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P16.1 - ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL (EIA)
Aditamento ao EIA

INTRODUÇÃO

Para efeitos de pronúncia sobre a conformidade do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) da EN/ER
218 - Ponte sobre o Rio Maças e Acessos (Processo de Avaliação de Impacte Ambiental n.º
3220), vem a TPF – CONSULTORES DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, S.A. apresentar, no
presente documento, um aditamento ao referido estudo, tendo em consideração a apreciação
técnica efetuada pela Comissão de Avaliação, que considera indispensável a apresentação dos
elementos adicionais abaixo enumerados.
Assim, dando cumprimento ao solicitado pela Comissão de Avaliação relativamente ao Estudo
de Impacte Ambiental acima mencionado, apresentam-se em seguida os elementos adicionais
solicitados.
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ELEMENTOS ADICIONAIS AO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL

2.1

Projeto e Aspetos globais

2.1.1

“Identificação da fase de desenvolvimento dos projetos e sua relação com as
fases previstas no diploma AIA (estudo prévio e anteprojeto)”.

O estudo do traçado encontra-se em Fase de Anteprojeto e o estudo da Ponte e do Viaduto em
Fase de Estudo Prévio.
Para a elaboração do estudo do traçado fez-se uso da cartografia à escala 1:2000, obtida a partir
de cobertura aerofotogramétrica realizada para o efeito, a qual será posteriormente utilizada para
o desenvolvimento do Projeto de Execução.
2.1.2

“Fundamentos para a opção de apresentar o projeto sem alternativas (embora
estas tenham sido consideradas em fases anteriores)”.

Conforme se refere no capítulo de Antecedentes do Estudo de Impacte Ambiental (EIA), foram
estudadas várias alternativas ao longo do processo de seleção do projeto âmbito de AIA, tendose avançando sempre no sentido de se apresentar a melhor solução técnica-económica
ambiental mais favorável face aos condicionalismos existentes no local de implantação do
projeto.
Acresce aqui referir que estamos na presença de uma variante de muito pequena extensão
(2 800m), determinada pelos pontos de amarração na EN218, quer do lado do Vimioso (margem
esquerda) quer do lado de Carção (margem direita), fortemente condicionados pelos locais de
inserção na EN, considerando ainda a dimensão/solução da Ponte, cuja extensão corresponde
a cerca de 30% do traçado total.
O projeto, agora em estudo, foi objeto de acompanhamento ambiental pela equipa de ambiente
ao longo de todo o seu desenvolvimento.
2.1.3

“Fundamentos para o facto de não ter sido analisada a solução de projeto
constante do PDM.”

A solução de projeto constante do PDM foi tida em consideração numa fase inicial dos Estudos,
tendo sido abandonado porque implicava a afetação de várias parcelas agrícolas inseridas em
áreas classificadas como Reserva Agrícola Nacional.
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Conforme referido no EIA “apesar de a população ativa no concelho de Vimioso se concentrar
mais no setor terciário, especialmente as freguesias de Vimioso e Argozelo que concentram os
serviços (administração, bancos, comércios etc.), o concelho de Vimioso é um município rural
cuja população exerce atividades essencialmente agrícolas”.
Nas Figuras seguintes apresenta-se a localização do traçado prevista no Plano Diretor Municipal
do Vimioso e a solução apresentada no presente EIA.
A

Fonte: Extrato da Planta de Ordenamento do PDM do Vimioso.
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B

Carção

Fonte: World Imagery - Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS,
AeroGRID, IGN, and the GIS User Community.

Figura 1 – Solução prevista no PDM do Vimioso (assinalada a preto em A e a amarelo em B) e
solução do projeto assinalada a vermelho (A e B).

Fonte: World Imagery - Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS,
AeroGRID, IGN, and the GIS User Community.

Figura 2 – Atravessamento da zona de parcelas agrícolas com culturas permanentes (vinha e
olival) e culturas temporárias (cereais e hortícolas) pelo traçado proposto no PDM do Vimioso
(assinalado a amarelo na Figura).
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Na figura seguinte efetua-se o enquadramento do traçado previsto no PDM do Vimioso na Planta
de Condicionantes nas áreas classificadas como Reserva Agrícola Nacional.

Fonte: Planta de Condicionantes do PDM do Vimioso.

Figura 3 – Atravessamento de Zonas classificadas como Reserva Agrícola Nacional pelo traçado
proposto no PDM do Vimioso (assinalado a amarelo na Figura).

Fase ao referido, considerou-se, que sendo possível apresentar uma solução de projeto que
minimizasse a afetação da atividade agrícola da população, iriamos reduzir significativamente os
impactes do projeto sobre a população.
Assim a solução do PDM foi abandonada.
2.1.4

“Fundamentos para o desenvolvimento do projeto com uma velocidade base de
70 km/h.

O troço de estrada em projeto irá inserir-se numa via cujas caraterísticas não permitem que sejam
praticadas velocidades superiores à adotada no projeto. Assim, por uma questão de
homogeneidade de traçado, e consequentemente por questões de segurança rodoviária, optouse por desenvolver um projeto com uma velocidade de 70 km/h.
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” Soluções equacionadas para minimizar a existência de uma elevada extensão
do projeto com um declive de 6 %.”

Trata-se um trainel com pendente compatível com uma velocidade de projeto de 70 km/h de
acordo com as normas de traçado em vigor.
A localização da ponte foi determinada pelas cotas de amarração de ambos os lados do vale do
Rio Maçãs e a necessidade de ligação à atual estrada nacional EN218 em ambos os pontos de
ligação. Acresce aqui referir que o pilar mais alto da ponte apresenta uma altura de cerca de
130m, altura essa que se encontra no limite para a opção por soluções técnico-económicas
viáveis.
Pelas razões mencionadas, não se torna possível apresentar soluções com declives inferiores a
6%.
2.1.6

“Análise da extensão do referido troço com 6% de inclinação, face às normas de
traçado, e respetivas consequências para os utentes.”

Conforme referido no ponto anterior esta inclinação é compatível com a velocidade de projeto
considerada. Quanto à extensão do trainel embora ultrapasse a extensão critica, as normas de
traçado em vigor consideram necessário a conjugação de três condições para a adoção de via
adicional para os veículos lentos, que para além da extensão critica do trainel correspondente à
sua inclinação, considera ainda o volume horário de projeto e o volume de veículos pesado por
hora.
No presente troço face à procura e natureza do trafego prevista, considera-se ser dispensável
essa via adicional não tendo justificação económica para a sua execução.
2.1.7

“Quadro com síntese das características dos principais aterros e escavações do
projeto, incluindo nomeadamente Pk inicial e final, extensão e altura máxima ao
eixo e no talude (ainda que aproximada), e eventuais soluções específicas de
contenção / estabilização (em complemento do quadro 82 do EIA).”

As soluções propostas para aterros e escavação à exceção dos encontros da ponte, onde estão
previstos desde já muros de avenida para confinar os aterros e a escavação que antecede a
ponte (pk 1+597-1+720), onde se previu o reforço do talude de escavação para reduzir a sua
ocupação, todos os outros foram definidos com base em soluções correntes face à natureza das
formações geológicas interessadas, que serão no entanto otimizados face aos resultados a obter
na prospeção geológico geotécnica a realizar na fase de projeto de execução.
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Quadro 1 - Principais alterações geomorfológicas.
ALTURA
MÁXIMA AO
EIXO DA VIA (M)

ALTURA
MÁXIMA AO
TALUDE (M)

EXTENSÃO
TOTAL (M)

TIPO DE ALTERAÇÃO

PK INICIO

LOCALIZAÇÃO
PK FINAL

0+000

0+345

2

2

345

Escavação

0+365

0+540

6

8

175

Escavação

0+540

0+580

9

8

40

Aterro

0+810

0+835

9

11

25

Aterro

0+835

0+930

7

18

95

Escavação

0+930

1+030

9

30

100

Aterro

1+030

1+150

8

29

120

Escavação

1+150

1+220

6

27

70

Aterro

1+220

1+265

2

13

45

Escavação

1+265

1+376

9,5

36

111

Aterro

1+376

1+550

9

19

174

Escavação

1+550

1+597

2

15

47

Aterro

1+597

1+720

8

18

123

Escavação

1+720

1+775

10

12

55

Aterro

2+600

2+665

10

12

65

Aterro

LOCALIZAÇÃO

2.1.8

GEOMORFOLÓGICA

“Descrição do tipo de operações de movimentação de terras e de desmonte que
serão utilizados, incluindo a identificação dos troços nos quais se prevê o recurso
a explosivos.”

Com base nos resultados da prospeção geológico geotécnica a realizar em fase de projeto de
execução será possível apresentar o zonamento solicitado, assim como uma descrição
detalhada e otimizada das operações de movimentação de terras e de desmonte a executar.
2.1.9

“Valores do volume de escavação e de aterro previstos para o projeto,
especificando os referidos valores para as extensões de projeto inerentes a cada
uma das margens do rio Maçãs.”

No Quadro seguinte apresentam-se os valores do volume de escavação e aterro previstos para
o projeto inerentes a cada uma das margens do rio Maçãs.
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Quadro 2 – EN/ER218 – Movimento de terras inerentes a cada uma das margens do rio Maçãs.
Movimentação de Terras

MARGEM

Extensão
(km)

Escavação

Aterro

Dif. Esc/Aterro

Esquerda

0,8

1 500

2 500

-1 000

2,1

137 923

66 173

71 750

2,9

139 423

68673

70 750

Direita
Total

2.1.10

“Explicação para o facto da solução 5, com um, menor número de pilares
relativamente à solução 4, apresentar uma ocupação de solo superior (quadro 6).
Por outro lado, na apresentação do projeto realizada em 08/11/2018 foi exibida um
quadro que não corresponde com esta e que inclui uma 6.ª solução que
corresponderá à solução escolhida, não sendo certo que esta corresponde à
apresentada no EIA.”

Existe um lapso no Quadro 6 do EIA, corrigido na apresentação realizada na APA, já que as
soluções 4 e 5 preveem o mesmo número de pilares, 6 (seis), a diferença entre as soluções
reflete-se na métrica dos vãos.
A solução 4 apresenta 5 vãos intermédios todos com 130/135 m cada e vãos extremos de 70 m
e 75 m. A solução 5 apresenta um vão central maior com 180 m e vãos de dimensão
decrescentes do vão central para os vãos de extremidade respetivamente com 147,5 m, 115 m
e 57,5 m.
O impacto de ocupação do solo é muito similar nas duas soluções 5148 m2 vs 5168 m2, uma
variação de 0,4%. As diferenças que se verificam resultam da orografia do terreno no local de
implantação das sapatas, considera-se, no entanto, que a ocupação do solo estimada com base
na topografia disponível é a mesma.
A vantagem da solução 5 é que permite uma amplitude maior sobre leito do o rio maçãs (vão
central) e uma menor altura dos pilares nomeadamente dos mais próximos dos encontros. Foi
neste sentido, adoção de vão central de maior dimensão, que avançou a 6ª solução que
corresponde à apresentada no EIA e que evita a colocação de pilar na zona de encosta mais
ingreme (lado ponte) do rio Maçãs. Esta 6ª solução apresenta 5 pilares e vãos de
90,0+160,00+180,0+160,0+135,0+75,0 num total de 800,0m.
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“Alternativas de localização do pilar P3 (quer de localização para um ponto mais
a nascente ou de um vão maior), dado que o mesmo assume uma posição no vale
que se traduz num impacte negativo muito relevante.”

Em primeira análise importa salientar que qualquer das sugestões, localização para um ponto
mais a nascente ou de um vão maior, não trazem uma alteração significativa no que concerne
aos impactes. Esta situação decorre da reduzida margem técnica para alteração da relação dos
vãos e localização de pilares, em virtude da otimização da solução feita durante o Estudo Prévio
face a vários condicionamentos, com especial enfase nos condicionamentos de ordem
ambiental.
A localização proposta para o pilar P3 se encontra fora da zona de influência do leito de cheia
do rio Maças (período retorno de 100 anos). Tendo em conta o referido e para as hipóteses
avançadas importa reter o seguinte:
A alternativa de relocalização do pilar P3 para nascente mantendo-se o vão sobre o leito do rio
Maçãs da solução de projeto, 180m, implica a implantação do pilar P2 na zona mais fechada da
vertente poente do vale, com pendente superior a 2/1 (V/H). Desta alteração resultaria o aumento
significativo da altura do pilar P2 com a sua fundação a ser executada em condições muito
desfavoráveis na vertente rochosa do maciço obrigando a avultados trabalhos de escavação e
estabilização deste, aumentado em muito a área de intervenção ao nível do solo quer para a sua
execução quer para garantir os respetivos acessos que são inexistentes naquela zona do vale.
Paralelamente para esta alternativa, e mantendo-se a extensão da obra, verificar-se-ia o
aumento significativo da altura do pilar P1 e do encontro E1, passando este a ter um impacto
visual superior. Complementarmente verifica-se que esta alternativa agrava a dificuldade de
execução da obra e os seus custos.
A alternativa de relocalização do pilar P3 para Nascente por aumento de vão central permitirá
manter a localização dos pilares P1, P2 e encontro E1 da solução de projeto, nesta situação será
possível manter a extensão da obra fazendo-se o ajuste dos vãos entre o pilar P4 e o encontro
E2. O aumento do vão central deve ser limitado à ordem de 20m para não comprometer toda a
conceção do projeto da ponte, no entanto esta alternativa traduz-se no agravamento da
complexidade construtiva, no aumento de prazo e custo de execução da obra.
Tendo em conta o acima exposto somos de opinião de manter a solução de projeto.
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Projeto base
P16.1 - ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL (EIA)
Aditamento ao EIA

“Discussão, face à relevância da linha de água, dos métodos construtivos
referidos no quadro 6 do EIA, em termos dos impactes inerentes a cada um dos
métodos (incluindo estaleiros e acessos), nomeadamente sobre a afetação do uso
do solo e habitats. Deve ser explicitado se o método construtivo permite, ou não,
a manutenção da vegetação sob a ponte. A referida discussão deve ser
acompanhada de esquemas elucidativos, sempre que se justifique.”

Todos os métodos construtivos propostos para execução do tabuleiro exceto nas zonas de
proximidade dos encontros (em que as alturas do tabuleiro ao solo serão inferiores a 15 m) são
meios aéreos. Isto é, meios em que não existem apoios ou interação com o solo, são cimbres
auto lançáveis ou carros de avanços cuja construção se faz por troços sucessivos sempre com
apoio nas estruturas já construídas, tabuleiro ou pilares. Neste sentido não existe qualquer
impacto da construção do tabuleiro na linha de água.
Nas duas imagens abaixo pode ver-se exemplo de tabuleiros com construção por cimbre auto
lançável. Este tipo de solução tem uma limitação dimensão do vão até cerca dos 80m. Motivo
pelo qual e para as soluções de maior vão se previu a construção por avanços sucessivos.

Fotografia 1 – Exemplos de construção por cimbre auto lançável.

Na Figura seguinte apresenta-se um exemplo de construção por avanços sucessivos a partir de
pilar executado em 1ª fase, na zona de maior vão. No fundo da imagem vê-se uma zona de
menor vão entre pilares em que ainda é possível observar o cimbre auto lançável para esta zona
de construção (vãos menores).
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Fotografia 2 – Exemplos de construção por avanços sucessivos

Fotografia 3 – Exemplo de construção por avanços sucessivos a partir de pilar executado em 1ª
fase, nas margens de uma linha de água.

A construção por avanços sucessivos que se propõe para a solução de projeto, consiste na
execução em primeira fase das fundações dos pilares (sapatas) seguida da realização do fuste
dos pilares por sistema de cofragem deslizante (ver Fotografia em abaixo).

Ficheiro: 768-P161-EIA-Aditamento.docx

14 / 77

EN / ER 218
Ponte sobre o Rio Maçãs e acessos

Projeto base
P16.1 - ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL (EIA)
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Fotografia 4 – Realização do fuste dos pilares por sistema de cofragem deslizante.

O impacto no solo restringe-se à área de implantação da sapata acrescida da área para execução
da escavação associada à sua implantação e cujo valor para a globalidade dos pilares se
encontra estimado e refletido no Quadro 6 apresentado no EIA.
No exemplo de construção por cofragem deslizante dos pilares, a construção é incremental na
vertical não sendo necessária a ocupação de área de solo superior à necessária para a execução
da sapata.

Figura 4 – Esquema de construção por avanços sucessivos proposto para o projeto.

Na Figura acima pode ver-se o esquema de construção por avanços sucessivos proposto para
o projeto, na qual está em execução a 3 aduela de cada lado do pilar. O avanço da construção
é simétrico a partir de cada pilar conforme se pode ver nos esquemas abaixo e sempre sem
qualquer ocupação do solo.
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Face ao acima exposto confirma-se que o método construtivo permite a manutenção da
vegetação sob a ponte, excetuando na zona de implantação das sapatas.
Face ao acima exposto confirma-se que o método construtivo permite a manutenção da
vegetação sob a ponte, excetuando na zona de implantação das sapatas.
Face ao acima exposto confirma-se que o método construtivo permite a manutenção da
vegetação sob a ponte, excetuando na zona de implantação das sapatas, respetivos caminhos
de acesso e zonas de implantação de estaleiros.
No que se refere à implantação de estaleiros, importa salientar que tal decisão caberá ao futuro
Adjudicatário da empreitada. A localização deste, bem como de outras áreas de apoio à obra,
terá, no entanto, de cumprir a respetiva Planta de Condicionantes, parte integrante do EIA. Serão
privilegiadas, sempre que possível, áreas já antropizadas, nomeadamente a própria plataforma
na zona de aproximação do encontro E1. O acesso a partir deste às zonas de implantação das
sapatas e pilares será realizado por caminhos existentes limitando-se a afetação do solo às
zonas indicadas no Desenho 768-P08-304-01 que se anexa e cuja localização observou a
minimização dos impactes.
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P16.1 - ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL (EIA)
Aditamento ao EIA

“Explicitação, em complemento da informação constante da pág. 40 do EIA, do
processo construtivo de cada um dos pilares da ponte, incluindo o das respetivas
fundações, com particular detalhe para o P3.”

A resposta a esta questão encontra-se refletida nas respostas anteriores e no desenho 768_P08P-304-01 que se anexa, com indicação das áreas afetadas pelos caminhos de acesso e
implantação de sapatas.
Mais se refere que se prevê que a solução de fundação seja direta por sapata, a confirmar em
função de campanha de prospeção geotécnica a realizar em fase de projeto de execução e que
permitira também definir os meios mecânicos e respetivas condicionantes para execução da
escavação e desmonte dos terrenos rochosos.
2.1.14

“Explicitação, em complemento da informação constante da pág. 43 do EIA, do
processo construtivo dos pilares do viaduto. Deve ser explicitado se o método
construtivo permite, ou não, a manutenção da vegetação sob o viaduto.”

O processo construtivo dos pilares do viaduto, será tradicional prevendo-se fundação direta por
sapata a pouca profundidade, 2m a 3m, e execução do fuste por cofragem tradicional com apoio
de cimbre ao solo. A área afetada nestes trabalhos (fundação/pilar) limitar-se-á a uma zona
localizada na ordem dos 50 m2 em cada apoio e respetivos caminhos de acesso.
O processo construtivo do tabuleiro do viaduto com recurso a cimbre ao solo, implica uma
ocupação generalizada de uma faixa de operação para realização dos trabalhos de construção
da ordem de 20m de largura que não permitirá em geral manter a vegetação durante o processo
construtivo. O eventual recurso a cavaletes de apoio ao cimbre permitirá em zonas particulares
como atravessamentos, linhas de água ou outros locais preservar as condicionantes existentes.
Já a localização dos acessos, bem como de outras áreas de apoio à obra, terá de cumprir a
respetiva Planta de Condicionantes, parte integrante do EIA. Será privilegiada, sempre que
possível, a utilização de caminhos já existentes.
2.1.15

“Explicitação da drenagem da ponte e do viaduto, em complemento da
informação constante da pág. 48 do EIA.”

A recolha e drenagem das águas pluviais sobre a ponte e viaduto será realizada por sumidouros
com localização e espaçamento em acordo com as pendentes transversais e espaçamento
definido

em

cálculo

a

desenvolver

em

fase

de

projeto

de

execução

(máximo

30 m).
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Esta localização permite no caso do viaduto prever sumidouros com o espaçamento dos pilares,
e colocação de tubo de queda ao longo do seu fuste até à base. Na base será criada bacia em
brita para dissipação da energia e infiltração no terreno.
No caso da Ponte sobre o Rio Maçãs e atendendo ao afastamento dos pilares, será prevista a
ligação dos sumidouros a coletor a colocar ao longo do tabuleiro (face inferior da laje) e descarga
em tubo de queda integrado nos pilares. Na base de cada tubo de queda será criada igualmente
bacia em brita para dissipação da energia e infiltração no terreno.
2.1.16

“Ortofotomapa (com resolução espacial de 50 cm), assinalando o projeto.”

Foi incluído no Anexo 1 o Desenho 768-P111-B-000-03-0.pdf, onde se apresenta o projeto sobre
o ortofotomapa (Solução 3).
2.1.17

“Reformulação das peças desenhadas do EIA de forma a que as mesmas sejam
dotadas de escala gráfica e de legenda (as cartas 5, 6 e 13 não apresentam as
legendas referentes ao uso do solo e aos habitats, respetivamente).

As peças desenhadas do EIA reformuladas foram incluídas no Anexo 2.
2.1.18

” Apresentação de uma peça desenhada relativa à rede viária atual e prevista.”

No Anexo 2 foi incluída a Peça desenhada 768-P161-B-000-017-0.pdf com a indicação da rede
viária atual e prevista.
2.1.19

“Cartografia mais detalhada relativa à Solução A.”

No Anexo 1 foi incluída cartografia relativa à Solução A (01-PlantaPerfil; 02-Ortofotomapa e 03Reportagem fotográfica), elaborada no início do estudo.
A Solução A foi abandonada logo no início do desenvolvimento dos estudos conforme referido
no capítulo de Antecedentes do EIA, pelo que não foi desenvolvida cartografia detalhada para
esta Solução.
2.1.20

“Cartografia das soluções 1, 2 e 3 (planta perfil), acompanhada de ortofotomapa
incluindo as referidas soluções.”

A elaboração do estudo de Viabilidade, fase inicial do projeto base, teve por base a cartografia à
escala 1:2000 e como complemento o reconhecimento de campo para a avaliação das condições
locais. Com os elementos disponíveis desenvolvemos 3 (três) soluções, das quais as
condicionantes mais relevantes foi a amarração da ponte na encosta do lado do Vimioso, a
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orografia bem como a inclinação do trainel de 6%, conforme está previsto nas Normas de
Traçado, para a velocidade base de 70 km/h, que é velocidade considerada na definição
geométrica das soluções apresentadas.
No Anexo 1 foi incluída a cartografia das soluções 1, 2 e 3, elaborada em fase de Estudo de
Viabilidade. A Solução 3 do traçado foi a considerada técnico-economicamente e
ambientalmente mais favorável sendo a partir desta que foi desenvolvido o Anteprojeto do
traçado apresentado e analisado no EIA.
Foram incluídos no Anexo 1 as seguintes Peças Desenhadas de projeto.
1

768-P111-V-201-01

00

Solução 1 - Planta Geral – Km 0+000 ao km=1+400

1:2 000

2

768-P111-V-202-01

00

Solução 1 - Planta Geral – Km 1+400 ao km=2+800

1:2 000

3

768-P111-V-203-01

00

Solução 1 - Planta Geral – Km 2+800 ao km=2+874

1:2 000

4

768-P111-V-204-01

00

Solução 1 – Perfil Longitudinal– Km 0+000 ao
km=1+400

1:2 000

5

768-P111-V-205-01

00

Solução 1 – Perfil Longitudinal – Km 1+400 ao
km=2+800

1:2 000

6

768-P111-V-206-01

00

Solução 1 – Perfil Longitudinal – Km 2+800 ao
km=2+874

1:2 000

7

768-P111-V-301-01

00

Solução 2 - Planta Geral – Km 0+000 ao km=1+400

1:2 000

8

768-P111-V-302-01

00

Solução 2 - Planta Geral – Km 1+400 ao km=2+800

1:2 000

9

768-P111-V-303-01

00

Solução 2 - Planta Geral – Km 2+800 ao km=2+897

1:2 000

10

768-P111-V-304-01

00

Solução 2 – Perfil Longitudinal– Km 0+000 ao
km=1+400

1:2 000

11

768-P111-V-305-01

00

Solução 2 – Perfil Longitudinal – Km 1+400 ao
km=2+800

1:2 000

12

768-P111-V-306-01

00

Solução 2 – Perfil Longitudinal – Km 2+800 ao
km=2+897

1:2 000

13

768-P111-V-401-01

00

Solução 3 - Planta Geral – Km 0+000 ao km=1+400

1:2 000

14

768-P111-V-402-01

00

Solução 3 - Planta Geral – Km 1+400 ao km=2+800

1:2 000

Ficheiro: 768-P161-EIA-Aditamento.docx

19 / 77

EN / ER 218
Ponte sobre o Rio Maçãs e acessos

Projeto base
P16.1 - ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL (EIA)
Aditamento ao EIA

15

768-P111-V-403-01

00

Solução 3 - Planta Geral – Km 2+800 ao km=2+89781

1:2 000

16

768-P111-V-404-01

00

Solução 3 – Perfil Longitudinal– Km 0+000 ao
km=1+400

1:2 000

17

768-P111-V-405-01

00

Solução 3 – Perfil Longitudinal – Km 1+400 ao
km=2+800

1:2 000

18

768-P111-V-406-01

00

Solução 3 – Perfil Longitudinal – Km 2+800 ao
km=2+881

1:2 000

Foi incluído no Anexo 1 o Desenho 768-P111-B-000-03-0.pdf, onde se apresenta o projeto sobre
o ortofotomapa (Solução 3) e as restantes duas soluções estudadas (Solução 1 e 2).
2.1.21

“A avaliação de impactes apresentada no EIA tem implícita conceitos de
magnitude e significância que devem ser corrigidos (a título de exemplo refira-se
a avaliação constante do quadro 82, nos quais impactes de magnitude elevada
(aterro de 9,5 m e 111 m de extensão) são considerados como pouco
significativos, sem que sejam apresentados os respetivos fundamentos (note-se
ainda que a significância foi incluída na coluna relativa à magnitude).”

Os critérios utilizados, na atribuição da magnitude dos impactes, provocados pelas obras de
escavação e de aterro, na geologia e geomorfologia, são determinados com base na respetiva
altura máxima, conforme representado no quadro seguinte.
Quadro 3 – Critérios de avaliação da magnitude dos impactes.
Magnitude dos impactes

Altura máxima de escavações e aterros

Elevada

Altura máxima superior a 15 m

Média

Altura máxima entre 5 e 15 m

Reduzida

Altura máxima inferior a 5

Os critérios utilizados na atribuição da significância dos impactes, provocados pelas escavações,
são determinados em função da importância das formações afetadas, conforme representado no
quadro seguinte.
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Quadro 4 – Critérios de avaliação da significância dos Impactes.
Significância dos impactes

Importância das Formações Geológicas
Formações com elevado valor científico e didático. Monumentos Geológicos.

Muito significativo
Aterros e Escavação de maiores dimensões.
Formações com abundância relativa na região.
Significativo
Aterros e Escavações de dimensões médias.
Formações muito abundantes na região.
Pouco Significativo
Aterros e Escavações de dimensões reduzidas.

A significância dos impactes previstos na geomorfologia encontra-se relacionada com a
magnitude, uma vez que os aterros e as escavações de maiores dimensões são os que
provocam maiores modificações na geomorfologia e, portanto, impactes mais significativos.
No Quadro seguinte procede-se à alteração do Quadro 82 do EIA.
Quadro 82 – Principais alterações Geomorfológicas
ALTERAÇÕES NO RELEVO

CLASSIFICAÇÃO DO IMPACTE

TIPOLOGIA

ALTURA MÁXIMA
AO EIXO DA VIA
(m)

ALTURA
MÁXIMA AO
TALUDE (M)

EXTENSÃO
TOTAL (m)

MAGNITUDE DO
IMPACTE

SIGNIFICÂNCIA
DO IMPACTE

0+000-0+345

Escavação

2

2

345

Reduzida

Pouco
Significativo

0+365-0+540

Escavação

6

8

175

Média

Significativo

0+540-0+580

Aterro

9

8

40

Média

0+810-0+835

Aterro

9

11

25

Média

0+835-0+930

Escavação

7

18

95

Elevada

LOCALIZAÇÃO
PK INICIO-PK
FIM

Pouco
Significativo
Pouco
Significativo
Significativo
Significativo/
muito
significativo
Significativo/
muito
significativo
Significativo/
muito
significativo

0+930-1+030

Aterro

9

30

100

Elevada

1+030-1+150

Escavação

8

29

120

Elevada

1+150-1+220

Aterro

6

27

70

Elevada

1+220-1+265

Escavação

2

13

45

Média

1+265-1+376

Aterro

9,5

36

111

Elevada

1+376-1+550

Escavação

9

19

174

Elevada

1+550-1+597

Aterro

2

15

47

Média

Significativo

Significativo
Significativo/
muito
significativo
Significativo/
muito
significativo

1+597-1+720

Escavação

8

18

123

Elevada

Significativo/
muito
significativo

1+720-1+775

Aterro

10

12

55

Média

Significativo

2+600-2+665

Aterro

10

12

65

Média

Significativo
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Salienta-se que os taludes foram projetados com geometrias estáveis, não se prevendo, à
partida, a ocorrência de situações de instabilidade. Será adotada, a inclinação geral de 1/1.5
(V/H) para os taludes de escavação e de aterro, prevendo-se um recobrimento vegetal dos
taludes (a desenvolver em fase de Projeto de Execução). Na fase de Projeto de Execução irá ser
desenvolvido um sistema de drenagens dos taludes de forma a protege-los da erosão provocada
pelas águas.
“Inclusão, na informação relativa à sinistralidade (pág. 253), das características

2.1.22

do projeto (troço extenso com declives elevados) conjugadas com a frequência
das situações de formação de gelo.
Na página 253 do EIA na informação relativa à sinistralidade rodoviária deverá ler-se:
“A sinistralidade rodoviária é um fenómeno físico e social, das sociedades desenvolvidas e em
desenvolvimento, com fortes implicações políticas, económicas e sociais. As causas apontadas
para a sinistralidade prendem-se com fatores humanos (comportamentos de risco, falhas de
perceção, erros de decisão e incapacidade física), fatores associados às vias (falta de
manutenção, derrame de combustível na via, presença de obstáculos, troços extensos com
declives elevados, etc.), aos veículos (falta de manutenção, avarias, etc.) e ao meio ambiente
(condições climatéricas, nomeadamente situações de formação de gelo na estrada).”
Conforme referido anteriormente, a extensão do traçado é reduzida (cerca de 2800m) e apesar
do trainel projetado ultrapasse a extensão critica do trainel correspondente à sua inclinação (6%),
considerando a procura e natureza do trafego prevista, a velocidade de projeto de 70 km/h, a
diminuição das situações propícias à criação de gelo na estrada será expectável uma redução
da sinistralidade quando comparada com o atual troço da EN218.
“Identificação do ano horizonte de projeto (referido como 2021).”

2.1.23

O horizonte do projeto é o ano 2050.

2.2

Fatores Ambientais

2.2.1
2.2.1.1
-

Geologia
Correção das seguintes situações
“Ao usar um esquema ultrapassado (Fig. 34), afirma-se que a área em estudo se situa na
Zona Centro Ibérica (pág. 103, ponto 6.5.3 Enquadramento Geológico). Tal afirmação
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está errada, dado que a área em estudo se situa nos terrenos parautóctones da Zona
Galiza - Trás-os-Montes. Na pág. 104 afirma-se, corretamente, que de acordo com a
Folha 2, a área em estudo se situa no Complexo Parautóctone (da Zona Galiza - Trásos-Montes)”.
Não considerar o referido na pág. 103, ponto 6.5.3 Enquadramento Geológico.
Conforme referido na pág. 104 a área em estudo se situa no Complexo Parautóctone (da Zona
Galiza - Trás-os-Montes).
-

“O projeto não se situa "na bordadura sul do Maciço Polimórfico de Morais (Fig. 34)"
(página 104), mas sim na bordadura norte do Maciço Polimetamórfico de Morais.”

Na página 104 onde se refere “na bordadura sul do Maciço Polimórfico de Morais” deverá ler-se
“na bordadura norte do Maciço Polimetamórfico de Morais”.

2.2.2

Hidrogeologia e Recursos Hídricos Subterrâneos

2.2.2.1

“Planta da rede longitudinal de águas pluviais com indicação dos pontos de
descarga no meio recetor. Este elemento destina-se a compreender se os
pontos de rejeição das águas pluviais no meio recetor são os mais adequados
e não vão causar prejuízos a terceiros, designadamente episódios de
inundações e/ou arrastamento de sedimentos e poluentes.”

Na fase de projeto base do projeto rodoviário não são apresentadas plantas de drenagem
longitudinal, mas sim feito o pré dimensionamento da drenagem transversal e definidas as
secções dos atravessamentos hidráulicos sendo identificados os locais dessas travessias, as
passagens hidráulicas, que constam dos perfis longitudinais do traçado onde se pode identificar
o pk da travessia e a secção de vazão prevista. Naturalmente que esta localização é aproximada
uma vez que a sua implantação definitiva só é possível no desenvolvimento do projeto de
execução e realizados os levantamentos topográficos de pormenor a realizar para o efeito nessa
fase. Aí será otimizada a sua implantação e confirmada a secção de vazão, mantendo-se
naturalmente as travessias nos talvegues agora identificados e onde já foram previstas essas
travessias.
Quanto à drenagem longitudinal a definir em projeto de execução, ela será assegurada por um
conjunto de valetas de plataforma reduzida em betão em zonas de escavação que irão
descarregar em valas de pé de talude também em betão que encaminharão as águas da
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plataforma para a boca de montante das passagens hidráulicas assim como para a boca de
jusante quando se justifique.
Naturalmente que para além das valetas de plataforma, pé de talude, bordadura de talude, valas
de crista e valas de banqueta, caso se justifique, o sistema de drenagem longitudinal incluirá
todo um conjunto de órgãos como caixas de ligação e dissipadores de energia que assegurarão
o bom funcionamento e eficácia do sistema.
2.2.2.2

“Caracterização das captações de água que poderão existir num raio de 1000
metros na envolvente da área de intervenção e os respetivos usos,
acompanhada de apresentação em planta de todas as captações incluindo as
que, pela sua natureza, não são passiveis de licenciamento. Considera-se
importante efetuar um levantamento em campo das captações que poderão
existir e que não estão cadastradas, de forma a ser possível avaliar o potencial
impacte que o projeto terá sobre as mesmas.”

Foi realizado o levantamento das captações existentes num buffer de 1000 metros à área de
intervenção. No Quadro 5, gráficos seguintes e Figura 5, encontra-se a caracterização das
captações (tipo de captação e uso) e quantificação das mesmas.
Quadro 5 - Dados totais das captações
Uso
Consumo
humano

Consumo humano /
Rega

Rega

Total Geral

Furo

23

10

1

34

Poço

2

36

38

Total Geral

25

37

72

Tipo
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Tipos de captação

34; 47%
38; 53%

Furo

Poço

Gráfico 1 - Captações por tipo de captação (n.º e %)

Tipos de uso

25; 35%
37; 51%

10; 14%

Consumo humano

Consumo humano / Rega

Rega

Gráfico 2 - Captações por tipo de uso (n.º e %)
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Furo
1; 3%

10; 29%

23; 68%

Consumo humano

Consumo humano / Rega

Rega

Gráfico 3 - Captações do tipo Furo por tipologia de uso (n.º e %)

Poço
2; 5%

36; 95%

Consumo humano

Consumo humano / Rega

Rega

Gráfico 4 - Captações do tipo Poço por tipologia de uso (n.º e %)

Todas as captações estão localizadas na margem direita do Rio Maças (freguesia de Carção).
Relativamente à margem esquerda do Rio Maças (freguesia de Vimioso), não foram detetadas
captações de água, o que poderá justificar-se pela predominância de espaços florestais, baixa
área de ocupação agrícola de regadio e ausência de edifícios para habitação e apoio à atividade
agrícola.
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Foram identificadas 72 captações, sendo que 38 (53%) são Poços e as restantes 34 (47%) são
Furos.
Relativamente ao uso das captações, verifica-se que 37 (51%) são destinadas à rega de terrenos
agrícolas (maioritariamente hortas), 25 (35%) são para consumo humano e 10 (14 %) têm uma
função mista de rega e consumo humano.
As captações para consumo humano localizam-se todas elas em Solo Urbano, no aglomerado
populacional de Carção, e servem de reserva em caso de falha do sistema de abastecimento
público de água. Dez das captações para consumo humano têm uma função mista, servindo
simultaneamente para a rega de pequenos terrenos agrícolas localizados nas imediações dos
edifícios habitacionais.
Como acima referido, as captações destinadas à rega têm como objetivo irrigar pequenas hortas,
uma vez que predomina na zona uma agricultura essencialmente de sequeiro (olival tradicional).
Relativamente ao estado do licenciamento das captações, e apesar de não dispormos desses
dados, tem sido prática na região o licenciamento de todas as novas captações do tipo Furo.
Relativamente às captações mais antigas, acredita-se que a sua grande maioria utilizam meios
de extração que não excedem os 5 cv de potência, estando portanto isentas de qualquer título
de utilização (sem prejuízo de que alguns dos seus titulares tenham comunicado à A.P.A. a sua
existência, de forma a garantir o não aparecimento de captações conflituantes).
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Fonte: Extrato da Carta Militar de Portugal, escala 1:25 000, folhas n.º 65 e 66, Série M888
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Fonte: World Imagery - Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AEX,
Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community

Figura 5 – Localização das captações de água, na envolvente do projeto (buffer de 1000 m).

2.2.2.3

“Profundidade do nível de água subterrâneo, determinado preferencialmente
com recurso a medições efetuadas em captações, sondagens geotécnicas, etc.
existentes na área do projeto ou na sua envolvência”.

Nesta fase do projeto ainda não foram efetuadas sondagens geotécnicas. A informação
solicitada será incluída no Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução.
2.2.2.4

“Caracterização da qualidade da água subterrânea, efetuada preferencialmente
em pontos de águas/captações subterrâneas existentes na área do projeto ou
na sua envolvência.”

Na Figura seguinte encontram-se representadas as estações de Monitorização da Qualidade das
águas subterrâneas na envolvente do projeto em análise, de acordo com a informação
disponibilizada pela Agência Portuguesa do Ambiente (site: https://snirh.apambiente.pt/).
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Conforme se pode observar na Figura, as estações de Monitorização da Qualidade das águas
subterrâneas encontram-se a mais de 12 km da área de implantação do Projeto.

Fonte: https://snirh.apambiente.pt/index.php?pesquisa=1&uh=A&sa=A0%20-%20MACI%C7O%20ANTIGO%20INDIFERENCIADO

Figura 6 – Localização das estações de monitorização da Qualidade da Água Subterrânea na
envolvente do projeto em análise (assinalado a vermelho na Figura).

De seguida efetua-se uma copilação dos dados disponíveis sobre a monitorização da Qualidade
da Água nas referidas estações de monitorização. Somente a estação 52/N1 se encontra ativa.
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No quadro seguinte apresenta-se, para a estação de monitorização 52/N1, do sistema aquífero
A0 – Maciço Antigo indiferenciado, os dados disponíveis para os últimos 10 anos (2007 a 2017),
a classificação da qualidade da água subterrânea, de acordo com o Anexo I do DL n.º 236/98 de
1 de agosto, baseada nos parâmetros analíticos determinados pelo programa de monitorização
de vigilância.
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Quadro 6 – Classificação anual com base na Qualidade da Água Subterrânea (2007 a 2017).
Ano
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Fonte: https://snirh.apambiente.pt/snirh/_dadossintese/agsub/classificacao_sa/site/sa_classif2.php?id=A0

Nota: 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 monitorização de vigilância.

Conforme se pode observar no Quadro anterior, nos anos de 2008, 2009 e 2013 a classificação
da qualidade da água foi de > A3, devido ao parâmetro fluoretos. Somente em 2014 e 2016, a
classificação da Qualidade da água foi A1 (considerar-se-ão aptas para poderem ser utilizadas
como origem de água para a produção de água para consumo humano as águas subterrâneas
que apresentem qualidade superior ou igual à da categoria A1 das águas doces superficiais
destinadas à produção de água para consumo humano (anexo I do DL 236/98 de 1 de agosto),
correspondendo-lhes o esquema de tratamento indicado no anexo II para aquela categoria de
águas, com as devidas adaptações).
Conforme referido no Anexo II do DL 236/98 de 1 de agosto refere-se os esquemas tipo de
tratamento referentes às classes A1, A2 e A3 das águas superficiais:


Classe A1 — tratamento físico e desinfeção.



Classe A2 — tratamento físico e químico e desinfeção.



Classe A3 — tratamento físico, químico de afinação e desinfeção.

Ficheiro: 768-P161-EIA-Aditamento.docx

34 / 77

EN / ER 218
Ponte sobre o Rio Maçãs e acessos

2.2.3
2.2.3.1

Projeto base
P16.1 - ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL (EIA)
Aditamento ao EIA

Componente Biológica
“Tabela com a distância dos núcleos de Antirrhinum lopesianum ao eixo da via
e ao limite da intervenção (aterro ou escavação).”

No Quadro 7 apresentam-se as distâncias dos núcleos de Antirrhinum lopesianum ao eixo da via
e ao limite da intervenção (aterro ou escavação) e na Figura 7 localizam-se os referidos núcleos.
Quadro 7 – Tabela com a distância dos núcleos de Antirrhinum lopesianum ao eixo da via e ao
limite da intervenção (aterro ou escavação)
DISTÂNCIAS APROXIMADA (M)
N.º DO NÚCLEO

EIXO DA VIA

LIMITE DA INTERVENÇÃO
ESCAVAÇÃO

ATERRO

PILAR DA
PONTE

1

30,5

15,3

-

-

2

31,8

13,8

-

-

3

21,0

10,3

-

-

4

19,8

10,4

-

-

5

18,0

10,7

-

-

6

10,4

3,4

-

-

7

10,1

-

3,6

8

36,3

-

-

34,1

9

189,2

-

-

183,1

10

157,2

-

-

164,7

11

172,3

-

-

167,9

12

184,1

-

-

179,9
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Fonte: World Imagery - Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AeroGRID,
IGN, and the GIS User Community; Sistema de Coordenadas: Datum 73 Hayford Gauss IGeoE.

Figura 7 – Localização dos núcleos de Antirrhinum lopesianum.
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“Tabela com as distâncias dos ninhos de aves rupícolas ao eixo da via e ao
limite da intervenção.”

No Quadro seguinte apresentam-se as distâncias dos ninhos de aves rupícolas mais próximas
do eixo da via e ao limite de intervenção.
Quadro 8 – Distâncias dos ninhos de aves rupícolas ao eixo da via e ao limite da intervenção.
DISTÂNCIA AO NINHO (M)
ESPÉCIE DE AVES

ESTADO DO NINHO
(2017)

EIXO DA VIA

LIMITE DE INTERVENÇÃO

Cegonha-preta

268

261

vazio

Abutre do Egipto

462

456

vazio

Abutre do Egipto

1680

1673

vazio

Águia-real

1120

1113

vazio

Águia-real

2656

2649

ocupado

Na Figura 44 do EIA apresentou-se a localização histórica dos ninhos de espécies rupícolas.
“Tabela com as distâncias dos locais das medidas compensatórias do AH

2.2.3.3

Baixo Sabor ao eixo da via e ao limite da área intervencionada”
No Quadro seguinte apresentam-se as distâncias dos locais das medidas compensatórias do AH
Baixo Sabor ao eixo da via e ao limite da área intervencionada e na Figura 8 apresenta-se a sua
localização.
Quadro 9 – Distâncias dos locais das medidas compensatórias do AH Baixo Sabor ao eixo da via
e ao limite da área intervencionada.
MEDIDAS

DISTÂNCIA (M)
EIXO DA VIA

LIMITE DE INTERVENÇÃO

Zona de Proteção do Património Natural – onde são
implementadas as Medidas compensatórias relativas ao AHBS

Cerca de 870 m do traçado da via-rodoviária
incluindo o local de implantação da ponte estão
inseridos nesta zona

Zonas de caça condicionada criadas em territórios de Águiareal, Águia de Bonelli ou Abutre do Egito

Adjacente ao local de implantação da Ponte

Pastagens criadas em territórios de Águia-real, Águia de
Bonelli ou Abutre do Egito

280
222

273
218

Clareiras criadas em território de Águia-real, Águia de Bonelli
ou Abutre do Egito

4285

4278

Unidades de Bebedouros e comedouros instalados em
território de Águia-real, Águia-de-Bonelli ou Abutre do Egito
para promoção das presas destas aves

136
209

129
201

Ficheiro: 768-P161-EIA-Aditamento.docx

37 / 77

EN / ER 218
Ponte sobre o Rio Maçãs e acessos

Projeto base
P16.1 - ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL (EIA)
Aditamento ao EIA

Figura 8 – Áreas definidas no âmbito das medidas compensatórias do Aproveitamento
Hidroelétrico do Baixo Sabor.

2.2.3.4

“Mapa associado ao parecer do Prof. Carlos Aguiar, em falta no anexo 1.”

No Anexo 4 foi incluído o mapa associado ao parecer do Prof. Carlos Aguiar.
O Mapa não tinha sido incluído anteriormente porque tinha os taludes previstos numa versão
anterior do projeto e não os taludes atuais. Pelo que se tinha transporto a informação da
Ficheiro: 768-P161-EIA-Aditamento.docx

38 / 77

EN / ER 218
Ponte sobre o Rio Maçãs e acessos

Projeto base
P16.1 - ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL (EIA)
Aditamento ao EIA

localização dos núcleos de Antirrhinum lopesianum para a Figura 43 do EIA, já com a
representação dos taludes previstos no presente projeto de traçado de via-rodoviária.
2.2.3.5

“Reformulação da carta 2, de forma a apresentar uma escala com maior detalhe.
Note-se que o Sítio dos rios Sabor e Maçãs é SIC e não SLN, e a fonte é ICNF e
não ICN, pelas que as referidas referências devem ser corrigidas.”

A reformulação da Carta 2 foi incluída no Anexo 2 do presente Aditamento.
2.2.3.6

“Reformulação da carta 13, de forma a incluir as áreas da Rede Natura 2000, os
núcleos de Antirrhinum lopesianum e os ninhos de aves rupícolas, uma vez que
constituem condicionantes do projeto.”

A reformulação da Carta 13 foi incluída no Anexo 2 do presente Aditamento.
2.2.3.7

“Retificação do ponto 3.3 do EIA (pág. 31), refletindo a inclusão das
condicionantes referidas no ponto anterior.”

No capítulo 3.3 do EIA deverá ler-se: As condicionantes, servidões e restrições de utilidade
pública presentes na área de projeto e de acordo com a identificação constante no Desenho 768P161-EIA-013, são as seguintes:
- Reserva Ecológica Nacional (RAN);
- Reserva Agrícola Nacional (REN)
- Domínio Hídrico (linhas de água e respetivos leitos);
- Habitats Naturais;
- Rede Rodoviária Existente,
- Miradas dos vértices geodésicos;
- Núcleos de Antirrhinum lopesianum;
- Ninhos de aves rupícolas;
- Sítio de Importância Comunitária – SIC “Rio Sabor Maças”.
- Zona de Proteção Especial – ZPE – “Rios Sabor e Maças”.
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Paisagem

“O EIA não apresenta cartografia relativa à caracterização da Situação de Referência, nem à
avaliação dos impactes visuais. No que se refere ainda à avaliação dos impactes os mesmos
não foram avaliados de forma clara quanto aos de natureza estrutural/funcional e quanto à perda
de valor visual, em particular, na Fase de Construção, sendo que alguns não foram abordados
(desmatação e desflorestação).
Acresce que as apreciações realizadas não resultam de uma análise baseada na Bacia Visual
do Projeto, não se dispondo assim de uma noção da expressão do impacte visual sobre o
território e sobre os valores visuais que no mesmo ocorrem. Note-se que a bacia visual permite
obter uma expressão gráfica da projeção do impacte visual sobre o território e, como tal, permite
uma clara leitura da extensão afetada; permite ainda a identificação das áreas de qualidade
visual elevada ou de maior sensibilidade sobre as quais o impacte visual se projeta.”
Por lapso a cartografia elaborada no âmbito do descritor Paisagem, não foi incluída no EIA no
Anexo relativo à Paisagem.
A cartografia agora apresentada no Anexo 3 foi reformulada de acordo com o solicitado nos
pontos seguinte do presente Aditamento ao EIA.
Área de Estudo
2.2.4.1

“Em toda a cartografia a apresentar e a substituir o limite do buffer deve ter
representação gráfica, podendo ser considerado um raio inferior aos 5 km
referidos, mas não inferior a 3 Km.”

Considerou-se como limite da representação gráfica da paisagem um buffer com 3 km.
Cartografia Base
2.2.4.2

“A informação temática da Paisagem deve ter representação gráfica de forma
translúcida sobre a Carta Militar à escala 1:25 000, assegurando a
qualidade/resolução imagem de toda a cartografia de modo a permitir a
ampliação necessária à sua adequada leitura.”

A cartografia apresentada cumpre com o solicitado, ou seja, encontra-se representada de forma
translúcida sobre a Carta Militar à escala 1:25 000, de forma a permitir adequada leitura.
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Situação de Referência
2.2.4.3

“Carta de Unidades e Subunidades de Paisagem, devendo o primeiro nível
hierárquico manter-se como apresentado no EIA, ou seja, tendo em
consideração as unidades definidas para Portugal Continental em Cancela
d'Abreu et al. (2004). Se aplicável, devem ser ainda consideradas as
subunidades. A carta deve ser acompanhada de uma adequada caracterização
focada do território delimitado pela Área de Estudo, e não em uma
caracterização abrangente das grandes unidades.”

Foi incluída no Anexo 3 a Carta de Unidade e Subunidades de Paisagem. Tal como referido no
EIA, e de acordo com as unidades definidas para Portugal Continental em Cancela d'Abreu et al.
(2004), a paisagem envolvente ao projeto da “EN/ ER 218 - Ponte sobre o Rio Maçãs e Acessos”
insere-se na unidade de paisagem designada como “Vale do Sabor”.
Foram também definidas subunidades de paisagem com um âmbito adaptado à escala de
desenvolvimento deste estudo. Neste contexto, com base nas principais características
expressas no quadro seguinte, definiram-se duas subunidades de paisagem: o Vale do Rio
Maçãs e a Zona Planáltica.
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Quadro 10 – Principais características das subunidades de paisagem

RELEVO E MORFOLOGIA

OCUPAÇÃO ATUAL DO SOLO

VALE DO RIO MAÇÃS

ZONA PLANÁLTICA

Corresponde ao vale encaixado do rio Maçãs e
alguns dos seus afluentes.
Integra as zonas mais declivosas da área em
estudo, com domínio dos declives entre os
25% e os 45%, ou superiores a 45%.
É também a zona com as classes
hipsométricas de cotas mais baixas (no geral
inferior a 600m).

Corresponde a uma zona planáltica, de
relevo moderado com cotas, no geral,
superiores a 600m. Dominam os
declives inferiores a 15%.

Dominam os matos e os povoamentos
florestais constituídos por pinhais ou por
soutos, em povoamentos puros ou associados
a carvalhos e/ou a outras folhosas.
As folhosas ocorrem sobretudo nas margens
do rio Maçãs, num corredor ripícola constituído
por espécies como amieiros, salgueiros e
freixos.

HUMANIZAÇÃO DA PAISAGEM

Corresponde a uma zona de características
naturais com um grau de humanização
reduzido, onde as acessibilidades e
perturbação humana são relativamente
escassas, apenas havendo a referir a presença
da atual EN218.

PATRIMÓNIO

Com base no levantamento patrimonial
efetuado no EIA, verifica-se que domina o
património arqueológico, juntamente com
algumas azenhas e uma ponte da Idade Média/
Moderna

INTERESSE ECOLÓGICO

PRINCIPAIS CONDICIONANTES
AMBIENTAIS

ESTRUTURA VISUAL

Integra a SIC e ZPE designados como “Rios
Sabor e Maçãs”, pelo que apresenta muito
elevado interesse ecológico.
De acordo com o ICNF, corresponde a uma
área singular e reliquial para a vegetação
mediterrânica do Norte de Portugal, sendo de
destacar os maciços de vegetação autóctone
de matos pré-florestais diversos e formações
endémicas do maior interesse que sobrevivem
nos locais mais declivosos e inacessíveis.
Na área de estudo foram identificados 8
habitats naturais de interesse, descritos no
capítulo da flora do EIA
Devido à fraca presença antropogénica, a área
de estudo revela-se também de elevada
importância
em
termos
faunísticos,
salientando-se, a potencial presença de
algumas espécies ameaçadas e protegidas
pelas Diretivas Habitats e Aves.
Toda a área, no geral, encontra-se classificada
como
Reserva
Ecológica
Municipal
(maioritariamente correspondente a áreas com
risco de erosão e ainda ao leito dos cursos de
água).
Estrutura visual limitada pelas encostas
declivosas do vale o que confina o campo
visual ao espaço mais próximo e limita a
amplitude visual das vistas.

Ficheiro: 768-P161-EIA-Aditamento.docx

Grande parte desta subunidade está
ocupada por pequenas propriedades
agrícolas, com domínio do uso agrícola
do solo, nomeadamente da cultura
olivícola, muitas vezes associada a
pomares, vinhas ou a zonas de
sequeiro. Verifica-se a presença de um
sistema
de
compartimentação
efetuado por muros de pedra solta ou
por sebes arbóreas de carvalhos ou de
castanheiros.
È nesta subunidade que se localizam
as duas povoações incluídas no
corredor em estudo: Carção, na
margem direita do rio, e Vimioso, na
margem
esquerda.
Verifica-se
igualmente a presença de algumas
infraestruturas rodoviárias (além da
EN218, refere-se a EN317, junto a
Carção e a EN219, junto ao Vimioso).
Com base no levantamento patrimonial
efetuado no EIA, verifica-se que
domina o património arquitetónico ou
etnográfico, como sejam antigos
palheiros, pombais, capela de Santa
Marinha e a Igreja de Nossa Senhora
das Garças

Tendo em consideração que na Zona
Planáltica domina o uso agrícola do
solo, e que esta área agrícola
corresponde a uma unidade de
vegetação
inteiramente
artificial
modelada de acordo com as
necessidades humanas, verifica-se
que o interesse ecológico é reduzido.
Os terrenos envolventes incluem áreas
agrícolas, com pequenos pomares,
olivais ou vinhas, cujo sub-coberto
apresenta
vegetação ruderal
e
cosmopolita com espécies florísticas
sem qualquer interesse do ponto de
vista da conservação da natureza.

Apresenta algumas manchas de solos
incluídos
na
Reserva
Agrícola
Nacional.
Estrutura visual aberta permitindo
panorâmicas com alguma amplitude
visual.
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Tal como já havia sido referido no EIA, o Vale do Rio Maçãs corresponde a uma subunidade de
elevado interesse paisagístico representando “paisagens com um forte carácter, que se podem
considerar raras a nível nacional”. Integra um conjunto de valores naturais que se encontram
relativamente bem preservados e/ou que se pretendem proteger, e que se refletem em paisagens
que se encontram protegidas devido aos habitats ou espécies que integram, mas também aos
valores culturais existentes.

Fotografia 5 – Vale do Rio Maçãs

A Zona Planáltica, pelo facto de reunir condições biofísicas mais favoráveis para a instalação de
atividades humanas, corresponde à unidade onde a presença humana se faz sentir de forma
mais marcante, quer pela ocupação agrícola que domina no uso do solo, quer pela presença de
aglomerados populacionais e infraestruturas.

Fotografia 6 – Zona Planáltica
Ficheiro: 768-P161-EIA-Aditamento.docx
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“Carta de Qualidade Visual, a qual deve traduzir os valores/atributos visuais em
presença, sempre que os mesmos sejam passíveis de representação gráfica,
não se devendo basear nas Unidades e/ou subunidades de Paisagem.”

A carta de Qualidade Visual da Paisagem (Desenho 768-P161-EIA-106-A) resultou do
cruzamento dos valores constantes no Quadro 45 do EIA e da agregação desses resultados não
nas 4 classes referidas no EIA, mas sim em três classes:
 Às manchas com valor igual ou inferior a 4 atribuiu-se baixa qualidade visual;
 Às manchas com valor compreendido entre 5 e 7 atribuiu-se média qualidade visual;
 Para as manchas com valor superior ou igual a 8 atribuiu-se elevada qualidade visual.
A análise desta carta permite constatar que as áreas de elevada qualidade visual ocorrem
sobretudo ao longo do vale do rio Maçãs e representam cerca de 27% do total da área do
corredor em estudo. Em redor de Vimioso e de Carção dominam as áreas de média qualidade
visual que, no conjunto, equivalem a 29% da área do corredor em estudo. No entanto, no geral
da área em estudo, dominam as áreas de baixa qualidade visual (44%).
2.2.4.5

“Carta de Capacidade de Absorção Visual, dado considerar-se que a
metodologia não se adequa e é subjetiva, por ter considerado a ocupação do
solo, e por terem sido atribuídas alturas arbitrárias para a mesma,
nomeadamente:

- 0 m – Agrícolas (culturas temporárias)
- 2 m - Florestas abertas/vegetação arbustiva e herbácea
- 3 m - Agrícola (culturas permanentes/áreas agrícolas heterogéneas)
- 7 m – Florestas
Acresce que no mesmo grupo/nível são incluídos diferentes estratos de vegetação cujas alturas
nunca serão idênticas: a vegetação herbácea é incluída no mesmo nível de "Florestas abertas"
e da "vegetação arbustiva", às quais é atribuída uma altura de 2 m, às "Florestas" é-lhes atribuído
uma altura de 7 m quando, para "Florestas abertas", foi considerada uma altura de 2 m; para as
culturas agrícolas temporárias é considerada uma altura de O m, enquanto se considera uma
altura de 2 m para a vegetação herbácea. Verifica-se assim que as alturas consideradas não
traduzem adequadamente a realidade, pelo que o "Quadro 46— Capacidade de Absorção Visual
da Paisagem - Matriz de Ponderação" apresentado na página 171/393 não é aplicável em

Ficheiro: 768-P161-EIA-Aditamento.docx

44 / 77

EN / ER 218
Ponte sobre o Rio Maçãs e acessos

Projeto base
P16.1 - ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL (EIA)
Aditamento ao EIA

nenhum dos parâmetros considerados e, consequentemente, a Carta não pode ser considerada
na avaliação.
A elaboração da carta deve considerar apenas o modelo digital do terreno cruzado com as
diferentes bacias visuais dos pontos de observação representativos da ocupação e dispersão de
observadores em todo o território delimitado pela Área de Estudo. A distribuição dos pontos de
observação, em momento algum, deve privilegiar a proximidade com o Projeto, ou com qualquer
componente do mesmo. Ou seja, o expresso na página 169/393 "(...) os pontos considerados
para elaboração da carta de visualização foram: Os que correspondem às envolvente dos
aglomerados referidos anteriormente, que são aqueles com maior proximidade ao traçado" não
é um pressuposto correto. Importa referir que esta carta visa somente caracterizar a Situação de
Referência, pelo que não deve considerar à presença do Projeto, ainda que se proceda à
sobreposição gráfica deste à carta. Todos os pontos de observação considerados devem ter
representação gráfica na carta a apresentar.”
A carta de Capacidade de Absorção Visual da Paisagem (Desenho 768-P161-EIA-107-A) foi
realizada considerando apenas o modelo digital do terreno cruzado com as diferentes bacias
visuais dos pontos de observação.
Tal como referido no EIA, os pontos de observação selecionados, distribuídos pela área de
estudo de forma representativa e não em função da proximidade ao Projeto, foram:
 Os que correspondem às envolventes dos aglomerados de Carção e Vimioso, por serem
as únicas povoações inseridas na área em estudo;
 Valores patrimoniais (capela de S. Roque, capela de Santa Bárbara) e empreendimentos
turísticos (hotel rural Srª das Pereiras);
 Os pontos de maior cota correspondentes, entre outros, aos vértices geodésicos de Carção
(726 m), São Roque (717 m) e Castanheiro (675 m);
 Ao longo dos principais eixos rodoviários, nomeadamente ao longo da EN317 e EN218, e
também nalguns caminhos rurais.
Foram assim escolhidos pontos de observação representativos da presença humana no território
em análise (povoações, elementos patrimoniais, pontos com vistas panorâmicas e vias), e para
cada ponto de observação foi gerada a sua bacia visual à altura média de um observador.
A carta da Capacidade de Absorção Visual foi, assim, obtida por cruzamento dos potenciais
pontos de observação com o relevo da área estudada (modelada e representada em Modelo
Digital do Terreno), considerando-se a situação mais desfavorável (sem vegetação). O resultado
Ficheiro: 768-P161-EIA-Aditamento.docx
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para cada célula/pixel do MDT traduz a informação/somatório do número de bacias visuais que
se sobrepõem/intersectam nesse mesmo ponto.
A carta expressa, assim, graficamente para cada pixel, de quantos pontos de observação o
mesmo é visível, e essa informação é que determina se essa área está visualmente muito ou
pouco exposta e por isso se revela menor ou maior capacidade de absorção, respetivamente.
Para os pontos de observação considerados, verificou-se que o número máximo de potenciais
observadores de uma determinada célula era de 27.
Tendo em conta este valor, foram definidas as seguintes classes de Capacidade de Absorção
Visual (ver Desenho 768-P161-EIA-107-A):
-

Elevada capacidade de absorção visual (visível de 0 a 5 pontos de observação);

-

Média capacidade de absorção visual (visível de 6 a 10 pontos de observação);

-

Baixa capacidade de absorção visual (visível de 11 a 27 pontos de observação).

De acordo com a análise do desenho em questão, verifica-se que em redor de Vimioso e de
Carção dominam as áreas de baixa capacidade de absorção visual (representam 17,5% do total
da área do corredor em estudo), devido sobretudo à presença humana mais marcante e às
características do relevo (cotas mais elevadas e declives pouco acentuados). No entanto no geral
da área em estudo dominam as áreas de elevada capacidade de absorção visual (40%),
sobretudo ao longo do vale do rio Maçãs.
2.2.4.6

“Carta de Sensibilidade Visual, decorrente da correção do parâmetro
"Absorção Visual" a efetuar, e da consequente substituição da Carta de
Capacidade de Absorção.”

Para a elaboração da carta de sensibilidade visual da paisagem fez-se o cruzamento da
informação constante nas cartas de capacidade de absorção visual e qualidade visual da
paisagem, de acordo com a metodologia expressa no EIA, mas contemplando apenas três
classes, em vez das quatro classes consideradas no EIA, tal como indicado no quadro seguinte.

Ficheiro: 768-P161-EIA-Aditamento.docx
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Quadro 11 – Sensibilidade Visual da Paisagem – Matriz de Ponderação.
VALOR DA SENSIBILIDADE VISUAL
Baixa

Média

Elevada

CAPACIDADE DE ABSORÇÃO
VISUAL

QUALIDADE VISUAL

Elevada
Elevada
Elevada
Média
Baixa
Baixa
Baixa
Média

Baixa
Média
Elevada
Média
Baixa
Elevada
Média
Elevada

Da análise da cartografia (Desenho 768-P161-EIA-108-A) verifica-se que as manchas
classificadas como de baixa sensibilidade encontram-se dispersas pelo território em estudo e
adquirem maior expressão a nordeste do Vimioso e noroeste de Carção. Esta classe é aquela
que ocupa a maior área do corredor em estudo (2.003 ha), equivalente a cerca de 44% do
mesmo.
A classe de sensibilidade visual elevada, com uma área de 1.222 ha, representa 27% do corredor
em estudo e adquire expressão mais relevante ao longo do vale do rio Maçãs e também nas
duas povoações inseridas no corredor em estudo (Carção e Vimioso).
Refira-se, ainda, que a expressão de áreas com média sensibilidade (cerca de 29%) é igualmente
significativa.
Avaliação de Impactes
“Os impactes a identificar, a caracterizar e a classificar devem ser sistematizados/estruturados
de forma clara em impactes estruturais/funcionais e visuais que são transversais à Fase de
Construção/Obra e à Fase de Exploração. Os mesmos também se traduzem em impactes
cumulativos e residuais.”
Esta matéria foi devidamente abordada no âmbito da questão 2.2.4.8.
2.2.4.7

“Avaliação, no contexto da Área de Estudo, da relevância da perda das
subunidades - área e estrutura -, às quais o Projeto se sobrepõe, quanto à sua
representatividade e importância.”

Tal como referido anteriormente, a EN218 na área em estudo insere-se a uma macroescala na
unidade do “Vale do Sabor” e a uma escala mais local em duas subunidades de paisagem
designadas como Zona Planáltica e Vale do Rio Maçãs.
A primeira é atravessada pelo traçado nos 500m iniciais. Tendo em consideração a reduzida
extensão em causa e o facto do traçado se desenvolver em escavação de reduzidas dimensões,
Ficheiro: 768-P161-EIA-Aditamento.docx
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numa mancha onde o uso do solo dominante são as culturas de sequeiro, considera-se que os
impactes são pouco significativos, não existindo perda de representatividade e importância da
subunidade em causa.
No que se refere à subunidade do vale do Rio Maçãs, a mesma será intercetada numa extensão
de 2.400 m, o que corresponde a uma área de ocupação de 6 ha, aproximadamente. O
atravessamento desta subunidade contempla no traçado da nova via a criação de um viaduto e
uma ponte com 210 m e 875 m de extensão, respetivamente, o que permite minimizar
consideravelmente, a área ocupada.
No entanto, tendo em consideração as alterações de relevo originadas, objeto de análise mais
detalhada no âmbito da resposta à questão 2.2.4.9, bem como as diferentes formações vegetais
que serão afetadas pelo traçado, considera-se que, no contexto da zona em estudo, irão registarse impactes significativos na mesma tendo em consideração o valor paisagístico, e também
ecológico, das formações vegetais intercetadas, tal como se confirma pela análise do quadro 83
do EIA, relativo aos habitats naturais afetados pelo projeto.
De facto a afetação de 1,42 ha de matos termomediterrânicos, 2,23 ha de florestas de Castanea
sativa, 0,86 ha de florestas de Quercus suber e 1,51 ha de florestas de Quercus suber + Florestas
de Quercus ilex e Quercus rotundifolia, que equivalem, respetivamente, a 21,46%, 33,72%,
12,95% e 22,72%, do total da área ocupada pelo projeto, pode considerar-se um impacte
significativo a muito significativo, não só pelo valor ecológico/ paisagístico das formações em
causa, mas também porque representam cerca de 90% do total da área a afetar pelo projeto.
Apesar de a uma escala mais global da subunidade de paisagem do vale do rio Maçãs, a afetação
da mesma pelo projeto em avaliação se puder considerar pouco significativa, em termos da sua
representatividade, a uma escala local (área envolvente ao projeto) pode assumir-se como
significativa/ muito significativa em termos estruturais.
2.2.4.8

“Identificação dos impactes estruturais/funcionais que remetem para a
alteração do relevo, desflorestação e desmatação inerente à Fase de
Construção, assim como os visuais decorrentes destas alterações, em
particular nos locais onde estas são relevantes. Os referidos impactes devem
ser caracterizados e avaliados de acordo com todos os parâmetros previstos
na legislação, de que se destacam a "Magnitude" e "Significância".

Apresenta-se a sistematização e hierarquização dos impactes na paisagem, sendo que a
respetiva descrição foi já efetuada de forma mais exaustiva no ponto 8.3.9.2 do EIA, no que se
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refere aos impactes na fase de construção, e no ponto 8.3.9.3, no que se refere aos impactes na
fase de exploração.
SISTEMATIZAÇÃO DOS IMPACTES NA PAISAGEM
Fase de Construção
 Impactes de natureza estrutural/ funcional:
Desmatação/ desflorestação
-

Este impacte implica a eliminação física das diferentes tipologias de uso do solo e
incide sobre a superfície diretamente afetada pela implementação do projeto
rodoviário. Ações deste tipo implicam a remoção completa do coberto vegetal. O
impacte resultante avalia-se como negativo, imediato, certo, irreversível e definitivo.
Considera-se de média magnitude e significativo a muito significativo, quando são
afetadas formações vegetais com interesse florístico/ paisagístico como é o caso das
manchas florestais de Castanea sativa, de Quercus suber, ou de Quercus suber +
Quercus ilex e Quercus rotundifolia e ainda matos termomediterrânicos, já referidas
no âmbito da questão anterior. Nas restantes tipologias de uso do solo, pela reduzida
área a ocupar e pelo reduzido interesse paisagístico, o impacte considera-se como de
magnitude reduzida e pouco significativo.

Alterações no relevo/ principais aterros e escavações
-

Pela altura e extensão dos aterros e/ou escavações, as principais alterações do relevo
local coincidem com os seguintes troços: entre os km 0+930 a 1+030 - aterro com 9m
de altura, km 1+030 a 1+150 - escavação com 8m de altura, km 1+265 a 1+376 - aterro
com 9,5m e km 1+376 a 1+550 - escavação com 9m de altura. Este impacte avalia-se
como negativo, imediato, certo, irreversível, definitivo e, no caso dos aterros e
escavações referidos anteriormente, são classificados com magnitude elevada e
significativos a muito significativos. Nos restantes casos a magnitude será reduzida ou
média e pouco significativos, conforme apresentado no quadro da resposta à questão
seguinte.

 Impactes de natureza visual:
Presença de estaleiros e circulação de máquinas e viaturas
-

Desorganização visual, na zona dos estaleiros e ao longo de toda a obra de uma forma
geral; impacte negativo, imediato, certo, reversível, temporário e, no caso dos
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estaleiros, uma vez que nesta fase não é ainda conhecida a sua localização, não é
possível atribuir magnitude ou significado ao impacte.
Descontinuidade visual com o território envolvente
-

Este impacte, registado ao longo de todo o traçado, deve-se ao contraste cromático e
formal, provocado pela desmatação e pelas alterações no relevo. O impacte resultante
avalia-se como negativo, imediato, certo, irreversível e definitivo. Considera-se de
média magnitude e significativo a muito significativo, podendo, contudo, ser
minimizável no final da fase de construção com a implementação do projeto de
integração paisagística.

Fase de Exploração
 Impactes de natureza visual:
Presença física da estrada (faixa de rodagem e taludes adjacentes) e das obras de arte
(viaduto e ponte sobre o rio Maçãs)
-

A presença física do traçado, no geral, e do impacte visual daí resultante encontra-se
expresso na cartografia da respetiva bacia visual (Desenho 768-P161-EIA-110-A); a
análise deste desenho permite verificar que, apesar da bacia visual do projeto
apresentar dimensão espacial considerável, não será significativo o número de
potenciais observadores com visibilidade sobre o traçado. A partir da povoação de
Carção, apenas alguns observadores localizados na periferia, a nordeste, deverão ter
acessibilidade visual sobre o traçado. Para a vila do Vimioso, apesar de no desenho
em causa aparecer quase totalmente abrangida pela bacia visual do projeto, na
prática, com base nas observações de campo, e em experiência adquirida em
situações semelhantes, verifica-se que para as zonas de maior expressão urbana,
dada a densidade e altura do tecido edificado, que formam uma barreira física
contínua, a visibilidade sobre o projeto será praticamente nula, restringindo-se aos
edifícios localizados nos limites da malha urbana da vila do Vimioso, voltados para
poente. Também ao longo da atual EN218, nos troços abrangidos pela bacia visual do
projeto, é possível não existir acessibilidade visual sobre o traçado, dada a existência
de barreiras visuais, na envolvente, correspondentes a manchas florestais.
Este impacte, no geral, avalia-se como negativo, imediato, certo, irreversível, definitivo,
de média magnitude e significativo (estrada e viaduto), a muito significativo (ponte). A
implementação do projeto de integração paisagística, e o desenvolvimento do coberto
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vegetal nos taludes, ao longo dos anos, permite minimizar e reduzir o significado deste
impacte.
 Impactes de natureza estrutural:
Modificação do ritmo de evolução na zona de maior influência do traçado, com o
desenvolvimento mais ou menos ordenado das atividades humanas
-

Tendo em consideração a existência de instrumentos de gestão territorial para a área
em estudo, com destaque para o PDM do Vimioso, e atendendo ainda à classificação
da maior parte da área como Sítio da Rede Natura 2000 (SIC e ZPE “Rios Sabor e
Maçãs”), será expetável que a paisagem em análise não seja objeto de alterações
significativas e mantenha as suas principais características biofísicas e visuais, tal
como desenvolvido no âmbito da resposta à questão 2.2.4.15. Este impacte classificase, assim, como negativo, a longo prazo, incerto, irreversível, definitivo, de reduzida
magnitude e pouco significativo.

2.2.4.9

“Hierarquização, em termos de impactes com consequente classificação no
âmbito do ponto anterior, das alterações de relevo que constam no "Quadro 82
- Principais alterações geomorfológicas" (Páginas 290/393 e 291/393).”

Apresenta-se no quadro seguinte as principais alterações do relevo com base no quadro 82 do
EIA. Importa realçar que todos os impactes referidos de seguida são classificados como impactes
negativos, diretos, certos, permanentes, imediatos e irreversíveis. A magnitude e significância
destes impactes estão expressas no quadro.
Tal como referido no EIA, as situações que podem ser minoradas, após tomada de medidas de
minimização, nomeadamente através de uma adequada integração paisagística com a
sementeira e plantação de vegetação arbórea, arbustiva e herbácea, foram classificadas como
minimizáveis, de magnitude reduzida a média e como significativos ou pouco significativos.
Surgem normalmente associadas a escavações e aterros com alturas inferiores a 10m ou com
alturas compreendidas entre 7-10m e extensão inferior a 100m.
Quando as alturas referidas são ultrapassadas, ou mesmo que o não sejam, mas as alterações
afetem espaços de grande sensibilidade paisagística, os impactes daí resultantes são
classificados como significativos a muito significativos, dado que a alteração do relevo em causa
deverá assumir um caracter mais marcante na paisagem, sendo menor a eficácia da
concretização de um adequado Projeto de Integração Paisagística.
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Quadro 12 – Classificação das principais alterações morfológicas
ALTERAÇÕES NO RELEVO

LOCALIZAÇÃO

TIPOLOGIA

CARACTERÍSTICAS DA PAISAGEM

ALTURA
MÁXIMA AO
EIXO DA VIA
(m)

EXTENSÃO
TOTAL (m)

QUALIDADE
VISUAL

CAPACIDADE
DE

CLASSIFICAÇÃO DO
IMPACTE

SENSIBILIDADE

MAGNITUDE
DO IMPACTE

ABSORÇÃO

0+000-0+345

Escavação

2

345

Baixa

Baixa

Média

Reduzida

0+365-0+540

Escavação

6

175

Baixa

Baixa

Média

Média

0+540-0+580

Aterro

9

40

Baixa

Baixa/ média

Média

Média

0+810-0+835

Aterro

9

25

Média

Baixa/ média

Média

Média

0+835-0+930

Escavação

7

95

Elevada

Baixa/ média

Elevada

Média

0+930-1+030

Aterro

9

100

Elevada

Média

Elevada

Elevada

1+030-1+150

Escavação

8

120

Elevada

Média

Elevada

Elevada

1+150-1+220

Aterro

6

70

Elevada

Média

Elevada

Média

1+220-1+265

Escavação

2

45

Elevada

Baixa/ média

Elevada

Reduzida

SIGNIFICÂNCIA
DO IMPACTE
Pouco
Significativo
Pouco
Significativo
Pouco
Significativo
Pouco
Significativo
Significativo
Significativo/
muito
significativo
Significativo/
muito
significativo
Significativo
Significativo
Significativo/
muito
significativo
Significativo/
muito
significativo

1+265-1+376

Aterro

9,5

111

Elevada

Baixa/ média

Elevada

Elevada

1+376-1+550

Escavação

9

174

Elevada

Baixa/ média

Elevada

Elevada

1+550-1+597

Aterro

2

47

Elevada

Baixa/ média

Elevada

Reduzida

Significativo

1+597-1+720

Escavação

8

123

Elevada

Baixa/ média

Elevada

Elevada

Significativo/
muito
significativo

1+720-1+775

Aterro

10

55

Elevada

Média/
elevada

Elevada

Média

Significativo

2+600-2+665

Aterro

10

65

Elevada

Elevada

Média/elevada

Média

Significativo

2.2.4.10

“Avaliação crítica relativa à perda de valores/atributos visuais associados à
alteração do relevo, afetação de afloramentos rochosos, destruição de
vegetação de porte arbóreo e arbustivo e avaliação dos reflexos dessa
destruição na perda de qualidade visual ou cénica da Área de Estudo.”

Na sequência da avaliação crítica relativa à alteração do relevo efetuada na resposta à anterior
questão, bem como àquela referente à afetação das formações vegetais, efetuada no âmbito da
questão 2.2.4.8, confirma-se que a introdução da nova estrada na paisagem conduzirá a
alterações significativas na estrutura da mesma. Efetivamente, por constituir uma faixa contínua
que atravessa a paisagem, a estrada tem um efeito de rutura na organização desta e,
consequentemente, altera também a sua estrutura visual.
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Caso não se encontre perfeitamente integrada na paisagem, a via originará um forte contraste
cromático, assim como de linhas e volumes, com o meio envolvente, daí resultando impactes
visuais geralmente negativos.
Naturalmente que serão os espaços de maior qualidade visual, localizados sobretudo no vale do
rio Maçãs, que sofrerão impacte negativo mais significativo. A via irá originar cortes nas relações
entre os elementos constituintes destes espaços, fazendo com que a artificialização dos mesmos
aumente, pois irá ser introduzido um novo elemento que contrasta vivamente com a unidade
visual anteriormente existente.
Tal como já havia sido referido no EIA, considera-se que os impactes mais significativos para a
paisagem podem resultar da implantação de obras de arte especiais de grandes dimensões que,
podem constituir uma rutura na escala dos espaços onde se inserem, nomeadamente nos
espaços de maior sensibilidade paisagística, que na área em estudo surgem no vale do rio
Maçãs. A conceção da ponte já incorporou várias medidas de forma a reduzir o seu impacte na
paisagem, referidos no subcapítulo 8.3.9.3.2 do EIA, nomeadamente o local escolhido para a
inserção da ponte, a utilização de um fuste único, um reduzido n.º de pilares, a própria geometria
dos pilares. Em relação ao viaduto, o Plano de Integração Paisagística incluído no EIA, prevê a
plantações de módulos arbustivos e de árvores e/ou arbustos nos taludes de encontro do Viaduto
entre os km 0+580 e 0+810 extensível aos encontros da Ponte sobre o Rio Maçãs, que irão
contribuir para à minimização dos impactes visuais.
2.2.4.11

“Bacia Visual do Projeto, a qual deve ser elaborada com base nas cotas
previstas para a rasante da via, acrescidas de 1 m, para que a bacia visual
resulte sem problemas no que se refere à sua expressão gráfica. Para a sua
elaboração devem ser distribuídos vários pontos nos extremos laterais da via,
de ambos os lados, e ao longo da sua extensão longitudinal. As ocorrências de
Projeto, como os taludes de aterro e escavação, devem ser consideradas para
gerar a bacia visual. Como tal, devem também ser considerados pontos na
crista dos taludes de escavação e na base dos taludes de aterro.”

Os critérios referidos foram adotados na realização do Desenho 768-P161-EIA-109-A, onde está
cartografada a bacia visual de todo o traçado, tendo sido ainda individualizada a bacia visual da
Ponte sobre o rio Maçãs.
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“Quantificação, em "ha", das áreas associadas às classes de qualidade visual
mais elevada afetadas na sua integridade visual pela bacia visual do Projeto.
Ou seja, deve ser calculada a área de cada uma das classes referidas, sobre as
quais a bacia visual se projeta. Consequentemente, da análise desta cartografia
deve resultar uma apreciação quanto à viabilidade do Projeto em termos de
afetação da Paisagem.

Considerando a área total de estudo da paisagem (buffer de 3 km com uma área de 4.543,7 ha),
a bacia visual do novo traçado (incluindo a ponte) representa cerca de 34% dessa área (1.538
ha). Considerando apenas a bacia visual da ponte, a mesma apresenta uma área de 508 ha, o
que representa 11% da mesma.
Da sobreposição da bacia visual do traçado com as áreas de elevada qualidade visual, resulta
uma área de 434,6 ha, o que equivale a 35,5% do total da área desta classe no corredor em
estudo.
A análise das áreas e percentagens referidas anteriormente mostra valores com alguma
expressão. Todavia a análise do Desenho 768-P161-EIA-109-A permite verificar que, apesar da
bacia visual do projeto apresentar dimensão espacial considerável, o número de potenciais
observadores com visibilidade sobre o traçado não é expressivo, conforme foi já referido no
âmbito da resposta à questão 2.2.4.8.
Não podemos também esquecer que as bacias visuais representadas no desenho em causa,
correspondem ao cenário conservador ou seja, à situação mais desfavorável sem coberto
vegetal.
O facto da cartografia de visibilidades (Carta das Bacias Visuais e também a Carta de
Capacidade de Absorção Visual da Paisagem) ter sido elaborada com base exclusivamente na
morfologia do território, aumenta a dimensão espacial das bacias visuais, sabendo que na
realidade a visibilidade é necessariamente influenciada pelo tipo de ocupação do solo, sobretudo
na envolvente direta da nova estrada e dos pontos de observação.
Acresce, tal como já havia sido referido no EIA, que a nitidez de leitura dos elementos que
integram a paisagem vai-se esbatendo à medida que aumenta a distância a que se encontra o
observador, sendo que a acuidade visual dos observadores permite distinguir com nitidez os
objetos até aos 2.000 m, a partir dessa distância os objetos diluem-se na paisagem envolvente.
Pode considerar-se que distâncias até 500 m da EN218 são zonas de elevada visibilidade, sendo
que entre 500 m e 2000 m são consideradas zonas de elevada a média visibilidade e para
distâncias superiores a 2000 m, são consideradas zonas de média a baixa visibilidade.
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Do que foi referido anteriormente analisa-se o caso da povoação do Vimioso que, conforme se
pode verificar pela análise do Desenho 768-P161-EIA-109-A, é abrangida quase totalmente pela
bacia visual do projeto. Na prática, com base nas observações de campo, e em experiência
adquirida em situações semelhantes, verifica-se que para as zonas de maior expressão urbana,
dada a densidade e altura do tecido edificado, que formam uma barreira física contínua, a
visibilidade sobre o projeto será praticamente nula, restringindo-se aos edifícios localizados nos
limites da malha urbana da vila do Vimioso, voltados para poente.
Por outro lado, fora das zonas urbanas, mais especificamente no vale do rio Maçãs, tendo em
consideração o estatuto de proteção deste vale enquanto área incluída na Rede Natura 2000,
não se prevê uma transformação significativa na ocupação do solo, pelo que deverão manter-se
as principais ocupações (manchas florestais) que conferem ao território obstáculos ao alcance
visual, dotando-o de maior capacidade de dissimulação. Pelo que também neste vale é possível
que a bacia visual do projeto não seja tão abrangente quanto o assinalado na respetiva carta.
2.2.4.13

“Simulação da ponte associada ao Projeto sobre fotografia real obtida a partir
de um ponto a montante e de outro a jusante do mesmo, ou seja, a partir da
praia fluvial e outro a sul, também a partir de uma das margens do rio Maçãs.
Igual procedimento deve ser realizado a partir da N218, da curva mais próxima
e a norte da inserção do viaduto, no enfiamento do viaduto e de um ponto mais
a SE da estrada em causa.”

Na Figura seguinte apresenta-se a simulação da ponte associada ao Projeto, com base na
imagem do World Imagery -

Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics,

CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AeroGRID, IGN, and the GIS User Community.
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Figura 9 – Vista da estrada margem direita (da Povoação de Carção).

Figura 10 – Vista da estrada margem direita (da atual EN 218 do lado do Vimioso).
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A modelação da ponte sobre fotografia real será apresentada em fase de projeto de execução.
2.2.4.14

“Carta de Impactes Cumulativos que se deve traduzir numa sobreposição
gráfica de todos os projetos existentes e previstos/projetados que contribuam
de forma negativa para a artificialização da Paisagem e sua descaracterização
cénica. O resultado obtido deve ser objeto de uma análise consequente.”

Os projetos que podem contribuir com impactes negativos para a paisagem referem-se a alguns
dos projetos constantes no quadro 88 do EIA, mais concretamente no âmbito da construção e
beneficiação da rede rodoviária, referindo-se a reclassificação da EM546, a construção de uma
nova estrada Vimioso-Argozelo (visa a aproximação ao concelho a Bragança), e a construção
de uma circular externa à vila de Vimioso que comunique com a ER219, EN218, EM546 e a nova
estrada Vimioso-Argozelo, e que ligue diretamente à Zona Industrial de Vimioso, evitando a
passagem de trafego pesado pela vila, otimizando o fluxo viário.
Importa realçar que não se tem conhecimento de dados mais concretos sobre os projetos
referidos, nem qual o seu cronograma, pelo que não é possível uma análise mais detalhada.
No entanto, face à sua tipologia (rodovias) considera-se que deverão originar os impactes usuais
neste tipo de projetos com destaque para as ações de desmatação/ desflorestação e alterações
no relevo, com os consequentes impactes na estrutura visual da paisagem, pelo que da sua
existência, em conjunto com o projeto em avaliação, deverão surgir impactes cumulativos
negativos para a paisagem.
Destaque também para a melhoria da Zona Industrial de Vimioso (2ª fase), localizada cerca de
3,5km para sudeste da área em estudo que, apesar de corresponder a uma zona industrial
existente, implica o aumento da sua capacidade e como tal a realização de terraplenagens e
desmatações e o consequente aumento do número de pavilhões industriais existentes. Dadas
as características deste tipo de espaço e a volumetria dos edifícios a ele associada, considerase que poderão existir impactes cumulativos negativos para a paisagem.
Os projetos referidos anteriormente estão assinalados na figura seguinte, realizada sobre extrato
da cartografia da revisão do PDM do Vimioso (maio 2015). Importa destacar que o traçado da
EN218 previsto nesta cartografia não corresponde ao do traçado em avaliação, conforme se
justifica com mais detalhe na resposta à questão 2.1.3.
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Reclassificação
da EM546

Futura estrada
Vimioso-Argozelo

EN218-Ponte sobre o rio
Maçãs e acessos - PDM

EN218-Ponte sobre o rio
Maçãs e acessos - IP

Circular externa
Zona Industrial do
Vimioso

Figura 7 – Localização dos empreendimentos com impactes cumulativos para a paisagem

2.2.4.15

“Análise

exploratória

dos

impactes

indiretos

potencialmente

gerados/induzidos pelo Projeto, na Fase de Exploração, sobre a ocupação de
todo

o

território

delimitado

pela

Área

de

Estudo

e

consequente

alteração/artificialização da Paisagem, com particular detalhe entre as
povoações de Carção e Vimioso, e com base em informação pertinente a este
objetivo.”
Tal como referido no EIA, os impactes indiretos são usualmente impactes a longo prazo e dizem
respeito, sobretudo, a uma modificação do ritmo de evolução na zona de maior influência do
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traçado, nomeadamente nas povoações de Carção e Vimioso, com o desenvolvimento mais ou
menos ordenado das atividades humanas, devido ao aumento de atratividade destas áreas.
Com a melhoria das acessibilidades proporcionada pelo novo traçado da EN218, o concelho do
Vimioso passa a dispor de uma ligação mais rápida e segura com a sede, a vila do Vimioso, o
que terá reflexos na dinamização das atividades económicas (indústria, comércio e turismo) e
poderá contribuir para um acréscimo no investimento da região.
A nível local, a maior facilidade de acessos favorece a expansão de áreas residenciais e a
densificação urbana, em particular nas localidades em causa. De um modo geral, a existência
de uma fácil e rápida acessibilidade induzirá o aumento da capacidade de atração das áreas
envolventes, sendo o seu crescimento contudo orientado pelos instrumentos de gestão territorial
em vigor para o território em estudo, com destaque para o Plano Diretor Municipal do Vimioso
(1ª revisão).
Entre as povoações de Carção e Vimioso, no território correspondente ao vale do rio Maçãs,
tendo em conta a sua classificação como Sítio da Rede Natura 2000 (SIC e ZPE “Rios Sabor e
Maçãs”), bem como o estabelecido nos instrumentos regulamentares existentes para a área em
estudo, será expetável que a paisagem em análise mantenha as suas atuais características
visuais, já que um dos objetivos estratégicos do concelho de Vimioso é preservar e valorizar os
recursos naturais, apostando na conservação dos mesmos e na biodiversidade, de forma
sustentável.
De facto, tal como definido no Relatório Ambiental, da Avaliação Ambiental Estratégica da 1ª
revisão do PDM do Vimioso (maio 2015), “Promover a sustentabilidade e proteção da natureza”,
é uma das quatro grandes prioridades estratégicas para este concelho.
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Socioeconomia
“Caracterização, e identificação em cartografia específica, de eventuais
habitações e/ou atividades económicas e/ou equipamentos sociais afetados
direta ou indiretamente pelo projeto, expondo de forma específica e sistemática
a distância das componentes do projeto (incluído estaleiros e acessos de obra)
às referidas zonas potencialmente afetadas.”

Somente no início do traçado, na ligação à atual EN /ER 218 será afetado um barracão para
apoio agrícola, conforme se pode observar na Figura em baixo. A implantação do restante
traçado não implicará a afetação de habitações e/ou equipamentos sociais.

Figura 11 – Barracão para apoio agrícola.
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Nesta fase, a localização dos estaleiros ainda não se encontra definida, tendo sido, no entanto,
apresentado no EIA o Desenho 768-P161-B-000-014-C onde se indicam os locais condicionados
à localização de estaleiros e de outras estruturas de apoio à obra.
Face aos acessos existentes na envolvente do local de implantação das sapatas e pilares da
Ponte (ver 768_P08-P-304-02), prevê-se que seja possível o acesso a cada um dos pilares da
ponte a partir de caminhos rurais existentes, prevendo-se uma afetação mínima resultante do
melhoramento/alargamento de alguns desses acessos de forma a permitir a circulação de
veículos pesados.
Os acessos aos locais da construção da via e viaduto irão implicara afetação de áreas florestadas
e alguns zonas de matos, apesar de estar previsto sempre que possível a utilização de caminhos
rurais existentes.
Conforme referido no EIA “a ocupação de solos agrícolas e florestais, tem como medida de
mitigação a atribuição de um determinado valor de expropriação. Esta atribuição tem parâmetros
de referência estabelecidos legalmente, mas pode também ser objeto de negociação entre as
partes. Esse valor irá ser pago aos proprietários de terrenos, contribuindo para minimizar o
impacte sobre a perda da terra e benfeitorias e consequente rendimento”.
2.2.5.2

“Revisão do capítulo relativo à identificação e avaliação dos impactes tendo em
conta o expresso no ponto anterior, definindo as medidas de minimização
adequadas a aplicar em função da nova caraterização dos impactes
ambientais.”

Face ao exposto anteriormente, considera-se que a análise efetuada no EIA se encontra
adequada aos impactes previstos sobre a componente socioeconómica.

2.2.6

Qualidade do Ar

Tendo presente a data de elaboração do EIA, deve ser apresentado (a):
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“Caraterização Regional da qualidade do ar tendo por base a classificação da
qualidade do ar em termos dos índices de qualidade do ar (IQAR)
disponibilizados pelo serviço QualAr da Agência Portuguesa do Ambiente
(APA).”

De seguida efetua-se a caracterização da Qualidade do Ar para a Região Norte Interior que
abrange o concelho do Vimioso, com base na informação disponibilizada pelo serviço QualAr da
APA.
O índice de qualidade do ar de uma determinada área resulta da média aritmética calculada para
cada um dos poluentes medidos em todas as estações da rede dessa área. Este índice é
disponibilizado pela Agência Portuguesa do Ambiente, com base em informação recolhida pelas
Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR). Os valores determinados são
comparados com as gamas de concentrações associadas a uma escala de cores, sendo os
poluentes com os valores mais desfavoráveis responsáveis pelo índice. No Gráfico 5
apresentam-se os valores do o índice de qualidade do ar para a Região Norte Interior.
Os poluentes que compõem o índice de qualidade do ar são: o monóxido de carbono (CO), o
dióxido de azoto (NO2), o dióxido de enxofre (SO2), o ozono (O3) e as partículas finas medidas
como PM10. O índice de qualidade do ar permite uma classificação simples e compreensível do
estado da qualidade do ar. Este índice foi desenvolvido para poder traduzir a qualidade do ar.
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Fonte: http://qualar,apambiente,pt/ ;Nota: Este índice é disponibilizado pela Agência Portuguesa do Ambiente, com
base em informação recolhida pelas Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR).

Gráfico 5 – Índice da Qualidade do ar em 2017 para a Região do Norte Interior.

Conforme se pode observar no gráfico anterior a qualidade do ar foi considerada Boa em cerca
de 124 dias e média em cerca de 25 dias, no ano de 2017.
2.2.6.2

“Caracterização da qualidade do ar na área em estudo e envolvente através dos
dados disponibilizados no site da Agência Portuguesa do Ambiente (base de
dados online sobre qualidade do ar), da Estação Douro Norte (concelho de Vila
Real, freguesia de Lamas de Olo). Dos dados a apresentar deve constar:

- Localização da Estação Fixa de Monitorização da Qualidade do Ar;
- Tipologia e Parâmetros Medidos na Estação Fixa de Monitorização da Qualidade do Ar
(identificação dos poluentes);
- Caracterização da qualidade do ar com base nos dados monitorizados na Estação
Douro Norte;
- Síntese comparativa dos valores registados para os diferentes poluentes analisados
com os valores normativos estabelecidos no Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de
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setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 43/2015, de 27 de março, e alterado e
republicado pelo Decreto-Lei n.º 47/2017, de 10 de maio, bem como análise comparativa
com os valores recomendados pela Organização Mundial de Saúde (OMS).
A Estação da Rede de Qualidade do Ar do Norte interior, mais próxima da área de estudo é a
estação do Douro Norte e situa-se a Sudoeste a cerca de 105 km. No quadro seguinte resumemse os dados da Estação.
Quadro 13 – Dados da Estação da Rede de Qualidade de Ar do Douro Norte.

Nos Quadros seguintes apresentam-se os valores medidos na Estação do Douro Norte em 2017,
para diversos poluentes, nomeadamente PM2,5, PM10, dióxido de azoto, dióxido de enxofre e
ozono.
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Quadro 14 – Valores de Partículas em suspensão (PM 2,5 – partículas com diâmetro inferior a
2,5 μm) medidos na Estação da Rede de Qualidade do Ar do Douro Norte em 2017.

Quadro 15 – Valores de Partículas em suspensão (PM 10 – partículas com diâmetro inferior a
10 μm) medidos na Estação da Rede de Qualidade do Ar do Douro Norte em 2017.
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Quadro 16 – Valores de Dióxido de Azoto NO2 medidos na Estação da Rede de Qualidade do Ar do
Douro Norte em 2017.

Quadro 17 – Valores de dióxido de enxofre (SO2) medidos na Estação da Rede de Qualidade do Ar
do Douro Norte em 2017.
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Quadro 18 – Valores de Ozono (O3) medidos na Estação da Rede de Qualidade do Ar do Douro
Norte em 2017.

Em Portugal, a avaliação da qualidade do ar está abrangida por instrumentos legislativos
específicos, o Decreto-Lei nº 102/2010, de 23 de setembro (alterado e republicado pelo DecretoLei n.º 47/2017, de 10 de maio), podendo ainda ser complementada por valores guia (guideline
values) da Organização Mundial de Saúde (OMS). O Decreto-Lei nº 102/2010, de 23 de
setembro, estabelece o regime de avaliação e gestão da qualidade do ar ambiente. Nesse
sentido, o documento tem os seguintes objetivos: fixar os valores limite e limiares de alerta para
a proteção da saúde humana do dióxido de enxofre, dióxido de azoto, óxidos de azoto, partículas
em suspensão (PM10 e PM2,5), chumbo, benzeno e monóxido de carbono; definir os limiares
de informação e alerta para o ozono; estabelecer valores alvo para as concentrações no ar
ambiente dos poluentes arsénio, cádmio, níquel e benzo(a) pireno.
O referido Decreto-Lei transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva nº 2008/50/CE, de 21 de
maio, relativa à qualidade do ar ambiente e a um ar mais limpo na Europa, e a Diretiva
nº 2004/107/CE, de 15 de dezembro, relativa ao arsénio, ao cádmio, ao mercúrio, ao níquel e
aos hidrocarbonetos aromáticos policíclicos no ar ambiente. No Quadro 19 é apresentada uma
comparação dos valores limite no ar ambiente para os poluentes em estudo (NO2, CO, PM10 e
SO2), como os valores medidos na Estação do Douro Norte em 2017.
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Quadro 19 – Comparação dos valores limites considerados para os poluentes NO2, CO, PM10 e
SO2 e os valores medidos na Estação do Douro Norte (ano de 2017).
REFERÊNCIA

DESIGNAÇÃO

PERÍODO

VALOR LIMITE

VALORES DA
ESTAÇÃO DO
DOURO NORTE

Valor limite horário para proteção
da saúde humana

Horário

200 µg.m-3 (1)

Não foi excedido

Valor limite anual para proteção
da saúde humana

Anual

40 µg.m-3

8,8 µg.m-3

Valor máximo diário da média
das 8h para proteção da saúde
humana

Octohorário

10 mg.m-3

--

Valor limite diário para proteção
da saúde humana

Diário

50 µg.m-3 (2)

Não foi excedido

Valor limite anual para proteção
da saúde humana

Anual

40 µg.m-3

2,7 µg.m-3

Valor limite horário para proteção
da saúde humana

Horário

350 µg.m-3 (3)

Não foi excedido

Valor limite diário para proteção
da saúde humana

Diário

125 µg.m-3 (4)

Não foi excedido

PARÂMETRO

NO2
Decreto-Lei nº
102/2010, de 23
de setembro na
sua atual
redação dada
pelo Decreto-Lei
n.º 47/2017, de
10 de maio

CO

PM10

SO2

(1) A não exceder mais de 18 horas por ano civil;
(2) A não exceder mais de 35 dias no ano;
(3) A não exceder mais de 24 vezes por ano civil;
(4) A não exceder mais de 3 vezes por ano civil.

Pela análise dos dados constantes no Quadro anterior verifica-se que os valores limites para a
proteção da saúde humana dos poluentes NO2, PM10 e SO2 não foram excedidos na Estação
do Douro Norte.
Quadro 20 – Valores recomendados pela Organização Mundial de Saúde
Poluente

Período

Valor µg/m3

1 ano

10

24 h (percentil 99)

25

1 ano

20

24 h (percentil 99)

50

8 h (max. diário)

100

1 ano

40

1 hora

200

24 horas

20

10 min

500

PM2.5

PM10
Ozono O3
NO2

SO2
Fonte: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/78681/E91399.pdf

Comparativamente aos limiares definidos pela OMS tudo aponta para que a qualidade do ar na
região seja boa. Ainda que sejam avaliados apenas os valores das partículas inaláveis PM10 já
que não existe informação para as partículas finas PM2.5. Realça-se que os valores de SO2 em
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média estão abaixo do valor diário recomendado pela OMS. Os restantes valores estão dentro
dos parâmetros definidos.
Face ao exposto pode-se concluir que a qualidade do ar seja boa, na região em análise.
2.2.6.3

“Dados atualizados, nomeadamente para o ano 2015, referente às emissões de
poluentes atmosféricos para o concelho de Vimioso. O Inventário Nacional de
Emissões Atmosféricas (INERPA), para o ano de 2015, poderá ser consultado
na página da Agência Portuguesa do Ambiente em "Distribuição Espacial de
Emissões (2015).”

Os dados do Inventário Nacional de Emissões Atmosféricas (INERPA), para o ano de 2015 foram
apresentados no Relatório sobre emissões de poluentes atmosféricos por Concelho no ano 2015
relativo a gases acidificantes e eutrofizantes, precursores de ozono, partículas, metais pesados
e gases com efeito de estufa. Os dados são apresentados a nível de categorias agregadas por
Grupos, de acordo com o indicado no Quadro seguinte.
Quadro 21 – Categorias de fonte de emissão.
GRUPO
A_PublicPower

CATEGORIA
Produção de energia elétrica e calor (1A1a)
Refinação de Petróleo (1A1b), Combustão Indústria Transf. (1A2a, 1A2c, 1A2d, 1A2e, 1A2f,
1A2gviii), Produção Industrial: Cimento (2A1), Cal (2A2), Vidro (2A3), Ácido Nítrico (2B2),

B_Industry

Outra Química (2B10a), Ferro e Aço (Siderurgias) (2C1), Aplicações de Revestimento (2D3d),
Pasta e Papel (2H1), Alimentar e de Bebidas (2H2), Processamento de Madeira (2I), Outra
Produção (2L)

C_OtherStationaryComb
D_Fugitive

Combustão: Serviços (1A4ai), Doméstica (1A4bi), Agricultura e Pescas (1A4ci)
Emissões Fugitivas (1B2)
Uso de Produtos: uso doméstico de solventes (2D3a), Asfaltamento de estradas (2D3b),

E_Solvents

Aplicações de Revestimento (2D3d), Desengorduramento (2D3e), Limpeza a seco (2D3f),
Produtos Químicos (2D3g), Impressão (2D3h), Outros usos de solventes (2D3i), Outros usos
de produtos (2G)

F_RoadTransport

Transportes Rodoviários (1A3b)

G_Shipping

Navegação Nacional (1A3dii)

H_Aviation

Aviação internacional e doméstica LTO/civil (1A3ai(i), 1A3aii(i))

I_Offroad

Transporte Ferroviário (1A3c), Combustão Agricultura e Pescas (1A4cii, 1A4ciii), Outras fontes
móveis (1A5b)
Deposição de resíduos no solo (5A), Compostagem e Digestão Anaeróbia (5B), Incineração

J_Waste

de Resíduos (5C), Gestão de Águas Residuais (5D), Outros: queima biogás e incêndios áreas
urbanas (5E)
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GRUPO

CATEGORIA
Fermentação Entérica (3A)*, Gestão de Efluentes pecuários (3B1, 3B2, 3B3, 3B4), Emissões

K_AgriLivestock

indiretas-Gestão de Efluentes pecuários (1B5)
Cultivo do arroz (3C)*, Aplicação de fertilizantes inorgânicos e orgânicos de diferentes origens
(3Da), Emissões indiretas-Solos agrícolas (3Db)*, Operações a nível das explorações

L_AgriOther

agrícolas (3Dc), Cultivo de culturas (3De), Queima de resíduos agrícolas no campo (3F),
Aplicação Corretivos calcários (3G)* e Ureia (3H)*

M_Other

Outras

N_Natural

Incêndios florestais (11B), Emissões biogénicas de COVNMs (11C)

No Quadro seguinte são apresentadas as emissões no concelho do Vimioso, constantes no referido
Relatório de “Emissões de poluentes atmosféricos por Concelho no ano 2015”, da APA.
Quadro 22 – Emissões no concelho do Vimioso (ano 2015).

A_PublicPow er

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

PCDD/PCDF
(dioxins/
furans)
gl-TEQ
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

B_Industry

0,000

0,009

0,000

0,000

0,001

0,001

0,000

0,001

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,101

0,000

0,000

1,216

C_OtherStationaryComb

0,003

0,005

0,001

0,000

0,006

0,006

0,000

0,051

0,000

0,000

0,000

0,006

0,004

0,000

0,000

1,150

0,004

0,000

0,000

D_Fugitive

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

E_Solvents

0,000

0,023

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,051

0,000

0,000

0,000

F_RoadTransport

0,050

0,004

0,000

0,001

0,002

0,002

0,001

0,026

0,003

0,000

0,000

0,001

0,000

0,000

0,000

9,312

0,000

0,000

0,000

G_Shipping

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

H_Aviation

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

I_Offroad

0,011

0,002

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,004

0,000

0,000

0,000

0,000

0,001

0,000

0,000

0,539

0,000

0,000

0,000

J_Waste

0,000

0,001

0,000

0,001

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,049

0,000

0,000

K_AgriLivestock

0,002

0,000

0,000

0,018

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,297

0,001

0,000

L_AgriOther

0,018

0,008

0,001

0,063

0,007

0,009

0,001

0,111

0,000

0,001

0,000

0,001

0,433

0,000

0,000

0,359

0,005

0,020

0,000

M_Other

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

N_Natural

0,001

1,623

0,000

0,000

0,001

0,001

0,000

0,023

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,061

0,003

0,000

0,000

NOx
SOx
NMVOC
(as NO2)
(as SO2)
kt
kt
kt

GNFR

NH3
kt

PM2.5
kt

PM10
kt

BC
kt

CO
kt

Pb
t

Cd
t

Hg
t

PAHs
t

HCB
kg

PCBs
kg

CO2
kt

CH4
kt

N2O
kt

F-Gases
kt CO2eq

Nota: No Quadro assinalam-se a amarelo os valores mais elevados para cada um dos parâmetros.

Pela Análise do Quadro Anterior verifica-se que os valores superiores de emissão de NO2, CO2,
e Pb resultam da fração relativa aos Transportes Rodoviários, sendo esta categoria de fonte de
emissão a que mais contribui para as emissões de gases no concelho do Vimioso.

2.2.6.4

“Identificação de eventuais áreas de excedência aos valores limite e
quantificação da população exposta.”

Não se identificaram áreas de excedência aos valores limite.
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“Atualização de dados e análise estatística subsequente relativa às Normais
Climatológicas (dado que o estudo recorreu a uma análise estatística que se
refere a Normais Climatológicas para o período compreendido entre 1951-1980),
tendo presente as estações climáticas referidas no estudo ou, a título
sugestivo, através da base de dados do IPMA, Portal do Clima ou Ficha
ClimAdaPT para o Município de Bragança.”

A caracterização climática do concelho, que se apresenta de seguida, foi efetuada com base nas
normais climatológicas da Estação Meteorológica de Bragança (1971-2000). Uma vez que no
concelho não se localiza uma estação meteorológica, considerou-se que, de entre as estações
da rede das Normais Climatológicas do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), mais
próximas do concelho, esta é a que melhor representa a sua realidade climática. Os dados foram
retirados do Caderno I Diagnóstico, do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios
de Vimioso 2016-2020.
O concelho de Vimioso é caracterizado por apresentar uma elevada variação intra-anual na
temperatura e na precipitação, com verões curtos e quentes e invernos longos e húmidos de
temperaturas baixas, como é característico dos climas mais continentais.
Como se pode observar na Figura 12, os valores médios das temperaturas máximas diárias, os
valores extremos máximos mensais e os valores médios diários, apresentam os valores mais
elevados nos meses de julho, agosto e setembro.
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Fonte: Normais climatológicas da Estação Meteorológica de Bragança - 1971-2000 (IPMA, 2012) incluídas no Caderno I
Diagnóstico, do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios de Vimioso 2016-2020.

Figura 12 – Valores mensais da temperatura média, média das máximas e valores máximos.

Como se pode observar na seguinte, o teor de humidade relativa do ar no concelho de Vimioso
encontra-se sempre acima dos 60% às 9 h entre os meses de maio e setembro, atingindo o valor
mínimo no mês de agosto (62%). No entanto às 15 e 18 h a humidade é inferior a 50% entre os
meses de junho e setembro, com o valor mínimo de 35% às 15 h no mês de agosto.
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Fonte: Normais climatológicas da Estação Meteorológica de Bragança - 1971-2000 (IPMA, 2012) incluídas no Caderno I
Diagnóstico, do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios de Vimioso 2016-2020.

Figura 13 – Valores médios mensais da humidade relativa do ar às 9 e 15/18 horas.

Na Figura 14 apresenta-se a distribuição da precipitação mensal ao longo do ano, para o período
compreendido entre 1971 e 2000, assim como o valor máximo de precipitação diário.
Relativamente à precipitação média total, pode-se constatar que a partir de maio ocorre uma
quebra acentuada, sendo agosto o mês mais seco com cerca de 18 mm de precipitação média
total. Este padrão inverte-se a partir do mês de setembro, aumentando os valores
significativamente até janeiro, mês em que se verifica o valor máximo de precipitação média total
(cerca de 96 mm). Naquele período o valor médio anual atingiu os 758 mm.
Quanto à precipitação máxima diária verifica-se um padrão semelhante ao da precipitação média
total, ocorrendo os valores mais elevados nos meses de inverno e do outono e nos de verão os
mais baixos. No período 1971-2000 o mês que registou o valor diário mais elevado foi dezembro
(78 mm), tendo agosto registado o valor de precipitação máxima diária mais baixo (29 mm).

Ficheiro: 768-P161-EIA-Aditamento.docx

73 / 77

EN / ER 218
Ponte sobre o Rio Maçãs e acessos

Projeto base
P16.1 - ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL (EIA)
Aditamento ao EIA

Fonte: Normais climatológicas da Estação Meteorológica de Bragança - 1971-2000 (IPMA, 2012) incluídas no Caderno I
Diagnóstico, do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios de Vimioso 2016-2020.

Figura 14 – Precipitação média mensal e precipitação máxima diária.

No que respeita ao padrão dos ventos no concelho de Vimioso (Quadro 23), verifica-se que
durante todo o ano os ventos dominantes são provenientes do quadrante oeste. No verão, é
importante ter em consideração, para além dos ventos de oeste, os ventos provenientes da
direção Noroeste.
Em relação às velocidades do vento, estas atingem os valores mais elevados nos ventos de
oeste, em particular nos meses de inverno, atingindo o valor médio mais elevado,
aproximadamente, 15 km/h, nos meses de dezembro a fevereiro. A distribuição da velocidade
média do vento mostra seguir de forma aproximada a tendência da direção dos ventos, surgindo
as velocidades médias mais elevadas associadas ao quadrante oeste, mais concretamente a
direção oeste, direção esta que na maioria dos meses de maio a setembro chega a atingir
velocidades médias que rondam os 12 km/h, sendo de ter ainda em consideração os ventos de
direção sudoeste e sul nesse período de maior risco de incêndio, com velocidades médias de
aproximadamente 10 km/h.
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Quadro 23 – Médias mensais da frequência e velocidade do vento.
N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

C

MESES
F

V

F

V

F

V

F

V

F

V

F

V

F

V

F

V

F

Janeiro

7,5

6,5

6,5

7,5

5,5

6,1

16,3

6,0

19,1

8,9

9,3

9,0

20,7

13,8

10,2

8,3

5,0

Fevereiro

9,7

7,3

6,6

7,5

6,3

6,5

11,8

7,7

17,5

10,0

11,1

10,5

22,5

14,6

11,4

7,9

3,1

Março

9,2

8,1

5,3

9,6

6,5

6,7

10,6

9,0

12,8

9,1

11,8

9,4

26,8

13,0

15,1

7,2

1,9

Abril

10,6

8,3

8,5

9,5

7,3

6,8

10,9

9,3

11,6

10,3

8,0

10,0

25,4

13,6

16,4

7,2

1,4

Maio

9,2

8,0

5,9

7,5

6,1

7,4

8,7

9,4

12,8

10,9

8,2

10,5

30,6

12,5

17,4

9,2

1,2

Junho

12,1

7,2

8,9

8,1

7,5

6,9

7,1

9,0

9,3

9,7

7,0

9,8

30,2

12,3

16,9

7,7

1,1

Julho

14,0

7,2

9,5

7,7

6,9

6,3

5,6

8,7

5,8

9,4

6,0

10,1

30,8

12,2

20,5

7,1

1,1

Agosto

12,4

7,0

8,1

8,1

5,7

6,5

5,0

9,0

6,3

9,2

6,2

9,8

33,7

11,2

21.6

7,6

1,1

Setembro

11,2

6,7

6,6

7,6

5,3

5,9

7,0

8,3

9,4

9,3

9,0

8,2

31,7

10,0

18,1

6,0

1,8

Outubro

9,3

6,1

6,3

7,3

5,3

5,9

9,9

8,5

14,2

9,2

11,1

8,3

28,1

10,1

12,8

6,6

2,9

Novembro

9,0

6,6

6,9

6,0

6,4

5,7

17,7

6,9

18,7

7,1

11,9

7,2

20,9

12,6

9,1

8,4

3,3

Dezembro

11,4

6,6

9,5

7,1

7,7

5,4

14,1

6,4

19,0

8,9

8,2

9,4

16,4

14,8

10,0

5,5

3,7

F – Frequência (%); V – velocidade do vento (km/h); C – situação em que não há movimento apreciável do ar, a velocidade não
ultrapassa 1 km/h
Fonte: Normais climatológicas da Estação Meteorológica de Bragança - 1971-2000 (IPMA, 2012) incluídas no Caderno I Diagnóstico,
do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios de Vimioso 2016-2020.
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Projeto base
P16.1 - ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL (EIA)
Aditamento ao EIA

RESUMO NÃO TÉCNICO

“O Resumo Não Técnico (RNT) deve ser reformulado tendo em consideração os elementos
adicionais ao EIA solicitados, e ainda corrigindo, explicitando ou complementando os seguintes
aspetos:
- Apresentar um quadro comparativo das soluções A e B nos principais critérios que
determinaram a escolha da solução B.
- Comparar as soluções 1, 2 e 3 num quadro explicando as suas principais diferenças
que levaram à opção pela solução 3.
- No que se refere à ponte apresentar quadro com as principais diferenças entre as 5
soluções - por exemplo, o n.º de pilares e explicar a escolha da solução 5.
- Indicar o tráfego médio diário previsto para a nova via.
- Explicitar o uso futuro da atual EN/ER 218, bem como as ações a implementar sobre a
mesma.
- Corrigir a utilização errada do termo "áreas protegidas" em situações de "áreas
classificadas" (pág. 18).
- Incluir referência à proximidade dos núcleos de Antirrhinum lopesianum e dos ninhos de
aves rupícolas.
- Incluir referência às medidas compensatórias do AH Baixo Sabor (as quais apenas são
referidas no capítulo das conclusões).
- Incluir imagens que traduzam visualmente a qualidade visual da Paisagem em causa,
em particular da do rio Maçãs, uma vez que as que nele constam para além de uma
fraca qualidade e definição transmitem uma imagem muito redutora dos valores visuais
em presença (Figura 14 — Aspeto geral da paisagem envolvente à área de estudo (UP
- Zona planáltica (A) e UP - Vale do Rio Maçãs (B)).
- Incluir as simulações "Figura 62 — Modelo Digital de terreno antes da construção da
ponte" e "Figura 63 — Modelo Digital de terreno após a construção da ponte"
apresentadas na página 270/393 do EIA, assim como as simulações do projeto sobre
fotografia real.
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Projeto base
P16.1 - ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL (EIA)
Aditamento ao EIA

- Incluir uma planta mais detalhada com o projeto base e uma carta síntese de impactes,
de forma a serem mais facilmente identificados os locais onde se farão sentir os
principais impactes.”
O Resumo Não Técnico foi reformulado de acordo com o solicitado anteriormente.
Foi ainda reformulada a Figura 4 – Planta de Condicionantes do RNT e acrescentada a Figura 6
– Carta Síntese de Impactes.
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