inferior (PI3) que existe
actualmente sob o actual IP5.
Ao km 2+225 inicia-se a travessia do vale da Ribeira de Tourões por um viaduto que
se desenvolve até cerca do quilómetro 2+550, mantendo-se a orientação da via até ao seu final,
ao km 3+531 onde se liga à A-62. Refira-se que ao quilómetro 3,250 se encontra inserida a
Passagem Superior 4.
O Nó do Vilar Formoso, localiza-se ao km 1+475, com duas rotundas e pretende articular o IP5
com a EN332 e servir as localidades de Vilar Formoso e Almeida.
A transposição do IP5 é feita através do Restabelecimento 2, por via de uma passagem superior
(PS2), que em conjunto com as Rotundas 1 e 2, permite a ligação à rede viária local.
O Nó de Fuentes de Oñoro, localiza-se já em território espanhol, tem duas rotundas, e pretende
articular o IP5/A-62 com a Carretera CV-49 e servir as localidades de Fuentes de Oñoro.
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A largura da via é variável, estando prevista três larguras:
 Km 0+000-km0+200: Duas faixas de rodagem com 7,5 m em cada sentido + Duas bermas
direitas com 3,0 m de largura + separador central com 11,5 m + Duas bermas esquerdas
com 1,0 m de largura;
 Km 0+450-km-km 2+900: Duas faixas de rodagem com 7,5 m em cada sentido + Duas
bermas direitas com 3,0 m de largura + separador central com 10,0 m + Duas bermas
esquerdas com 1,0 m de largura;
 Km 3+000-km3+529: Duas faixas de rodagem com 7,0 m em cada sentido + Duas bermas
direitas com 2,5 m de largura + separador central com 12,0 m + Duas bermas esquerdas
com 1,0 m de largura.
Estão previstos os seguintes restabelecimentos às vias existentes:
RESTABELECIMENTO

CLASSIFICAÇÃO

2
2A

EN332
Actual IP5

2B
3

CR
CR

3A
3B

CR
CR

4

CR

Quadro 1 – Restabelecimentos previstos
Estão previstas as seguintes obras de arte:

Obras de Arte

Localização
(km)

Extensão
(m)

Hmáx
(m)

Viaduto sobre a
Ribeira de Tourões

2+225-2+550

325

20

PS1

0+540,749

-

-

PS2

1+475,346

-

-

PI3

1+974,939

-

-

PS4

3+307,908

Quadro 2 – Obras de arte
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A velocidade base de projecto é de 120 km/h.
O ano horizonte de projeto é ano de 2032.
A construção do IP5 terá inicio em Setembro de 2018 e término em Dezembro de 2019.
No Desenho IP5-RNT-02 apresenta-se o traçado proposto.
4 – CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ACTUAL, AVALIAÇÃO DOS IMPACTES E MEDIDAS DE
MINIMIZAÇÃO PROPOSTAS
O Estudo de Impacte Ambiental consistiu na caracterização actual do ambiente envolvente e
nos efeitos que o projecto apresentará, na fase de construção e na fase de exploração, bem
como na apresentação de medidas e sugestões que permitem amenizar os efeitos negativos.
Para a área do projecto caracterizaram-se várias componentes ambientais, nomeadamente
aspectos biofísicos, socio-económicos, qualidade do ar ambiente, ambiente sonoro e
conformidade com o Plano Director Municipal (PDM) e outros planos que também abrangem a
área em estudo.
As componentes estudadas foram o clima, a geologia, os solos, os recursos hídricos, a qualidade
do ar, o ambiente sonoro, a componente social, o ordenamento do território, a ecologia, a
paisagem, o património arqueológico e arquitectónico e os resíduos.
No quadro que se segue apresenta-se um resumo da avaliação desenvolvida para o IP5 no
trecho em análise.

AVALIAÇÃO DOS EFEITOS
CLIMA
Sem efeitos assinaláveis
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AVALIAÇÃO DOS EFEITOS
GEOLOGIA
O traçado irá interceptar principalmente formações geológicas de maciço granítico.
A escavação mais importante em termos de altura localiza-se entre o km 1+335 e o km 1+580
com 6 metros de altura. Prevê-se o recurso a desmonte a fogo na maioria dos locais a
intervencionar.
Refere-se que na fase de construção, será necessário recorrer a materiais de empréstimos,
verificando-se um défice de terras. A obtenção destas terras será feita a pedreiras existentes na
envolvente próximo ao projeto.
Ao nível da hidrogeologia, e face às reduzidas alturas das escavações previstas, não se prevê a
afetação dos níveis freáticos.
A construção de aterros provoca diminuição da permeabilidade das formações geológicas
intercetadas, o que implica diminuição da recarga dos aquíferos, com consequente
rebaixamento do nível freático. Também o pavimento da própria via rodoviária vai provocar a
impermeabilização dos terrenos atravessados. mesma. Este impacte estima-se negativo, de
magnitude variável consoante a área afectada, tanto mais significativo quanto maior a
permeabilidade das formações afectadas e irreversível. Uma vez que não se prevê, a construção
de aterros sobre os depósitos aluvionares identificados na Ribeira de Tourões (formações de
elevada permeabilidade na área de estudo), não se prevêem impactes significativos a este nível.
Identificaram-se 25 captações de água particulares, destas encontram-se a menos de 40 metros
da via, três captações, estando uma delas debaixo do viaduto, prevendo-se contudo que não
haja impactes significativos.
O principal impacte poderá decorrer da degradação da qualidade da água subterrânea, devido à
infiltração das águas de escorrência no sistema aquífero. Este impacte é negativo e significativo,
permanente mas incerto e irreversível.
Medidas de Minimização Propostas
As principais medidas de minimização propostas reportam-se principalmente nas situações de
desmonte a fogo nas proximidades de zonas habitadas. Antes do início dos trabalhos de
desmonte deverá ser realizada uma vistoria e reportagem fotográfica do estado de conservação
de todas as edificações e identificadas as edificações mais vulneráveis.
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AVALIAÇÃO DOS EFEITOS
SOLOS E OCUPAÇÃO ACTUAL DOS SOLOS
Os solos presentes são solos maioritariamente com fraca aptidão agrícola, sendo solos próprios
para ocupação florestal. Também se identificaram áreas com aptidão agrícola, sendo de
destacar as áreas inseridas em Reserva Agrícola Nacional. As áreas afectadas directamente com
o projecto são essencialmente áreas de pinhal, áreas agrícolas com culturas de sequeiro e de
regadio. No troço inicial desenvolve-se sobre a atual A25.
Os principais impactes negativos em termos de usos dos solos são no geral negativos pouco
significativos, permanentes, certos e irreversíveis.

Medidas de Minimização Propostas
Em termos de medidas de minimização, as áreas de depósito provisórias ou definitivas devem
evitar áreas inseridas em RAN, solos com elevada aptidão agrícola, perímetros urbanos,
proximidade a equipamentos, elementos patrimoniais, áreas com maior sensibilidade ecológica
e na proximidade de áreas importantes ao nível dos recursos hídricos. A localização dos
depósitos deverá também ter em conta as acessibilidades, devem evitar-se percursos dentro
dos aglomerados urbanos.
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AVALIAÇÃO DOS EFEITOS
RECURSOS HÍDRICOS
Ao nível dos recursos hídricos superficiais, a área do projecto é constituída por afluentes do rio
Águeda. A principal linha de água existente é a ribeira de Tourões, sendo esta, uma linha de
água de reduzida dimensão.
Todas as linhas de água são restabelecidas através de passagens hidráulicas, não se prevendo
impactes negativos.
Durante a fase de construção, os principais impactes na qualidade das águas resultam do
aumento de erosão hídrica nos terrenos movimentados e contaminação das linhas de água com
materiais de construção. Estes são impactes pouco negativos, significativos, locais e
temporários, uma vez que as linhas de água atravessadas não têm carácter permanente e
poderão ser minimizados através da rápida conclusão dos trabalhos e da sua execução em
períodos secos e da implementação das boas práticas ambientais na empreitada de construção.
Durante a fase de exploração, os impactes ao nível das alterações de escoamento poderão ser
significativos se não forem acauteladas as condições de vazão dos órgãos de drenagem
transversal desta infra-estrutura.
Os impactes ao nível da qualidade da água durante a fase de exploração derivam
essencialmente da concentração de poluentes nas águas de escorrência da via. Tendo em
consideração os resultados obtidos da modelação, constata-se que o acréscimo de carga
poluente no meio receptor não será de uma forma geral significativa. Não foram identificadas
concentrações nos pontos de descargas da via que sejam superiores aos limites definidos na
legislação em vigor.
Medidas de Minimização Propostas
Como medida de minimização para a principal linha de água atravessada pelo projeto propõemse a limpeza e requalificação da ribeira de Tourões para a fase de construção e exploração da
estrada. Os principais trabalhos a desenvolver são no âmbito da limpeza, desmatação e
decapagem.
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AVALIAÇÃO DOS EFEITOS
QUALIDADE DO AR
Na fase de construção os principais impactes são devidos essencialmente ao levantamento de
poeiras que decorrem das actividades de desmatação, terraplenagem, circulação de veículos
afectos à obra em caminhos não pavimentados. Na fase de construção os impactes são
negativos muito significativos mas temporários, principalmente junto aos receptores localizados
nos seguintes quilómetros:
- km 0+140 a cerca de 70 metros a sul (troço existente);
- km 0+810 a cerca de 110 metros a sul (troço existente);
- km 1+000 ao km 1+600 entre 20 a 170 m a sul;
-

km 1+100 ao km 1+250 entre 75 a 200 m a norte;
km 1+450 ao km 1+665 entre 20 a 170 m a norte;
km 1+975 ao km 2+175 a cerca de 140 m a sul;
km 2+900 a cerca de 55 m a sul;

Os potenciais incómodos gerados, deverão ser tidos em conta no planeamento e execução dos
trabalhos, nomeadamente a localização e a organização do estaleiro. Toda a maquinaria em
obra deverá ser alvo de análise cuidada e estar equipadas com todos os dispositivos de
minimização de emissão de poluentes atmosféricos. Antes do início da execução dos trabalhos
deverá ser feita uma programação cuidada dos trajectos até aos locais das obras de modo a
minimizar os possíveis impactes junto da população.
Na fase de exploração não se esperam efeitos negativos significativos.
Medidas de Minimização Propostas
Algumas das medidas de minimização propostas são referentes às frentes de obra a executar
devem ter em consideração a proximidade a habitações, a existência de zonas agrícolas
sensíveis e a minimização da afetação das áreas de RAN e/ou de REN se eventualmente
estiverem a ser afetadas, a limpeza regular dos acessos e da área afeta à obra e a aspersão
regular e controlada de água, nomeadamente em dias secos.
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AVALIAÇÃO DOS EFEITOS
AMBIENTE SONORO
A área em análise está inserida numa zona não classificada em que os limites legais para os
indicadores acústicos se encontram definidos no Decreto-Lei n.º 9/2007 de 17 de Janeiro, são
Lden 63 dB(A) ( dia e entardecer ) e Ln 53 dB(A) ( noite ).
Foram realizadas medições de ruído em 4 locais distintos no período diurno, no período do
entardecer e no período nocturno.

Actualmente na envolvente da medição PM3, o indicador acústico de ruído noturno é superior
ao legislado.
Prevêem-se impactes negativos significativos na fase de construção.
Medidas de Minimização Propostas
Para minimizar os impactes nos locais onde existirá incumprimento legal e dadas as
características da via prevê-se a colocação de 5 barreiras acústicas nos seguintes locais da via:
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AVALIAÇÃO DOS EFEITOS

Barreira
1

2

Sentido
Vilar
Formoso/Fronteira
Vilar
Formoso/Fronteira

Localização

Tipo de Barreira

Extensão (m)

Altura (m)

0+050-0+225

Refletora

175

3

0+700-0+900

Refletora

200

3

265

5

79,5

4

209

3

Absorvente

384

5

Refletora

200

1,5

1+000-1+265
3

Vilar
Formoso/Fronteira

1+265-0+025 do
Ramo A

Absorvente

0+025 do Ramo A0+234 do Ramo A

4

5

Fronteira/Vilar

0+247 do Ramo C-

Formoso

1+800

Vilar
Formoso/Fronteira

2+825-3+025

ECOLOGIA
O projecto não interfere com zonas sensíveis classificadas, nem quaisquer habitats prioritários.
No diz respeito à flora e vegetação, o facto de se tratar duma zona com elevado grau de
degradação do, faz prever que não sejam esperados efeitos negativos, uma vez que as ações
que poderiam criar esses efeitos, como a movimentação de máquinas e homens é reduzida e
pode ser efectuada recorrendo a caminhos já existentes.
A análise dos dados da fauna, salienta que os efeitos negativos, com maior expressão serão nas
espécies de menor porte (Herpetofauna e Micromamíferos) e será devido redução do espaço
utilizável devido às ações de desmatação, movimentação de terras, instalação de acessos para a
obra e estaleiros.
Na fase de construção, para mitigar os impactes na vegetação, as ações previstas deverão ser
acompanhadas de um conjunto de procedimentos, tais como: planificação dos trabalhos a
efetuar, das terras a movimentar e do destino a dar aos materiais retirados, selecionados os
locais para depósitos temporários de terras, de forma a evitar o incremento da destruição dos
habitats existentes e limitar as ações de terraplanagem a determinados períodos do ano – ao
realizarem-se no Verão e/ou no Inverno permite defender a vegetação do período de floração e
produção de semente.
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herbicidas, e pesticidas.

AVALIAÇÃO DOS EFEITOS
COMPONENTE SOCIAL
Perspectiva-se que a requalificação da via, venha a gerar postos de trabalho directos e
indirectos, quer para a fase de construção, quer para a fase de exploração, melhorias na
qualidade de vida da população em termos da qualidade das acessibilidades dos percursos, com
consequentes diminuições dos tempo de percurso e aumento da segurança rodoviária e na
vertente económica da região, pelo que, no cômputo geral, o impacte será positivo e
significativo.
Os principais impactes decorrem do incómodo decorrente das atividades resultantes da fase de
construção como as poeiras, ruído, funcionamento de máquinas pesadas e veículo pesados.
Para a fase de exploração verificar-se-ão alterações ao nível da circulação de caminhos, no
entanto, os aumentos de percurso previstos são pouco significativos e de extensão reduzida.
Medidas de Minimização Propostas
Como medidas de minimização deverão ser tidas em conta a localização o estaleiro, locais de
depósito e outros espaços de apoio à obra, de forma a minimizar a perturbação do tráfego nas
vias existentes. Deverão ser colocados painéis informativos e esclarecedores sobre o projeto
em causa, os seus objetivos, constrangimentos e incómodos, dando relevo ao seu carácter
temporário e melhorias para o concelho e deverão ser promovidas, a montante do início das
obras, acções 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.
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AVALIAÇÃO DOS EFEITOS
PLANEAMENTO E GESTÃO DO TERRITÓRIO
Com relação ao Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT), o
projecto contribui para a realização das opções estratégicas aí preconizadas.
Relativamente aos planos regionais, o projecto é compatível com o Plano Rodoviário Nacional
(PRN2000), com o Plano Regional de Ordenamento do Território Centro (PROT-Centro) ao nível
das acessibilidades e transportes para a região, tendo um impacto positivo ao nível regional. Em
relação ao Plano Director Municipal (PDM), este não apresenta espaço canal para a totalidade
do traçado, apenas para o existente atualmente (A25/IP5), no entanto esta situação poderá ser
ultrapassadas na revisão, em curso, do PDM.
As principais acções causadoras de impactes referem-se às movimentações de terras,
decorrentes da desmatação, decapagem e terraplenagens com intervenções/modificações na
ocupação territorial da zona em causa. O projeto interfere também com áreas condicionadas
como RAN, REN, zonas de caça e zona vitivínicola da Região Demarcada de Castelo Rodrigo.
Medidas de Minimização Propostas
De forma a reduzir os impactes recomendam-se como medidas de minimização: evitar a
instalação de estaleiros próximos do aglomerado populacional de Vilar Formoso e de
habitações isoladas, de equipamentos colectivo e de áreas agrícolas, nas zonas de travessia ou
proximidade dos aglomerados populacionais deverá ser dada especial atenção às actividades da
obra e sua organização no tempo e espaço, os solos classificados como REN, devem ser
evitados, pois devido às suas características ecológicas, merecem protecção.
Relativamente aos vários serviços e infra-estruturas afectadas pela obra devem ser contactadas
atempadamente as entidades responsáveis pelas infra-estruturas afectadas.
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AVALIAÇÃO DOS EFEITOS
PAISAGEM
As actividades de construção e exploração do IP5 provocarão alterações na paisagem,
principalmente no troço nova a construir, configurando-se em impactes negativos, pouco
significativos, locais, permanentes e certos, o local não apresenta valor cénico elevado.
Medidas de Minimização Propostas
O projecto do IP5 foi objecto de um projecto de integração paisagística específico, desenvolvido
conjuntamente com o EIA.

PATRIMÓNIO
Os trabalhos de prospecção arqueológica do projeto do “IP5 – Vilar Formoso/Fronteira”
levaram à identificação de ocorrências com interesse patrimonial.
A avaliação de impactes identificou duas ocorrências patrimoniais, localizadas na área do
projeto e sua envolvente imediata.

Medidas de Minimização Propostas
Designação

Tipo de Sítio

Medidas de Minimização

1

Pino

Mancha de
Materiais

Sondagens arqueológicas de minimização

2

Pelourinho de
Vilar Formoso

Pelourinho

Sinalização e protecção adequada

Nº

No Desenho IP5-RNT-03 apresenta-se a carta síntese de impactes, que ilustra os impactes mais
significativos por descritor e por fase de ocorrência.
Os programas de monitorização serão relativos aos descritores dos recursos hídricos e ruído.

2018.063.EIA [5098]

RNT
16

Os programas de monitorização prevêem :
 Para os recursos hídricos, a monitorização da qualidade da água superficial será realizada
em linhas de água e nas águas de escorrência da estrada, com o objetivo de avaliar a
influência da via nas mesmas;


Para o ruído, a monitorização será realizada em 7 locais de monitorização, durante os três
período (diurno das 7h às 20 horas, entardecer das 20h às 23 horas e o nocturno das 23h às
7 horas).

5 – CONCLUSÕES
O projeto do IP5 estabelece a ligação final com a A-62 – Autovia de Castilla, contextualizando-se
como um projeto de relevância ao nível do contexto transfronteiriço e fundamental na ligação
rodoviária com Espanha. A A-62 encontra-se em fase de construção prevendo-se a entrada em
funcionamento em Março de 2018.
A análise dos vários descritores ambientais, permite concluir que não se prevêem impactes
negativos significativos que inviabilizem a construção da via, sobretudo se forem cumpridas as
medidas de minimização propostas.
A implementação do projecto conduz a impactes positivos ao nível da mobilidade, para as
actividades económicas, não só ao nível concelhio como ao nível regional e nacional, com a
criação de postos de trabalho. A concretização de estratégias e objectivos definidos nos
programas e modelos de desenvolvimento e gestão do território é outro dos aspectos positivos
do projecto.
Os impactes negativos ocorrem na área do projecto reportam-se às componentes biofísicas
para a fase de construção e exploração, mas poderão ser minimizados com a aplicação das
medidas propostas.
Sendo o projecto também uma continuidade do atualmente existente, prevêem-se também,
impactes positivos ao nível rodoviário e social, dado que permite pôr fim às deficiências do
ponto de vista da circulação, das condições de segurança, bem como possibilita um aumento da
qualidade de vida das populações ao longo da via através da atenuação dos níveis de ruído e do
aumento da segurança da circulação rodoviária.
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