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Projeto base
P16.1 - ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL (EIA)
Relatório Síntese

INTRODUÇÃO

1.1

Identificação do Projeto

O projeto objeto do presente Estudo de Impacte Ambiental (EIA) é o projeto da “EN/ER 218 –
Ponte sobre o Rio Maçãs e Acessos”, que se encontra em fase de projeto base, e se localiza
no concelho de Vimioso (freguesias de Carção e de Vimioso) e no distrito de Bragança
(Desenho 768-P161-EIA-001).
O Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da “EN/ER 218 – Ponte sobre o Rio Maçãs e
Acessos” tem por objetivo identificar as principais condicionantes à viabilização do traçado e
fornecer a informação adequada para que o projeto de execução incorpore as melhores
soluções técnicas para minimizar ou anular impactes negativos e potenciar positivos.
A área de estudo para a implementação do projeto da “EN/ER 218 – Ponte sobre o Rio Maçãs
encontra-se abrangida pela Zona de Proteção do Património Natural (ZPPN de Vimioso) onde
são implementadas medidas compensatórias e programas de monitorização relativos ao
Aproveitamento Hidroelétrico do Baixo Sabor (AHBS).

1.2

Enquadramento do Projeto no Regime Jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental
(AIA)

De acordo com o Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado pelo Decreto-Lei
n.º 47/2014, de 24 de março e pelo Decreto-Lei n.º 179/2015, de 27 de agosto e republicado
pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro, o projeto da “EN/ER 218 – Ponte sobre o
Rio Maçãs e Acessos” encontra-se sujeito a uma Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) por se
enquadrar nos critérios definidos no Anexo II do referido diploma, nomeadamente por se
desenvolver em “Áreas Sensíveis” (Rede Natura 2000 – Sítio de Interesse Comunitário “Rios
Sabor e Maçãs” (PTCON0021) e na Zona de Proteção Especial “Rios Sabor e Maçãs”
(PTZPE0037)).

1.3

Identificação da Fase do Projeto

O presente relatório apresenta o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) relativo ao Projeto Base
da “EN/ER 218 – Ponte sobre o Rio Maçãs e Acessos”, que se encontra em fase de projeto
base.
Ficheiro: 768-P161-EIA-RS_C.docx
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Identificação do Proponente

A Infraestruturas de Portugal, S.A. (IP, S.A.) é a entidade promotora do Projeto da “EN/ER 218
– Ponte sobre o Rio Maçãs e Acessos”.

1.5

Identificação da Entidade Licenciadora

A Infraestruturas de Portugal, S.A. (IP, S.A.) é a entidade licenciadora do Projeto da “EN/ER
218 – Ponte sobre o Rio Maçãs e Acessos”, sob a tutela do Ministério do Planeamento e das
Infraestruturas.

1.6

Equipa Técnica e Período de Elaboração de EIA

O presente Estudo de Impacte Ambiental (EIA) relativo ao Projeto da “EN/ER 218 – Ponte
sobre o Rio Maçãs e Acessos” é da responsabilidade da TPF - Consultores de Engenharia e
Arquitetura, S.A., e foi desenvolvido entre setembro de 2015 e junho de 2018. O Projeto em
avaliação foi desenvolvido em duas fases, estudo de viabilidade de traçados e projeto base,
tendo o Estudo de Impacte Ambiental acompanhado o desenvolvimento do projeto. A equipa
técnica responsável pela elaboração do EIA apresenta-se no quadro a seguir.
Quadro 1 – Equipa Técnica responsável pelo Estudo de Impacte Ambiental.
DESIGNAÇÃO

NOME

Coordenador do Estudo e
Produção e Gestão de

Maria Odete Barreto

Resíduos

HABILITAÇÕES LITERÁRIAS / PROFISSIONAIS
Licenciatura em Engenharia do Ambiente, Curso de PósGraduado de Atualização sobre Direito da Água

Coordenação Adjunta
Componente Social
Condicionantes ao Uso do Solo

Licenciatura em Engenharia Zootécnica, Mestrado em
Albertina Gil

Clima, Meteorologia e

Nutrição e Alimentação Animal, Especialização em
Sistemas de Informação Geográfica

Qualidade do Ar
Geologia e Geomorfologia

Nelson Rodrigues

Licenciatura em Engenharia Geológica

Solos, RAN e REN

António Gonçalves

Licenciatura em Engenharia Agronómica

Recursos Hídricos

Paulo Oliveira

Ruído

Victor Rosão
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Licenciatura em Engenharia Agronómica, Especialização
em Modelação Hidráulica e Análise de Sistemas Fluviais
Licenciatura em Física Tecnológica, Mestrado em
Engenharia Física, Doutorando em Acústica Ambiental
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DESIGNAÇÃO
Componente Biológica e
Ocupação do Solo
Planeamento e Ordenamento
Territorial

NOME
Luís Vicente

Licenciatura em Biologia, Mestrado em Ecologia

Patrícia Goulão

Licenciatura em Engenharia Agrónoma

Património Cultural

João Caninas

Paisagem

Nélia Domingos

1.7

HABILITAÇÕES LITERÁRIAS / PROFISSIONAIS

Licenciatura em Engenharia Eletrotécnica, Mestrado em
Arqueologia
Licenciatura em Arquitetura Paisagista

Objetivos, Metodologia e Descrição Geral da estrutura do EIA

1.7.1

Objetivos do EIA

O EIA do projeto da “EN/ER 218 – Ponte sobre o Rio Maçãs e Acessos” tem como objetivo
avaliar os possíveis impactes ambientais decorrentes da construção e exploração da uma via
rodoviária nova com a profundidade e índole apropriados, visando tanto os impactes positivos,
como os que potencialmente poderão criar situações mais gravosas a nível ambiental, com
vista à definição de soluções que melhor possam satisfazer as exigências técnicas,
socioeconómicas e ambientais.

1.7.2

Metodologia Geral do EIA

A metodologia adotada para a elaboração do EIA, foi desenvolvida em duas fases distintas.
A 1.ª Fase correspondeu à elaboração do Estudo de Viabilidade Ambiental (EVA) que teve
como objetivo principal a identificação das principais condicionantes à viabilidade do traçado e
o fornecimento de informação adequada para que o projeto incorporasse as melhores soluções
técnicas para minimizar ou anular impactes negativos e potenciar impactes negativos.
Os trabalhos desenvolvidos, para a elaboração do EVA, incluíram as seguintes tarefas:
- Recolha e análise de informação bibliográfica relevante para o desenvolvimento dos
trabalhos de elaboração do estudo;
- Contacto com diversas entidades detentoras de informação relevante para a elaboração do
estudo (No Anexo 4, expõe-se um resumo dos contactos efetuados com as entidades e
apresenta-se cópia das respostas obtidas);

Ficheiro: 768-P161-EIA-RS_C.docx
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- Realização de trabalho de campo na área de implementação do projeto por parte dos
vários especialistas (biólogo, arqueólogo, geógrafo, arquiteto paisagístico, entre outros),
para uma caracterização da situação atual em matéria de ambiente;
- Predição e avaliação de impactes negativos e positivos sobre os vários descritores
ambientais;
- Avaliação de medidas de minimização sobre os impactes negativos anteriormente
avaliados e potenciação dos impactes positivos expectáveis;
- Principais conclusões/recomendações para a definição do projeto e elaboração do estudo
de Impacte ambiental.
A 2.ª Fase correspondeu à elaboração do EIA propriamente dito, tendo sido necessário efetuar
mais reconhecimentos de campo e recolha de informação mais detalhada para a
caracterização do estado atual do ambiente e posterior identificação, previsão e avaliação dos
impactes no ambiente, provocados direta ou indiretamente pela construção do projeto, quer
durante a fase de obras, quer na posterior fase de exploração ou desativação do projeto.
Esta fase já incidiu com mais detalhe sobre o projeto base entretanto desenvolvido (ver
capítulo 2.1. Antecedentes do EIA). O estudo é ainda completado com a definição de medidas
mitigadoras dos impactes negativos gerados e de planos de monitorização.
A metodologia específica utilizada na avaliação de impactes encontra-se descrita no capítulo 8
do presente relatório.
A figura seguinte sistematiza a metodologia geral do Estudo de Impacte Ambiental.
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Áreas disponíveis para a implementação do
projeto
Análise de
cartografia geral e
temática

Consulta de
bibliografia

Trabalho de
campo

Conhecimento dos
especialistas

Articulação permanente com a Equipa de Projeto

Identificação preliminar de condicionantes
ambientais e de áreas com diferentes graus de
sensibilidade ambiental em função das áreas
disponíveis para a implementação do projeto

Caracterização da situação atual da área de
estudo mais aprofundada

Consulta de
informação a
diversas entidades
públicas

Elaboração de
uma Planta de
Grandes
Condicionantes
Ambientais e do
Estudo de
Viabilidade
Ambiental

Avaliação da evolução do estado atual do
Ambiente sem implementação do projeto

Identificação, caracterização e avaliação de
impactes do projeto

Identificação de medidas de minimização e/ou
compensatórias de impactes negativos.

Identificação de Programas / Planos de
Monitorização

Elaboração do Relatório Final do EIA e RNT

Figura 1 – Metodologia Geral do EIA.

1.7.3

Estrutura do EIA

O EIA foi elaborado de acordo com o expresso no Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de
outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de março e pelo Decreto-Lei n.º 179/2015
e republicado pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro, cumprindo as orientações
expressas no Guia Técnico para a Elaboração de Estudos no Âmbito da Avaliação de Impacte
Ambiental de Infraestruturas Rodoviárias (junho, 2009) elaborado pela ex. EP, Estradas de
Portugal, S.A. atual Infraestruturas de Portugal, S.A. (IP, S.A.).
O presente EIA teve também em consideração as orientações explanadas nas “Normas
Técnicas para a elaboração de Estudo de Impacte Ambiental e Relatórios de Conformidade
Ambiental com o Projeto de Execução” de projetos não abrangidos pelas portarias do regime
Ficheiro: 768-P161-EIA-RS_C.docx
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LUA (Portaria n.º 398/2015 e n.º 399/2015, 5 de novembro), de dezembro de 2015, incluídas
nos “documentos de orientação” da avaliação de impacte ambiental, no site da APA.
O presente EIA encontra-se estruturado em três volumes, que correspondem a três níveis de
informação distintos:
- Relatório Síntese (RS) - inclui toda a informação relevante sobre o projeto, a
caracterização do estado atual do ambiente a ser afetado pelo projeto, a identificação e
avaliação dos potenciais impactes ambientais associados à implementação do projeto nas
suas diferentes fases (construção, operação e desativação), as medidas de minimização e
compensatórias propostas, os planos de monitorização, e todos os elementos
considerados relevantes para a compreensão da avaliação de impactes efetuada;
- Anexos - inclui os elementos técnicos que fundamentam as afirmações constantes no
Relatório Síntese e as Peças Desenhadas;
- Resumo Não Técnico (RNT) - apresenta a informação essencial relativa ao EIA, em
linguagem simples e acessível ao público em geral, seguindo os “Critérios de boa prática
para a elaboração e Avaliação de Resumos Não Técnicos de Estudos de Impacte
Ambiental”, publicados pela APAI – Associação Portuguesa de Avaliação de Impactes e
pela APA.
O Conteúdo do Relatório Síntese segue o exposto no Artigo 13.º e no Anexo V do Decreto-Lei
n.º 151-B/2013, de 31 de outubro (alterado pelo Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de março e pelo
Decreto-Lei n.º 179/2015 e republicado pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro),
encontrando-se organizado nos seguintes capítulos:
Introdução
 Identificação do projeto e da fase em que se encontra, do proponente, da entidade
licenciadora ou competente para a sua autorização, da autoridade de AIA, da equipa
técnica responsável pela elaboração do EIA, indicação do período da sua elaboração, o
enquadramento do projeto no regime jurídico de AIA, identificação da metodologia e
descrição geral da estrutura do EIA.
Antecedentes
 Antecedentes do EIA;
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 Antecedentes do Projeto.
Objetivos e Justificação do Projeto
 Descrição dos objetivos e da necessidade do projeto;
 Enquadramento do Projeto e Conformidade com os instrumentos de gestão territorial em
vigor.
Enquadramento e Descrição do Projeto e Alternativas
 Localização do projeto e Enquadramento Administrativo;
 Descrição Geral do Projeto ao nível do traçado, pavimentação, drenagem, terraplenagens
e estudo de tráfego;
 Principais Tipos de Efluentes e Emissões;
 Materiais e Energias Utilizados e Produzidos;
 Projetos complementares ou Subsidiários;
 Alternativas;
 Programação temporal.
Definição da Área de Estudo
 Definição da área de estudo para a caracterização do estado atual do ambiente e
posterior avaliação dos respetivos impactes.
Caracterização do Estado Atual do Ambiente
 Caracterização do estado atual do ambiente suscetível de vir a ser afetado pelo projeto,
para posterior análise dos respetivos impactes. O desenvolvimento dos dados e análises
apresentados relativamente aos diversos descritores ambientais são proporcionais à
relevância dos respetivos impactes.
Evolução do Estado Atual do Ambiente sem Projeto (Opção 0)
 Descrição da evolução previsível do estado atual do ambiente na ausência do projeto, ou
seja, caso não se venha a implementar o mesmo.

Ficheiro: 768-P161-EIA-RS_C.docx
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Identificação e Avaliação de Impactes
 Identificação, descrição e quantificação dos impactes ambientais nas diversas fases de
desenvolvimento do projeto, indicando os necessários métodos de previsão, incertezas
associadas à sua identificação e previsão, e os critérios utilizados na classificação e
apreciação da sua significância, incluindo a identificação de avaliação;
 Avaliação de impactes cumulativos decorrentes de outros projetos existentes.
Medidas de Minimização
 Descrição de medidas e técnicas previstas para prevenir, reduzir ou compensar e quando
possível anular os impactes negativos e potenciar os impactes positivos.
Planos de Monitorização
 Apresentação das ações a desenvolver para efetuar a monitorização dos efeitos
causados pelo projeto.
Lacunas Verificadas na Elaboração do EIA
 Resumo das lacunas técnicas ou de conhecimento verificadas durante a elaboração do
EIA.
Conclusões
 Conclusões evidenciando os principais impactes decorrentes da implementação do
projeto de forma a se poder compreender de forma clara e inequívoca as vantagens e
desvantagens decorrentes da sua implementação.
Bibliografia
 Apresentação das referências bibliográficas utilizadas.
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ANTECEDENTES

2.1

Antecedentes do EIA

Relativamente ao presente EIA e no que concerne a procedimentos administrativos de
definição de âmbito do EIA não existe qualquer antecedente. No entanto, relativamente a
outros processos de AIA relacionados com o projeto, referem-se o seguinte:
- EIA da “Variante à EN218-Vimioso/Carção”, procedimento de AIA (n.º 744) em Estudo
Prévio, promovido pelo ex-Instituto de Estradas de Portugal, o qual obteve
Desconformidade do EIA, vindo a ser encerrado em 12/02/2001, pela então Direção
Geral do Ambiente.

2.1.1

Resumo dos principais aspetos da avaliação ambiental de planos e programas,
com incidência na área de implantação do projeto

Na elaboração do presente EIA foram analisados os programas de monitorização em curso
decorrentes do procedimento de pós-avaliação ambiental do Aproveitamento Hidroelétrico do
Baixo Sabor (AHBS), tendo a informação constante nesses programas sido vertida, quando
aplicável, na Componente Biológica do presente EIA.
A área de implantação do presente projeto está abrangida por uma zona de Proteção do
Património Natural (ZPPN de Vimioso) onde são implementadas medidas compensatórias
relativas ao AHBS e encontra-se adjacente a uma zona de caça condicionada criada em
territórios de Águia-real, Águia-de-Bonelli ou Abutre do Egito (ou Britango), não se prevendo,
no entanto, que o presente projeto afete as medidas compensatórias relativas ao AHBS,
atualmente implementadas.
Foram igualmente consultados os estudos efetuados no âmbito da revisão do Plano Diretor
Municipal do concelho de Vimioso, cuja informação foi incorporada na caracterização da
componente social, património, recursos hídricos e componente biológica do presente EIA.
Salienta-se, que nos referidos estudos foram considerados cinco objetivos fundamentais para a
implementação da visão estratégica para o concelho. Uma das linhas de força comum aos
cincos objetivos estratégicos definidos foi a construção e reclassificação de novas
infraestruturas em Vimioso, com o objetivo de encurtar distâncias e promover a entrada e
passagem de novas pessoas, bens, serviços, informação e mercadorias. Como propostas
Ficheiro: 768-P161-EIA-RS_C.docx
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resultou a seleção de quatro combinações possíveis de espaços canais ao Concelho de
Vimioso que orientaram de forma útil prospetiva, os futuros cenários possíveis, tendo sido a
construção de um novo troço de ligação à EN317, por via de um viaduto, de forma a resultar
um percurso mais direto, mais rápido e eficiente entre Carção-Vimioso, um dos espaços canais
definidos.
No Quadro seguinte apresentam-se os impactes, traduzidos por um conjunto de oportunidades
e riscos, associados à intervenção estratégica da construção e beneficiação da rede rodoviária
do concelho de acordo com a informação que consta no Relatório Ambiental de Avaliação
Ambiental Estratégica, dos estudos de revisão do PDM de Vimioso (2015), para o fator
Biodiversidade e Conservação da Natureza.
Quadro 2 – Impactes associados à intervenção estratégica da construção e beneficiação da rede
rodoviária da Revisão do PDM Vimioso para o fator “Biodiversidade e Conservação da Natureza”.

Fonte: Relatório Ambiental de Avaliação Ambiental Estratégica, dos estudos de revisão do PDM de Vimioso, 2015.

Refere-se ainda que de acordo com a informação que consta no Relatório Ambiental de
Avaliação Ambiental Estratégica, dos estudos de revisão do PDM de Vimioso, “as principais
ações associadas à implementação do PDM de Vimioso, que serão suscetíveis de originar
efeito direto sobre os solos, recursos hídricos e qualidade do ar são a proposta da rede
rodoviária intermunicipal, a criação de mais uma zona industrial em Vimioso, o incremento do
turismo de natureza, de saúde e patrimonial, a produção agrícola e pecuária. O complemento
da proposta da rede rodoviária intermunicipal, vai trazer prováveis benefícios em termos de
celeridade nas deslocações o que favorecerá, em primeira análise, a redução da emissão de
GEE. Contudo, é natural que, com um estudo mais pormenorizado para alguns traçados
pontuais, se venha a verificar aumento da emissão de GEE, principalmente nos casos em que
a melhoria das condições das vias proporcione o aumento da intensidade do tráfego. O próprio
traçado deverá acautelar a destruição de possíveis ecossistemas naturais.
As acessibilidades são um fator importante para a promoção do Desenvolvimento Regional e
Local do Concelho de Vimioso. No entanto, a par com o desenvolvimento da rede viária
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importa acautelar os impactos ao nível da qualidade do ar e do ruído. Deve, sempre que
possível, proceder-se ao estabelecimento de barreiras acústicas recorrendo à utilização de
árvores e arbustos de espécies adequadas uma vez que estes cumprem a dupla função de
barreira acústica e de sumidouro de dióxido de carbono.”
No Quadro seguinte apresentam-se os impactes, traduzidos por um conjunto de oportunidades
e riscos, associados à intervenção estratégica da construção e beneficiação da rede rodoviária
do concelho de acordo com a informação que consta no Relatório Ambiental de Avaliação
Ambiental Estratégica, dos estudos de revisão do PDM de Vimioso (2015) para o fator
Qualidade do ar.
Quadro 3 – Impactes associados à intervenção estratégica da construção e beneficiação da rede
rodoviária da Revisão do PDM de Vimioso para o fator “Qualidade Ambiental”.

Fonte: Relatório Ambiental de Avaliação Ambiental Estratégica, dos estudos de revisão do PDM de Vimioso, 2015.

Refere-se ainda que “apesar dos inegáveis e significativos efeitos ambientais positivos, a
implementação do Plano poderá também vir a ser responsável por alguns impactes ambientais
negativos (riscos). Esses riscos prendem essencialmente, com o aumento de tráfego rodoviário
previsto o qual poderá ter implicações ao nível da qualidade do ar, da água e solo e da
emissão de ruído”.
“Se por um lado a construção de acessibilidades vem melhorar as condições e tempos de
acesso de e no município, por outro lado é necessário acautelar os possíveis impactos ao nível
da fragmentação do território decorrente da construção destas vias.”
No Quadro seguinte apresentam-se os impactes, traduzidos por um conjunto de riscos,
associados à intervenção estratégica da construção e beneficiação da rede rodoviária do
concelho de acordo com a informação que consta no Relatório Ambiental de Avaliação
Ambiental Estratégica, dos estudos de revisão do PDM de Vimioso (2015) para o fator
Ordenamento e qualificação territorial.
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Quadro 4 – Impactes associados à intervenção estratégica da construção e beneficiação da rede
rodoviária da Revisão do PDM de Vimioso para o fator “Ordenamento e qualificação territorial”.

Fonte: Relatório Ambiental de Avaliação Ambiental Estratégica, dos estudos de revisão do PDM de Vimioso, 2015.

Assinala-se ainda nos estudos de caracterização da revisão do PDM de Vimioso “o grave
problema demográfico, relacionado com a diminuição populacional do Nordeste Transmontano,
em particular no concelho de Vimioso, que anda a par com a incapacidade de atrair e fixar os
jovens, o que em conjunto contribuiu para o fenómeno de desertificação acelerada e para os
baixos indicies de desenvolvimento. Assim, será imperioso para o desenvolvimento das
potencialidades existentes nesta região de Trás-os-Montes realizar os investimentos em
infraestruturas viárias, de modo a que estas se constituam em motores de desenvolvimento e
fixação de população.”
Salienta-se, por último que os estudos elaborados no âmbito do Plano de Gestão da Região
Hidrográfica do Douro, serviram de base para a caracterização dos recursos hídricos na área
em estudo.

2.2

Antecedentes do Projeto

No início do desenvolvimento do Projeto foram equacionadas duas soluções e apresentadas à
IP em fase de proposta, a Solução A que se aproximava do traçado em planta apresentado no
Caderno de Encargos patenteado a concurso, com início na atual EN218, na continuidade de
uma variante de construção recente que atualmente entronca na EN218 naquele ponto e a
Solução B cuja ligação à EN218 se faria a nascente da Solução A, afastada cerca de 500 m,
conforme se pode observar na figura seguinte.
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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.
Sistema de Coordenadas: Datum 73 Hayford Gauss IGeoE.

Figura 2 – Soluções de traçado do projeto EN/ER 218 – Ponte sobre o Rio Maçãs apresentadas no
início do desenvolvimento do Projeto.

Após a realização de uma nova visita ao local de implantação das duas soluções, pela equipa
que se encontra a elaborar o Estudo de Impacte Ambiental constatou-se que a Solução A,
proposta inicialmente, apresenta condicionantes ambientais de diversas vertentes conforme se
descreve de seguida.
A Solução A obrigaria à reformulação do entroncamento atualmente existente, o que se afigura
desde já uma situação complexa já que irá implicar a afetação de uma propriedade agrícola
vedada com um muro, conforme se pode observar nas fotografias seguintes.
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Propriedade agrícola murada
potencialmente afetada pela reformulação
do cruzamento

Fotografia 1 – Ponto de partida da Solução A.

A área de implantação da solução A no seu troço inicial, junto à povoação de Carção, está
ocupada por pequenas propriedades agrícolas contíguas (Figura 3), sendo caracterizadas por
culturas olivícola, muitas vezes associadas a pomares, vinhas ou a zonas de sequeiro,
separados entre si por muros de pedra solta ou por sebes arbóreas de carvalhos ou de
castanheiros (Fotografia 2). Pelo que o traçado proposto na solução A iria implicar uma
afetação muito significativa dessas áreas agrícolas e consequentemente do rendimento das
populações que depende, em parte, da agricultura.
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Fotografia 2 – Pequenas propriedades agrícolas contíguas que teriam que ser atravessadas na
solução A.

Na figura seguinte apresenta-se um extrato da carta de ocupação elaborada no âmbito do
presente estudo onde se sobrepõe as duas soluções (A e B) apresentadas em fase de
proposta.
Mais uma vez se pode observar que a solução A implicaria um atravessamento de uma
extensão maior de áreas agrícolas, desenvolvendo-se muito próximo do perímetro urbano de
Carção.
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Solução B

Solução A
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.
Sistema de Coordenadas: Datum 73 Hayford Gauss IGeoE.

Figura 3 – Enquadramento das duas soluções propostas no Extrato da Carta de Ocupação do
Solo.

Ao sobrepor as duas soluções sobre a Planta de Condicionantes do Plano Diretor Municipal de
Vimioso (Figura 4) constatou-se que a solução A atravessa uma maior extensão de áreas
classificadas como Reserva Agrícola Nacional (RAN) e como Reserva Ecológica Nacional
(REN).
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Solução B

Solução A

Figura 4 – Enquadramento das duas soluções propostas no Extrato da Planta de Condicionantes
do Plano Diretor Municipal de Vimioso.

Face ao anteriormente exposto considerou-se que a Solução A iria implicar maiores impactes
sobre as populações, sobre a ocupação do solo, RAN e REN que não seriam facilmente
minimizáveis, pelo que se optou por abandonar essa solução.
Após o abandono da solução A, com os elementos disponíveis desenvolveram-se 3 (três)
soluções, das quais as condicionantes mais relevantes foram a amarração da ponte na encosta
do lado de Vimioso, a 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.
Dada a proximidade existente entre as três soluções a nível ambiental considerou-se que as
três soluções seriam praticamente equivalentes, com exceção das situações referidas de
seguida.
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Salientando-se que a Solução 1 se aproximava mais da ocorrência patrimonial n.º 1
(identificada no primeiro levantamento de campo do património), conforme se pode observar na
Figura seguinte.

Figura 5 – Resultado da 1.ª Prospeção Arqueológica.

Conforme se pode observar na figura seguinte o traçado da Solução 2 implicaria uma maior
afetação da mancha florestal do que as Soluções 1 e 3.
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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.
Sistema de Coordenadas: Datum 73 Hayford Gauss IGeoE.

Figura 6 – Afetação da mancha florestal (Soluções 1, 2 e 3)

SOLUÇÃO 1
O traçado prossegue em direção à travessia do Rio Maçãs através de uma conjugação de
curvas e contracurvas ora para a esquerda, ora para a direita, ora novamente para a esquerda,
com raios de R=250, 280 e 250 m, respetivamente. De seguida entramos numa curva para a
direita, com um raio de 800 m, fazendo a travessia do Rio Maçãs com a Ponte em curva. Após
esta curva segue-se um alinhamento reto que faz a adaptação à estrada existente que
prossegue para Vimioso. A travessia do Rio Maçãs faz-se através de uma ponte em curva com
raio R=800 m.
SOLUÇÃO 2
Este alinhamento está ligeiramente para Sudoeste, em relação à solução anterior.
O traçado prossegue em direção à travessia do Rio Maçãs através de uma conjugação de
curvas e contracurvas ora para a esquerda, ora para a direita, ora novamente para a esquerda,
com raios de R=250, 280 e 260 m, respetivamente. De seguida tem um troço reto que faz a
travessia sobre o Rio Maçãs, sendo a ligação à atual estrada ER 218 que segue para Vimioso
feita por uma curva de raio R=180m para a direita seguida de uma curva para a esquerda de
raio R=150m.
Ficheiro: 768-P161-EIA-RS_C.docx
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SOLUÇÃO 3
O traçado prossegue em direção à travessia do Rio Maçãs através de uma conjugação de
curvas e contracurvas ora para a esquerda, ora para a direita, ora novamente para a esquerda,
com raios de R=250, 280 e 280 m, respetivamente. De seguida tem um troço reto que faz a
travessia sobre o Rio Maçãs, sendo a ligação à atual estrada ER 218 que segue para Vimioso
feita por uma curva de raio R=180m para a direita seguida de uma curva para a esquerda de
raio R=150m.

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.
Sistema de Coordenadas: Datum 73 Hayford Gauss IGeoE.

Figura 7 – Soluções apresentadas no Estudo de Viabilidade das soluções de traçado para a nova
travessia EN/ER 218 entre Carção e Vimioso.

O ponto de partida proposto para as três soluções é o mesmo (o da Solução B apresentada
anteriormente), aproveitamos um alinhamento reto na atual EN218, a seguir a uma curva à
direita, passando o cruzamento com a Variante de Carção, junto ao cemitério, e inflete para Sul
através de uma curva para a direita de raio R=250 m, seguido de um alinhamento reto.
Partindo-se deste local será necessário atravessar marginalmente uma zona de olival, uma
zona culturas anuais e novamente um olival, entrando de seguida numa zona de matos. Apesar
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de não ser possível evitar uma zona agrícola, no ponto de partida das soluções, a afetação da
área agrícola foi reduzida ao máximo, conforme se pode observar na figura seguinte.

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.
Sistema de Coordenadas: Datum 73 Hayford Gauss IGeoE.

Figura 8 – Ponto de Partida das Soluções propostas para o Projeto Base.
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Figura 9 – Zona de matos a atravessar pelas Soluções propostas (km 0+300 e 0+700).

Entre o km 0+580 e o km 0+810, destas soluções, para transpor a zona de matos para a
cumeada em frente seria necessário efetuar um aterro de grandes dimensões (cerca de 35 m
de altura), o que iria implicar a afetação de uma linha de água e de um caminho existente.
O restabelecimento do caminho teria que ser feito através de uma PA com uma extensão
aproximada de 130 m e a linha de água através de uma PH circular.
Essa linha de água, de escorrência para Leste até ao rio Maçãs, tem nas suas margens alguns
exemplares arbóreos de grande dimensão como Eucaliptos e Vidoeiros, e outros de médio
porte como Pinheiro e Castanheiros (em particular na porção jusante), sempre acompanhados
por vegetação herbácea e/ou arbustiva. No entanto, grande parte das margens encontra-se
ocupada por olivais (podendo estar associado a matos de reduzida dimensão), em especial na
porção média e final do curso de água. Assim, para evitar a afetação desta área propôs-se a
construção de um viaduto entre o km 0+580 e o km 0+810 (solução 3).
Na figura seguinte é apresentado o local onde se propôs-se implementar a construção do
viaduto.
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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.
Sistema de Coordenadas: Datum 73 Hayford Gauss IGeoE.

Figura 10 – Local proposto para a construção do viaduto entre os km 0+580 e o km 0+810.
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A construção deste viaduto irá permitir a criação de mais um local de passagem para a fauna,
minimizando-se o efeito barreira que será criado pela construção do projeto.
Na análise das três soluções foi também tida em consideração os aspetos relativos à
terraplenagem (escavação e aterro) que estariam envolvidos na execução de cada uma das
soluções, considerando-se nesta fase os taludes de escavação e aterro uma inclinação de
1/1.5 (V/H).
De seguida apresenta-se um quadro com os valores dos volumes em (m3) que estão
envolvidos para a execução deste troço de estrada. Os valores que se apresentam no Quadro
abaixo contemplam fazer-se o aterro entre o km 0+580 e o km 0+810 (sem viaduto) ou a
execução do viaduto entre esses km (com viaduto), para as três soluções apresentadas no
Estudo de Viabilidade de Traçado.
Quadro 5 – EN/ER218 – Movimento de terras das três soluções apresentadas no Estudo de
Viabilidade das soluções de traçado para a nova travessia EN/ER 218 entre Carção e Vimioso.
SOLUÇÃO

SEM VIADUTO

COM VIADUTO

ESCAVAÇÃO

ATERRO

DIF. ESC/ATERRO

ESCAVAÇÃO

ATERRO

DIF. ESC/ATERRO

1

178634

266759

-88125

178634

48789

129845

2

280969

232943

48026

280969

20790

260179

3

132482

279211

-146729

139423

68673

70750

Pela análise do Quadro anterior, onde se apresenta a estimativa da movimentação de terras
com a construção ou não do viaduto, verifica-se uma redução de pelo menos 200000 m3 de
aterro no caso de se optar pela solução do viaduto, em qualquer uma das soluções.
Assim, verifica-se que a solução de construção do viaduto irá permitir a preservação da linha
de água e sua envolvente, a preservação de um olival, bem como reduzir significativamente o
volume de terraplenagens envolvido na implementação do projeto, minimizando os impactes
associados ao projeto.
Face ao anteriormente exposto optou-se pelo desenvolvimento da Solução 3, com viaduto.
Estudaram-se 5 soluções alternativas para a Ponte sobre o rio Maçãs, tendo-se em todas as
soluções procurado garantir a proteção da obra relativamente aos efeitos associados à
presença da água e “assegurar a continuidade dos sistemas hídricos existentes, para preservar
as características das zonas associadas às linhas de água.
O traçado das diferentes soluções obriga a interceção de linhas de água afluentes de média e
pequena dimensão pertencentes à bacia hidrográfica do Rio Maçãs. A principal linha de água
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intercetada pelos novos traçados propostos corresponde precisamente ao Rio Maçãs, a qual é
particularmente relevante para a localização da ponte e implantação dos pilares.
No Quadro seguinte apresenta-se as características gerais de cada uma das soluções
estudadas. No Anexo 6 foram incluídas as peças desenhadas das várias soluções estudadas.
Quadro 6 – Soluções da Ponte sobre o rio Maçãs apresentadas no Estudo de Viabilidade de
soluções da Ponte.
SOLUÇÃO

N.º DE
PILARES

AFETAÇÃO TOTAL
SOLO DOS PILARES
(m2)

1

11

10 192

2

9

7 917

3

9

8 162

4

6

5 148

5

5

5168

VÃOS PROPOSTOS (m)
60.0 + 9 x 70.0 + 65.0 + 50.0 =
805.0 m
72.5 + 4 x 87.5 +3 x 85.0 + 70.0
+ 52.5 = 800.0 m
72.5 + 4 x 87.5 +3 x 85.0 + 70.0
+ 52.5 = 800.0 m
70.0 + 130.0 + 3 x 135.0 + 130.0
+ 70.0 = 805.0 m
57.5 + 115 + 147.5 + 180 + 115
+ 147.5 + 57.5 = 820m

PROCESSO CONSTRUTIVO
Cimbre auto-lançável
Cimbre auto-lançável
Lançamento incremental
Avanços sucessivos
Avanços sucessivos

Após a análise das várias soluções constatou-se os seguintes constrangimentos:
SOLUÇÃO 1
- Um dos pilares (P6) encontra-se situado na região mais profunda do vale, e intersecta o
nível do leito de cheia (ver Desenho 768_P08-P-001-00, incluído no Anexo 6);
- O pilar P4 encontra-se implantado na proximidade de uma zona em escarpa na vertente
Poente (Carção), que pode condicionar a sua execução ou mesmo inviabilizar a solução,
dependendo das condições que foram efetivamente aferidas após a realização do estudo
de prospeção geológica e geotécnica;
SOLUÇÃO 2
- Apresenta um custo bastante superior associado ao processo construtivo, uma vez que
se considerou, a nível da estimativa orçamental, a necessidade de aquisição de um novo
cimbre auto-lançável para a execução dos vãos com a dimensão apresentada (ver
Desenho 768_P08-P-003-00, incluído no Anexo 6).
SOLUÇÃO 3
- A terceira alternativa proposta é uma variante da Solução 2, na medida em que se
procurou investigar um sistema longitudinal de “bi-viga” metálica contínua, com tabuleiro
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em laje de betão executado numa fase posterior ver Desenho 768_P08-P-005-00,
incluído no Anexo 6);
- Apesar de envolver custos associados ao estaleiro e ao processo construtivo
substancialmente inferiores, a Solução 3 é extremamente condicionada pelo elevado
custo da estrutura metálica do tabuleiro.
SOLUÇÕES 4 E SOLUÇÃO 5
- Para a solução 4 e solução 5, a dimensão dos vãos interiores é substancialmente
superior às alternativas anteriores, o que permite aumentar a transparência dos pilares
relativamente ao vale e cumprir com as condicionantes de ordem hidrológica (colocar os
pilares fora do leito de cheia do rio Maçãs) ver Desenhos 768_P08-P-007-00 e 768-P08P-304-00, incluído no Anexo 6).
Entre as Soluções 4 e 5 é possível confirmar que a primeira é melhor pois o preço associado à
execução do tabuleiro é substancialmente inferior, para um número de pilares idêntico.
Analisando os valores e as anteriores considerações, a Solução 4 seria a mais adequada para
resolver o atravessamento do Rio Maçãs.
Após o estudo das 5 soluções alternativas, foi possível constatar que poderiam surgir
dificuldades associadas à execução de um pilar na zona da encosta Poente, na proximidade do
centro do vale, uma vez que o talude possui um declive da ordem de 1:1. Por um lado, a
execução da fundação suscitou preocupações relativamente à execução das operações de
escavação e de estabilização do talude. Foi ainda possível confirmar no local as extremas
dificuldades de acesso a esta região. Em suma, seria necessário considerar um custo de obra
acrescido, associado à execução de qualquer pilar localizado nessa mesma região, que seria
bastante desvantajoso para qualquer uma das soluções analisadas inicialmente.
Pelo que se optou pelo desenvolvimento da solução 5 (768-P08-P-304-00, incluído no
Anexo 6). Esta solução permite evitar que qualquer pilar se insira na zona da encosta Poente,
na proximidade do leito do Rio Maçãs. Salienta-se ainda que a localização dos pilares foi
condicionada no sentido de evitar qualquer interação entre estes elementos e o leito de cheia
do Rio Maçãs, correspondente a um período de retorno equivalente à vida útil da estrutura (100
anos). O nível estimado para a cota do leito de cheia imediatamente a montante é de 413.5m, a
que corresponde uma largura superficial do leito de aproximadamente 72m.
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OBJETIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO

Objetivo e Necessidade do Projeto

Com o Projeto da “EN/ER 218 – Ponte sobre o Rio Maçãs e Acessos” pretende-se encurtar a
distância e o tempo de viagem, bem como a segurança em que esta é realizada, entre as
povoações de Carção e Vimioso, visto que a atual EN218 apresenta um traçado bastante
sinuoso, acompanhando as curvas de nível oferecidas pela difícil orografia do terreno e uma
extensão de cerca de 9,5 km. Esta nova ligação irá constituir um acesso privilegiado, reduzindo
as distâncias de percurso entre todo o planalto Mirandês e a sede de distrito de Bragança.
O trecho em estudo é uma variante à EN218 com o qual se pretende obter uma redução de
cerca de 5 km na ligação entre Carção e Vimioso, desenvolve-se essencialmente em meio rural
ocupando essencialmente zona florestal, sendo que o perfil transversal desta via será
constituído por uma faixa de rodagem de 7,00 m e bermas exteriores de 1,00 m pavimentadas
e terá uma extensão de cerca de 3,2 km.
A atual EN/ER 218 integra a Rede Rodoviária Nacional Complementar definida no Plano
Rodoviário Nacional a ligação desde Carção até Miranda do Douro, constituindo o acesso ao
IP4 a partir de todas as localidades servidas por este eixo viário.
No que concerne à zona da travessia sobre o Rio Maçãs a EN/ER 218 caracteriza-se por
apresentar um traçado bastante sinuoso (Figura 11) dado que tem de vencer o grande desnível
existente entre as encostas onde se localizam as povoações de Carção e de Vimioso. É ainda
uma zona propícia à criação de gelo na plataforma da estrada tendo presente que o traçado se
desenvolve “agarrado” à encosta acompanhando as curvas de nível, o que implica que a luz do
sol não incida diretamente em grande parte do traçado, principalmente durante o inverno.
O gelo que se forma na plataforma da estrada tem levado à ocorrência de alguns acidentes de
viação na EN/ER 218, com feridos graves.
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®

Fonte: Plano Diretor Municipal de Vimioso (2015).

Figura 11 – Traçado da atual EN/ER 218 entre as povoações de Carção e Vimioso.

No Quadro seguinte apresenta-se a análise do percurso entre as povoações de Carção e
Vimioso.
Quadro 7 – Percurso da atual EN/ER 218 entre as povoações de Carção e Vimioso.

Refere-se ainda que o presente projeto irá dar continuidade à variante norte a Carção,
conforme se pode observar na Figura seguinte.
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Figura 12 – Continuidade da Variante Norte a Carção pelo Projeto em estudo.

Por último, refere-se o Parecer rececionado do Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal
de Vimioso incluído no Anexo 4, onde se justifica a necessidade do presente projeto para o
concelho de Vimioso.

3.2

Enquadramento do Projeto e Conformidade com os Instrumentos de Gestão
Territorial Existentes e em Vigor

No Quadro seguinte encontram-se nomeados os Instrumentos de Gestão Territorial em vigor
no concelho abrangido pelo Projeto da “EN/ER 218 – Ponte sobre o Rio Maçãs e Acessos”.

Ficheiro: 768-P161-EIA-RS_C.docx
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Quadro 8 – Instrumentos de Gestão Territorial em Vigor no concelho abrangido pelo Projeto
(Vimioso).
INSTRUMENTO

DESIGNAÇÃO

DINÂMICA

PUBLICAÇÃO D.R.

DATA D.R.

Revisão

Aviso 10083/2015
DECL RET 22B/2016

3/09/2015

2.ª Retificação

PRN
PRN

Vimioso
Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas que Integram
a Região Hidrográfica 3 (RH3) – PGBH do Douro
Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas que Integram
a Região Hidrográfica 3 (RH3) – PGBH do Douro
Plano Nacional da Água
Programa Nacional da política de Ordenamento do
Território
Programa Nacional da política de Ordenamento do
Território
Programa Nacional da política de Ordenamento do
Território
Plano Rodoviário Nacional
Plano Rodoviário Nacional

PRN

Plano Rodoviário Nacional

1.ª Retificação

PRN

Plano Rodoviário Nacional

PROF

Plano Regional de Ordenamento Florestal do Nordeste

PROF

Plano Regional de Ordenamento Florestal do Nordeste

PDM

PGBH
PGBH
PNA
PNPOT
PNPOT
PNPOT

1.ª Retificação

18/11/2016

1.ª Publicação

RCM 52/2016

09/11/2016

Revisão

DL 76/2016
DECL RECT 103A/2007
DECL RECT 80A/2007

17/4/2002

1.ª Publicação

LEI 58/2007

4/9/2007

2.ª Alteração
1.ª Alteração

DL 182/2003
LEI 98/99
DECL RECT 19D/98
DL 222/98

16/8/2003
26/7/1999

1.ª Retificação

PROF

Plano Regional de Ordenamento Florestal do Nordeste

2.ª Revisão
Suspensão da
Iniciativa do
Governo Prorrogação
Suspensão da
Iniciativa do
Governo
1.ª Publicação

RN

Rede Natura 2000

1.ª Publicação

2/11/2007
7/9/2007

31/10/1998
17/7/1998

PORT 141/2015

21/5/2015

PORT 78/2013

19/2/2013

DR 2/2007

17/1/2007

RCM 115-A/2008

21/7/2008

Fonte: Direção Geral do Território
(http://www.dgterritorio.pt/sistemas_de_informacao/snit/instrumentos_de_gestao_territorial_em_vigor__snit).

De forma a evitar duplicação de informação remete-se a análise dos Instrumentos de
Planeamento que se encontram em vigor, à data da elaboração do presente EIA, para o
capítulo 6.10.

3.3

Condicionantes, Servidões e Restrições de Utilidade Pública, Equipamentos e
Infraestruturas

Neste ponto identificam-se as condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública que
ocorrem na área envolvente do projeto em apreço e que possam condicionar a concretização
das principais ações do projeto, referindo a compatibilização do projeto com este tipo de
fatores.
Esta inventariação baseou-se na Carta de Condicionantes do PDM de Vimioso, Carta de
Reserva Ecológica Nacional do PDM de Vimioso e na informação fornecida por um conjunto de
entidades contactadas (Anexo 4, ver também o Quadro 49).
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As condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública presentes na área de projeto e
de acordo com a identificação constante no Desenho 768-P161-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.
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ENQUADRAMENTO E DESCRIÇÃO DO PROJETO

4.1

Localização do Projeto

4.1.1

Localização e Enquadramento Regional do Projeto

O Projeto da “EN/ER 218 – Ponte sobre o Rio Maçãs e Acessos”, localiza-se no concelho de
Vimioso (freguesias de Carção e de Vimioso) e no distrito de Bragança (Desenho 768-P161EIA-001).
Para efeitos de Planeamento e Ordenamento do Território, o concelho de Vimioso integra-se
na Região Norte (NUT, nível II) e na Sub-região Terras de Trás-os-Montes (NUT III). Na figura
seguinte apresenta-se a localização da “EN/ER 218 – Ponte sobre o Rio Maçãs e Acessos”
relativamente ao concelho e freguesias abrangidas.

®

Fonte: CAOP, 2016.

Figura 13 – Distrito, Concelho e freguesias abrangidos pelo projeto em estudo.
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Áreas Sensíveis

O Projeto da “EN/ER 218 – Ponte sobre o Rio Maçãs e Acessos” localiza-se em duas áreas
sensíveis, de acordo com a definição que consta no artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013 de
31 de outubro (alterado pelo Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de março e Decreto-Lei
n.º 179/2015, de 27 de agosto e republicado pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de
dezembro), designadas por Zona de Proteção Especial “Rios Sabor e Maçãs” (PTZPE0037) e o
Sítio de Interesse Comunitário “Rios Sabor e Maçãs” (PTCON0021), conforme se pode
observar no Desenho 768-P161-EIA-002.

4.2

Descrição Geral do Projeto

4.2.1

Traçado

O trecho em estudo é uma variante à EN218 com o qual se pretende obter uma redução de
cerca de 5 km na ligação entre Carção e Vimioso, desenvolve-se essencialmente em meio rural
ocupando essencialmente zona florestal, sendo que o perfil transversal desta via será
constituído por uma faixa de rodagem de 7,00 m e bermas exteriores de 1,00 m pavimentadas.
A variante à EN218, em estudo, com uma extensão aproximada de 2,9 km atravessa o vale do
rio Maçãs, o qual se caracteriza por ser bastante profundo e encaixado, tem o seu início na
EN218 a Nascente de Carção, a seguir ao entroncamento com a variante a Carção, prossegue
vencendo o vale através de uma nova ponte e termina na ER218 na entrada Poente de
Vimioso (Ver Desenho 768-P161-EIA-003).
O traçado da nova via apresenta características geométricas que garantem a velocidade base
de 70 km/h, sendo que pontualmente nas zonas de ligação essa velocidade foi reduzida a
60 km/h.
As ligações à rede viária existente serão do tipo de nível, prevendo-se apenas a necessidade
de executar duas ligações, uma no início e outra no final do traçado que estabelecerá a ligação
entre a nova via e atual EN/ER 218.

4.2.1.1

Descrição Geral do Traçado

O traçado tem início ao km 46+900, aproximadamente, da atual EN 218 (Figura 14),
aproveitando-se um pequeno troço reto existente, infletindo-se para Sul por intermédio de uma
Ficheiro: 768-P161-EIA-RS_C.docx
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curva para a direita de raio R=250 m, seguindo-se um alinhamento reto com uma extensão de
451 m. Entre o km 0+580 e o km 0+810, para transpor a zona de matos para a cumeada em
frente, uma zona de vale muito acentuado, será construído um viaduto com cerca de 230 m de
extensão (Figura 15).

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.
Sistema de Coordenadas: Datum 73 Hayford Gauss IGeoE.

Figura 14 – Inicio do traçado (km 0+000).

Com este viaduto, com cerca de 35 m de altura fica assegurada a transposição de uma
importante linha de água, assim como de um caminho antigo que promovia a ligação entre
Vimioso e Carção através da ponte antiga sobre o Rio Maçãs.
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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.
Sistema de Coordenadas: Datum 73 Hayford Gauss IGeoE.

Figura 15 – Local proposto para a construção do viaduto entre km 0+580 e km 0+810.

O traçado prossegue em direção à travessia do Rio Maçãs através de uma conjugação de
curvas e contracurvas ora para a esquerda, ora para a direita, ora novamente para a esquerda,
com raios de R=250, 280 e 280 m, respetivamente. Segue-se um alinhamento reto com uma
extensão de cerca de 638 m, troço este que faz a travessia sobre o Rio Maçãs. Sendo que a
Ponte sobre o Rio Maçãs fica com um alinhamento reto e uma curva para a direita com um
Raio de R=180 m.
A ligação à atual estrada EN 218 que segue para Vimioso é feita através de uma curva de raio
R=180m para a direita seguida de uma curva para a esquerda de raio R=150 m.

Ficheiro: 768-P161-EIA-RS_C.docx
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Figura 16 – Fim do traçado (km 2+881).

Quer no início quer no fim do traçado as ligações à atual EN 218, são feitas por intermédio de
entroncamentos de nível, permitindo as viragens à esquerda e à direita, em ambos os sentidos.
O traçado em planta da ligação desenvolve-se em cerca de 2 881 m. No quadro seguinte
apresenta-se a síntese das características geométricas do traçado em planta, com os intervalos
de valores dos raios adotados para as curvas circulares. A sua classificação distingue níveis de
qualidade, no que diz respeito à segurança e ao conforto da circulação rodoviária, associados
às condições dinâmicas impostas pelas curvas.
Quadro 9 – Síntese das Características Geométricas do Traçado em Planta.

Raios (m)

Alinhamentos (as curvas incluem clotóides)
Quantidade (un)
Desenvolvimento (m)

%

R <180
180 ≤ R <320
R = oo

1
5
6

92.3
1506.6
1282.3

3.2
52.3
44.5

TOTAIS

12

2881.2

100

Quanto ao perfil longitudinal o primeiro trainel de adaptação à estrada existente é de 3.36%,
aproximadamente, precedido de uma curva vertical convexa de raio R=6000 m, seguido de um
trainel de aproximação à ponte com inclinação de 6 %, do lado de Vimioso a adaptação à
estrada atual é feita com um trainel de inclinação de 4.90%. A concordância vertical entre os
traineis é côncava e com um raio de R=9500 m.
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Quadro 10 – Síntese das Características Geométricas do Traçado em Perfil Longitudinal.
Elementos do Perfil
Traineis % / Raios (m)

Quantidade (un)

Desenvolvimento (m)

%

3% ≤ i < 5%

2

132.9

4.6

5% ≤ i ≤ 6%

1

1554.7

54

Rconv = 6000

1

158.5

5.5

Rconc = 9500

1

1035.1

35.9

TOTAIS

5

2881.2

100

Encontram-se previstas duas ligações à rede viária existente. Trata-se de ligações de nível do
tipo “entroncamento” previstas no início e no fim do traçado, para restabelecer o acesso à atual
EN218.
PERFIS TRANSVERSAIS TIPO
É proposto o perfil transversal tipo com as seguintes características:
- Faixa de rodagem com 7.0 m de largura;
- Bermas com 1.0 m de largura.
De acordo com os volumes de tráfego obtidos para o ano horizonte, consideram-se adequadas
as características geométricas do perfil transversal tipo adotado.
Associadas às escavações, serão aplicadas valetas em betão com 1.2 m de largura, tendo as
transições para os taludes uma largura de 1 m. Os boleamentos para os taludes de aterro
serão constituídos por uma transição de 0.75 m de largura. Quer em Aterro que em Escavação
a inclinação dos taludes previsto é de 1:1.5 (V/H).

4.2.2

Ponte sobre o Rio Maçãs

A obra de arte especial, Ponte sobre o rio Maçãs terá que comportar um perfil transversal da
via constituído por duas faixas de rodagem em sentidos opostos, com uma largura total de
12.00 m.
O dimensionamento desta obra de arte teve em consideração um período de retorno
correspondente à cheia centenária.

Ficheiro: 768-P161-EIA-RS_C.docx
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A obra de arte possui um comprimento total entre encontros de 800.0 m, distribuídos da
seguinte forma:
90.0 + 160.0 + 180.0 + 160.0 + 135.0 + 75.0 = 800.0 m

Desenho 1 – Alçado lateral da Ponte sobre o rio Maçãs (em cima) e corte longitudinal (em baixo).

A sucessão de vãos aqui proposta dependeu em grande medida dos condicionamentos
hidrológicos relativamente à localização do leito de cheia do Rio Maçãs, bem como do
processo construtivo idealizado. Os vãos propostos correspondem, em geral, a valores que
permitem garantir um bom desempenho estrutural e economia na construção e que se inserem
na gama correspondente à utilização da técnica dos avanços sucessivos.
A localização da travessia e dos pilares da ponte sobre o rio Maças foi determinada com o
objetivo principal de procurar soluções construtivas de projeto, que respeitem as condições de
vazão naturais e garantam que a localização e solução dos pilares e encontros de fundação
não sejam condicionantes para a passagem da cheia centenária sobre o rio Maças nas
secções em estudo. Pelo exposto optou-se por situar o pilar central na margem Nascente, fora
da zona potencialmente abrangida pelo nível do leito de cheia (ver Desenho 768-P08-P-304-00
incluído no Anexo 6).
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Prevê-se que a drenagem do tabuleiro da ponte seja efetuada através de sumidouros
localizados de ambos os lados da plataforma.
TABULEIRO
A estrutura do tabuleiro corresponde ao caixão em betão armado e pré-esforçado, com um
valor mínimo da altura do caixão de 4.5 m (L/h = 30 a 40 nos vãos interiores). Sobre o pilar P1
será adotado um valor de 7.5 m (L/h = 21.33) para uma consola de 68.0m antes da betonagem
da aduela de fecho. Para as secções localizadas sobre os pilares P2 e P3, prevê-se que a
consola atinja 88.0 m antes da betonagem da aduela de fecho, adotando-se, portanto, uma
altura da secção de 11.0 m (L/h = 16.4 para o vão central de 180 m), no sentido de aumentar a
inércia da mesma e garantir um melhor controlo das compressões no banzo inferior. Sobre o
pilar P4 adota-se, por motivos estéticos, uma altura da secção de 9.0 m (L/h = 17.8 para o vão
de 160 m), ainda que a consola venha igualmente a atingir a dimensão de 68.0m. Finalmente,
para o pilar P5 será adotada uma altura da secção de 7.0 m (L/h = 19.3 para o vão de 135 m),
prevendo-se que a consola atinja 63.0 m durante a fase construtiva.
Relativamente à secção transversal, a laje superior possui consolas com 2.50 m, cuja
espessura na extremidade é de 0.20 m. Este valor cresce linearmente até 0.40m numa largura
de 1.31 m e, em seguida, até 0.70 m na secção de ligação às almas. Na laje interior, a
espessura na ligação às almas é idêntica (0.70 m) e varia linearmente até 0.25 m em 1.80 m.
Esta configuração permite acomodar os cabos de pré-esforço superiores, necessários para a
verificação da segurança durante a fase construtiva das consolas.
A laje inferior possui uma largura variável, a qual depende da altura da secção transversal, uma
vez que se optou por considerar almas de inclinação constante. A largura do banzo inferior é
aproximadamente 6.40 m sobre os pilares P1 e P5, 6.00 m sobre os pilares P2 e P3, e 6.20 m
sobre o pilar P4. Na zona das aduelas de fecho e junto aos encontros, a largura é
aproximadamente 6.64m. A espessura do banzo inferior é variável e assume um valor mínimo
de 0.25 m nos vãos e junto aos encontros. Porém, na ligação às almas, adota-se um valor de
0.50 m, que permite assegurar o correto recobrimento e afastamento dos cabos de pré-esforço
situados no banzo inferior.
Sobre os apoios, o banzo inferior deve dispor de uma espessura suficiente que permita
controlar as tensões de compressão que aí se desenvolvem. Assim, sobre os pilares P1, P4 e
P5, a laje inferior possui 1.25 m de espessura; sobre os pilares P2 e P3 adota-se um valor de
1.50 m. As almas do caixão, inclinadas, possuem uma espessura constante e equivalente a
Ficheiro: 768-P161-EIA-RS_C.docx
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0.40 m. Este valor foi condicionado pela verificação dos esforços de compressão que se
desenvolvem devido ao esforço transverso e torção, e do dimensionamento realizado em
termos de análise transversal. A área da secção transversal varia entre 10.16 m2 para a zona
das aduelas de fecho e na proximidade dos encontros, 17.45 m2 para a secção sobre o apoio
no pilar P1, 21.15 m2 para a secção sobre o apoio nos pilares P2 e P3, 18.46 m2 sobre o pilar
P4 e 17.11 m2 para a secção em P5. A estes valores correspondem espessuras médias
equivalentes de 0.85 m, 1.45 m, 1.76 m, 1.54 m e 1.43 m, respetivamente.
PILARES
Os pilares possuem uma secção transversal retangular vazada. Os pilares P1, P2, P4 e P5
possuem uma espessura de 0.45m e as dimensões exteriores crescem na proporção 1:75
(direção longitudinal) e 1:40 (direção transversal). No topo as dimensões são: 5.0 m x 6.4 m,
para os pilares P1 e P5; 5.0 m x 6.2 m, no caso do pilar P1; e 6.0 m x 6.0 m, para os pilares P2
e P3.
Para os pilares de extremidade, P1 e P5, serão adotados dois aparelhos de apoio do tipo
panela, unidirecionais, que restringem o deslocamento na direção transversal à do
desenvolvimento da ponte. Nos restantes pilares a ligação será monolítica.
Nos encontros serão adotados aparelhos de apoio multidirecionais (2 por apoio), bem como
batentes longitudinais e transversais em neoprene cintado.
PROCESSO CONSTRUTIVO
Deverá recorrer à técnica dos avanços sucessivos que corresponde à betonagem sucessiva de
troços (aduelas) a partir dos pilares, em consola, recorrendo a “carros” de avanços que são
colocados sobre a estrutura já betonada e suspendem a cofragem para a execução da aduela
seguinte. Em geral, utiliza-se um par de “carros” de avanços, e a execução é realizada
simetricamente a partir de cada pilar, o que permite controlar o momento transmitido no topo.
Cada aduela é pré-esforçada após a sua betonagem.
Descreve-se em seguida o faseamento construtivo associado a esta solução.
Fase 1:
- Betonagem das fundações e pilares;
- Betonagem da aduela inicial sobre o pilar P1;
- Puxe dos cabos de pré-esforço associados à aduela inicial no pilar P1.
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Fase 2:
- Colocação de um par de “carros” de avanços sobre a aduela inicial, com a cofragem para a
execução da aduela seguinte (Aduela 1);
- Colocação das armaduras e betonagem da Aduela 1;
- Puxe dos cabos de pré-esforço (face superior) da Aduela 1;
- Avanço do “carro” para a extremidade da Aduela 1, de ambos os lados do pilar.
- Repetição das operações anteriores até à conclusão da betonagem da última aduela.
Fase 3:
- Repetição das operações descritas na Fase 2 sobre cada um dos pilares seguintes;
Fase 4:
- Execução dos encontros;
- Execução do tabuleiro na proximidade dos encontros, recorrendo a um cimbre apoiado no
terreno;
- Puxe dos cabos de pré-esforço inferiores, nos vãos de extremidade, a partir dos encontros;
Fase 5:
- Fecho das consolas em cada um dos vãos através da execução das aduelas de fecho;
- Puxe dos cabos de pré-esforço inferiores, em cada vão, a partir do interior do caixão;
Fase 6:
- Remoção dos “carros” de avanços;
- Aplicação de revestimentos e outros equipamentos no tabuleiro;
- Abertura ao tráfego.
PILARES
O processo construtivo destes elementos é fundamentalmente condicionado pela configuração
da secção transversal e pela altura destes elementos. No caso dos pilares de altura mais
reduzida, em particular P1 e P5, poderão ser adotados sistemas de cofragem tradicionais, que
permitam uma fácil montagem e reutilização
Para os pilares de altura mais elevada, justifica-se a adoção de um sistema de cofragens
deslizantes, com moldes sucessivamente elevados em direção ao topo do pilar através de
dispositivos hidráulicos que apoiam nas partes anteriormente betonadas.
Ficheiro: 768-P161-EIA-RS_C.docx
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Prevê-se a adoção de processos construtivos correntes na execução dos restantes elementos
estruturais, tais como os encontros e as fundações.

4.2.3

Viaduto entre km 0+580 e km 0+810

O viaduto estará situado entre km 0+580.00 e km 0+810.00, de que resulta uma extensão total
de 230.0 m. Para vencer esta distância propõe-se uma solução de tabuleiro em laje vigada com
8 vãos, de acordo com a seguinte distribuição:
25.0 + 6 x 30.0 + 25.0 = 230.0 m
O dimensionamento desta obra de arte teve em consideração um período de retorno
correspondente à cheia centenária (ver Desenho 768_P08-P-016-00 no Anexo 6). Os pilares
do viaduto encontram-se fora do nível de cheia.
Tabuleiro
A solução estrutural preconizada para a superestrutura corresponde a uma laje vigada, com
duas vigas longitudinais, em betão armado e pré-esforçado.
As vigas possuem uma altura de 2.15 m (esbelteza L/h = 14) e estão afastadas entre eixos de
6.60m. Estes elementos possuem uma largura variável entre 0.70 m na base e 1.00 m no topo,
mantendo-se esta secção constante ao longo de todo o viaduto, com a exceção da região na
proximidade dos pilares, onde as vigas sofrem um aumento de espessura gradual para 1.00 m
na base e 1.30 m no topo. Prevê-se que esta transição ocorra numa distância de 5m para cada
lado a partir da secção de apoio nos pilares e que a variação de dimensão seja linear.
O tabuleiro possui uma largura total de 12.0 m e a sua espessura é variável. Na extremidade
das consolas adota-se um valor de 0.20 m que cresce linearmente até 0.40 m, na face de
ligação com as vigas longitudinais. Na zona interior e numa largura de 3.30 m, a espessura da
laje é de 0.30 m. Este valor varia linearmente até 0.40 m na face de ligação das vigas à laje
interior, numa largura de 1.15 m. A área média da secção transversal do tabuleiro é de
aproximadamente 8.00 m2, correspondente a uma altura média equivalente de 0.67 m.
Prevê-se a adoção de pré-esforço longitudinal no tabuleiro, com recurso a dois pares de cabos
de pré-esforço em cada viga – dois cabos contínuos de 19 cordões e dois cabos de 12 cordões
para reforço nos vãos de extremidade e nos vãos centrais.
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Desenho 2 – Características do Viaduto ao situado entre km 0+580.00 e km 0+810.00.

PILARES E ENCONTROS
O tabuleiro será apoiado em pilares de betão armado. Em cada alinhamento de apoio existirão
dois fustes cilíndricos com 1.60 m de diâmetro. Cada uma das vigas apoia em cada um dos
pilares através de aparelhos de apoio do tipo panela fixos, ou seja, que permitem a rotação em
torno dos eixos do plano horizontal, mas que impedem os deslocamentos nesse mesmo plano.
Nos encontros prevê-se a execução de carlingas que irão apoiar em dois aparelhos de apoio
do tipo panela, multidirecionais. Porém o tabuleiro será travado transversalmente através de
batentes colocados nos topos de cada carlinga, onde serão instalados blocos de neoprene
cintado sobre coxins metálicos.
Os encontros são do tipo aparente e serão executados em betão armado e de conceção
corrente. Serão constituídos por um muro de testa e viga de estribo, muros de ala e gigantes. A
estrutura será fundada diretamente, através de sapatas.
Ficheiro: 768-P161-EIA-RS_C.docx
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PROCESSO CONSTRUTIVO
Na execução de encontros e pilares prevê-se a adoção de processos construtivos correntes.
Relativamente ao tabuleiro, este será executado através de segmentos de vão, estando as
juntas de construção situadas aproximadamente a 1/5 de vão. Tendo em conta a distância
entre o tabuleiro e o nível do terreno, prevê-se que a construção adote um cimbre apoiado no
terreno para execução dos tramos de extremidade. Para os tramos interiores, a distância do
tabuleiro ao terreno ascende a valores superiores a 20m, pelo que, em alternativa ao cimbre ao
solo, pode optar-se por cavaletes provisórios para apoio do cimbre. O apoio destas estruturas
deverá ser analisado em relação às condições geotécnicas do terreno durante a construção.
Prevê-se o seguinte faseamento construtivo:
Fase 1:
- Montagem do cimbre e cofragem para execução do primeiro vão e de 1/5 do segundo vão;
- Colocação de armaduras e betonagem do troço;
- Puxe de cabos de pré-esforço no troço correspondente.
Fase 2:
-

Instalação do apoio do cimbre ao terreno (apoio direto no terreno ou instalação de
montantes provisórios) para apoio do cimbre na posição seguinte;

-

Deslocamento do cimbre para o segundo vão e para 1/5 do terceiro vão;

-

Repetição das operações mencionadas na fase 1 para execução de 4/5 do segundo vão
e 1/5 do terceiro vão;

Fase 3:
-

Repetição da Fase 2 para execução dos restantes segmentos de vão.

Fase 4:
-

Remoção do cimbre e das estruturas de apoio provisório;

-

Aplicação de revestimentos e outros equipamentos no tabuleiro;

-

Execução de acabamentos;

-

Abertura ao tráfego.
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Pavimentação

As estruturas de pavimento propostas são do tipo flexível, constituídas por camadas de
desgaste e de regularização em misturas betuminosas assentes sobre duas camadas em
agregado britado de granulometria extensa.
Para a camada de desgaste foi adotado um betão betuminoso, o que constitui uma solução
tradicional, que permite assegurar adequadas características superficiais para o pavimento da
faixa de rodagem.
Para a camada de regularização da Plena Via, e em face das condições de tráfego, optou-se
pela utilização de macadame betuminoso, em detrimento da utilização de uma mistura
betuminosa densa.
Dado que as condições de tráfego de veículos pesados não são particularmente agressivas
optou-se pela utilização de betumes 50/70 nas misturas betuminosas fabricadas a quente.
EN218
Neste troço de estrada, bem como nos cruzamentos propostos, serão construídos os
pavimentos para o que se prevê a realização dos seguintes trabalhos:
- Colocação de agregado de granulometria extensa com características de sub-base em
camada com espessura de 0,20 m;
- Colocação de agregado de granulometria extensa com características de base em
camada com espessura de 0,20 m;
- Aplicação de uma rega de impregnação em emulsão betuminosa tipo ECL-1 à taxa
aproximada de 0,6 kg/m2 de betume residual;
- Colocação de macadame betuminoso (granulometria 0/25 mm e betume 50/70) em
camada de regularização com espessura de 0,07 m;
- Aplicação de uma rega de colagem em emulsão betuminosa tipo ECR-1 à taxa
aproximada de 0,5 kg/m2;
- Colocação de betão betuminoso (betume 50/70) em camada de desgaste com espessura
de 0,05 m.
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LIGAÇÕES
Encontram-se previstas duas ligações à rede viária existente. As ligações são de nível e
correspondem aos entroncamentos previstos no início e no fim do estudo, para restabelecer o
acesso à atual EN218.
- Ligação 1 – Entroncamento ao km 0+144, aproximadamente, que estabelece a ligação do
troço em estudo à atual EN218, do lado de Carção.
- Ligação 2 – Entroncamento ao km 2+598, aproximadamente, que estabelece a ligação do
troço em estudo à atual EN218, do lado de Vimioso.

4.2.5

Drenagem

Os órgãos do sistema de drenagem que constituem a drenagem transversal foram
dimensionados para a cheia com período de retorno de 100 anos.
Prevê-se a construção de cinco passagens hidráulicas e o prolongamento e/ou retificação da
localização de uma passagem hidráulica existente na via de ligação - EN218.
Nos quadros seguintes são apresentados os resultados do cálculo de dimensionamento do
hidráulico dos aquedutos para o caudal da cheia respetiva.
Quadro 11 – Dimensionamento e funcionamento hidráulico dos aquedutos para o caudal da cheia
centenária.
Passagem
hidráulica
km
PH
(km)

Secção
(m)

Inclinação
(m/m)

Caudal
(m3/s)

Ɵ
(rad)

Área
(m2)

Altura
Perímetro
uniforme
(m)
(m)

Observação

0.1

0+358

1Ø1,0

0,023

0,29

1,85

0,11

0,92

0,20

-

1.1

1+008

1Ø1,2

0,020

1,25

2,49

0,34

1,49

0,41

Afl. do Rib.
da Buzincha

1.2

1+194

1Ø1,0

0,020

0,49

2,18

0,17

1,09

0,27

-

1.3

1+343

1Ø1,0

0,020

0,46

2,14

0,16

1,07

0,26

-

1.4

1+566

1Ø1,0

0,022

0,32

1,92

0,12

0,96

0,21

-

2.1

2+612

(*)

(*) - No caso da PH 2.1, em virtude de se tratar de um órgão existente, a pormenorização deste órgão será efetuada
em fase de projeto de execução com vista ao seu prolongamento ou eventual retificação da sua secção de vazão.
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Quadro 12 – Dimensionamento e funcionamento hidráulico dos aquedutos para o caudal da cheia
centenária (Cont.).
Passagem
hidráulica

Controlo à
entrada

Controlo à saída

PH

km
(km)

Hw/D

0.1

0+358

0,41

0,41

0,5

1,0

0,30

0,65

0,012

11,60

0,39

Entrada

2,59

1.1

1+008

0,71

0,85

0,5

1,0

0,66

0,93

0,115

18,05

0,68

Entrada

3,68

1.2

1+194

0,54

0,54

0,5

1,0

0,39

0,70

0,037

14,74

0,44

Entrada

2,87

1.3

1+343

0,52

0,52

0,5

1,0

0,38

0,69

0,034

19,24

0,34

Entrada

2,82

1.4

1+566

0,43

0,43

0,5

1,0

0,32

0,66

0,015

11,67

0,42

Entrada

2,62

2.1

2+612

Ke

Ks

Hc
(m)

H0
(m)

ΔH
(m)

L
(m)

Hw
(m)

Secção Velocidade
de
de saída
controlo
(m/s)

Hw
(m)

(*)

(*) - No caso da PH 2.1, em virtude de se tratar de um órgão existente, a pormenorização deste órgão será efetuada
em fase de projeto de execução com vista ao seu prolongamento ou eventual retificação da sua secção de vazão.

A relação entre a altura crítica e uniforme de escoamento aponta para que se verifique o
regime de escoamento rápido em todas as passagens hidráulicas. Comparando as alturas de
água estimadas a partir dos dois tipos de controlo de escoamento admitidos, verifica-se que o
controlo será feito por montante em todas elas.
Apresenta-se no quadro seguinte a verificação da cota máxima de escoamento a montante da
passagem hidráulica para período de retorno de 100 anos, de forma a garantir segurança
relativamente à cota máxima admissível na plataforma rodoviária. Para além disso indica-se
também, para cada aqueduto, o diâmetro equivalente dos blocos de enrocamento (D50), assim
como a extensão do tapete de proteção em enrocamento necessária a jusante.
Quadro 13 – Verificação da cota máxima de escoamento relativamente à cota máxima admissível
na plataforma e extensão de proteção necessária a jusante.
Passagem
hidráulica

Hw/D

Nível de
energia a
jusante
(m)

Perda
de
carga
total
(m)

Nível de
energia a
montante
da PH (m)

Cota
máxima
admissível
(m)

Capacidade de
Vazão

PH

km
(km)

0.1

0+358

0,55

655,00

0,01

655,01

656,78

1.1

1+008

0,71

613,89

1,28

615,17

1.2

1+194

0,54

603,95

0,79

1.3

1+343

0,52

593,60

1.4

1+566

0,43

581,87

2.1

2+612

Pedra Solta
D50
(m)

Extensão
(m)

Verifica

0,15

0,5

617,76

Verifica

0,30

2,0

604,74

606,61

Verifica

0,20

1,0

0,80

594,41

597,68

Verifica

0,20

1,0

0,63

582,50

584,33

Verifica

0,15

0,5

(*)

(*) - No caso da PH 2.1, em virtude de se tratar de um órgão existente, a pormenorização deste órgão
será efetuada em fase de projeto de execução com vista ao seu prolongamento ou eventual retificação da
sua secção de vazão
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A drenagem longitudinal será assegurada por um conjunto de dispositivos que visam evitar o
acesso à zona da estrada, da água caída nos terrenos limítrofes e retirar rapidamente a água
caída na faixa de rodagem.
Nas zonas em escavação, a coleta e condução de águas escorridas da plataforma, do talude
de escavação e das áreas adjacentes ao talude de escavação que porventura não tenham sido
intersectadas por valas de crista, é feita utilizando uma valeta reduzida de betão com 1.20 m de
largura útil e uma profundidade de 0,20 m, tendo a inclinação de 1:5 (V:H) no lado contíguo à
berma e 1:1 (V:H) no lado que dá continuidade ao talude. A inclinação da valeta acompanha a
do trainel não descendo abaixo de 2% no caso de valetas não revestidas.
No caso das valetas revestidas deverá adotar-se uma drenagem subterrânea. A evacuação
das águas das valetas ou drenos poderá ser efetuada através de caixas de visita, para
coletores que as conduzirão para locais onde não afetem o comportamento da estrada.
Nos taludes de escavação, estão previstas valas de crista para intercetam as águas provenientes dos terrenos envolventes à estrada, a fim de evitar problemas de erosão dos taludes.
No caso de grandes taludes de escavação, a fim de evitar a sua erosão ou mesmo escorregamento superficiais devido às águas que caem sobre eles, estão previstas banquetas onde
serão executadas valetas de banqueta, destinadas a recolher as águas que escorrem dos
taludes e da própria banqueta.
Nas zonas de aterro, sempre que o escoamento natural das águas venha a ser intercetado
pelo terrapleno da estrada, ou quando a evacuação das águas provenientes da drenagem da
plataforma não se puder fazer em lençol através dos terrenos adjacentes ou diretamente em
linhas de água, deverão ser construídas valas de pé de talude. Estas valas deverão estar
afastadas, pelo menos, 1.0 m da saia do aterro.
Para proteger os taludes de aterro, com alturas superiores a 3.0 m, da erosão provocada pelas
águas escorridas da plataforma, estão previstas valetas de bordadura. Estas valetas
descarregam para pequenos canais dispostos ao longo do talude até ao seu pé. No final destas
descidas de talude deverá ser colocado um dispositivo para dissipar a energia procurando
evitar a existência de fenómenos de erosão devidos a velocidades de escoamento elevadas.
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Terraplenagens

Da integração da geometria dos alinhamentos estudados, com os seus perfis transversais tipo
e das condições geotécnicas dos taludes, resultam as correspondentes superfícies de projeto
que, comparadas com o modelo topográfico do terreno fornecem as terraplenagens que se
apresentam no quadro seguinte:
Quadro 14 – Terraplenagens.
Designação

Escavação
(m³)

Aterro
(m³)

Diferença Esc/At
(m³)

Secção Corrente

139.423

68.673

70.750

Para a análise agora efetuada consideraram-se, os taludes de escavação e de aterro com
inclinações de V:H de 1:1.5, e não se considerou valores de decapagem.

4.2.7

Estudo do Tráfego

No âmbito do presente projeto foi elaborado um estudo de tráfego, cujo objetivo geral foi
permitir prever a procura de tráfego na via em estudo, para um período de 30 anos de vida útil.
Foram estudados dois cenários (cenários otimista e pessimista), que traduzem cenários
extremos, embora realistas, dos fatores condicionantes da procura.
De seguida, apresenta-se um resumo da metodologia e das principais conclusões do estudo
realizado.
1. A modelação da rede viária foi efetuada com recurso ao Sistema de Informação
Geográfica (SIG) MapInfo Professional (à escala 1:25000 e superior) e posteriormente
convertida para o “package” informático Saturn, de forma a permitir a estimação parcial
de matrizes origem-destino e a afetação de tráfego à rede viária atual e futura.
2. Para a caracterização da procura de tráfego atual, foram considerados dois níveis de
recolha de dados:
- Inquéritos Origem/Destino em três secções da rede viária envolvente, no âmbito do
presente estudo;
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World Street Map - Sources: Esri, HERE, DeLorme, USGS, Intermap, increment P Corp., NRCAN, Esri Japan, METI, Esri China
(Hong Kong), Esri (Thailand), MapmyIndia, © OpenStreetMap contributors, and the GIS User Community

Figura 17 – Localização dos Postos de Contagem e Inquérito OD.

- Contagens de Tráfego (ligeiro e pesado) nas secções dos inquéritos OD;
complementarmente foram utilizadas contagens de tráfego da IP nos seus postos de
recenseamento.
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World Street Map - Sources: Esri, HERE, DeLorme, USGS, Intermap, increment P Corp., NRCAN, Esri Japan, METI, Esri China
(Hong Kong), Esri (Thailand), MapmyIndia, © OpenStreetMap contributors, and the GIS User Community

Figura 18 - Localização dos Postos de Recenseamento IP.

3. Foram ainda extrapoladas para 100% as linhas de desejo parcialmente inquiridas, tendo
em atenção, nomeadamente, os seguintes casos:
-

deslocações Miranda do Douro para Bragança que utilizam parcialmente (cerca de
80%, segundo informação da GNR) a rede viária espanhola;

-

deslocações de Vimioso para o corredor do IP4 (poente) que utilizam parcialmente
(cerca de 50%, por informação da GNR) a EN219 (para Mogadouro) e o IC5.

4. Numa observação sumária da procura de tráfego atual podem referir-se os seguintes
aspetos mais significativos, para a área em estudo:
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- na atual EN218 (contagem do Posto CI1), troço onde irá ser construída a nova via),
a carga atual (TMD2015) é de 1080 veículos totais/dia/ 2sent., com 3.9% de
veículos pesados;
- a norte de Vimioso, na EN218-2 (contagem do Posto CI2), a procura de tráfego é
mais baixa, com 419 veículos totais/dia/ 2sent., e 0.7% de veículos pesados;
- na EN221/IC5, a sul de Miranda do Douro (contagem do Posto CI3), a procura
atinge valores mais elevados, de cerca de 2352 veículos totais/dia/ 2sent., com
1.9% de veículos pesados;
Quadro 15 – Procura de Tráfego Atual.
Período 6/22h dia da
Período 0/24h dia da
Dia médio de Novembro
Contagem
(DU
Nov
2015)
Contagem
(DU
Nov
2015)
2015 (TMDM Novembro
Posto
(2 sentidos)
(2 sentidos)
2015)
(secção)
Lig
Pes
Total
Lig
Pes
Total
Lig
Pes
Total

TMDA 2015
Lig

Pes

Total

% Pes.

CI1

912

43

955

966

45

1011

971

37

1008

1038

42

1080

3.9%

CI2

366

3

369

388

3

391

390

3

392

417

3

419

0.7%

CI3

1674

56

1730

1773

59

1832

1962

49

2010

2305

46

2351

1.9%

5. Verificou-se uma quebra substancial de tráfego na região em análise, entre 2005 e
2015, que teve a ver com dois aspetos principais:
- perda normal de tráfego, talvez cerca de -15%, devida à crise económica no
período 2009 a 2014;
- mudança de percurso de linhas de desejo relevantes, nomeadamente:
o viagens entre Vimioso e o IP4 passaram a optar pela EN219 (Mogadouro) e IC5,
como consequência das beneficiações neste IC;
o viagens entre o Litoral e Espanha passaram a utilizar o IP4, em detrimento do
IC5, como consequência da nova AE Transmontana.
6. A rede viária futura será constituída pela rede considerada na situação atual,
complementada com a via em estudo, já que não estão previstas outras vias futuras na
região, segundo informação fornecida pela IP. Com a construção da via em estudo, será
previsível alguma recuperação do tráfego (para a EN218) entre Vimioso e o IP4, mas
não do tráfego internacional acima referido (para o IC5).
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World Street Map - Sources: Esri, HERE, DeLorme, USGS, Intermap, increment P Corp., NRCAN, Esri Japan, METI, Esri China
(Hong Kong), Esri (Thailand), MapmyIndia, © OpenStreetMap contributors, and the GIS User Community

Figura 19 – Localização da Via em Estudo (Envolvente).

OUTEIRO

IZEDA

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.
Sistema de Coordenadas: Datum 73 Hayford Gauss IGeoE.

Figura 20 – Rede Viária Futura.
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7. No que respeita às principais linhas de desejo detetadas, com possibilidade de optarem
pela via em estudo, tem-se:
- deslocações Miranda do Douro para Bragança (incluindo algumas das que utilizam
atualmente a rede viária espanhola);
- deslocações de Vimioso para Carção / Izeda e para o corredor do IP4 Poente
(incluindo algumas das que utilizam atualmente a EN219 e o IC5);
- deslocações de Vimioso para Bragança (incluindo as que utilizam atualmente a
EN218-2).
8. Em termos de crescimento futuro do tráfego, as perspetivas são de crescimento do PIB
p.c., (deverá crescer +123% até 2050, no cenário otimista, e +61% no cenário
pessimista), mas ao mesmo tempo de decréscimo da população (-27% na região, no
cenário otimista, e -37% no cenário pessimista). Em termos de geração de tráfego na
região, as previsões consideradas apontam para (crescimento zonal diferenciado, em
função da evolução da população):
- Tráfego Ligeiro: +68% (cenário otimista) e +7% (cenário pessimista);
- Tráfego Pesado: +49% (cenário otimista) e +2% (cenário pessimista).
9. Para uma situação de rede viária futura considerando o tráfego atual (ano 2015),
verifica-se uma redistribuição de tráfego que se traduz num aumento de procura para a
nova via de cerca de +32.4% e +69.3%, para ligeiros e pesados respetivamente, o que
corresponde a um acréscimo de cerca de 336 veículos ligeiros e 28 pesados,
relativamente à procura que se registava na EN218 na situação atual.
10. Verifica-se, portanto, que os principais ganhos de tráfego decorrentes da entrada em
serviço da nova via são os seguintes (tráfego que passa a utilizar a nova via):
- tráfego que utiliza atualmente a ER218, apesar do mau traçado e más caraterísticas
geométricas e físicas da via: 1078 veículos totais;
- deslocações entre Miranda do Douro e Bragança, que atualmente utilizam a rede
espanhola: 126 veículos totais;
- deslocações que utilizavam a EN218-2, e que passam a utilizar a via em estudo:
47 veículos totais;
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- tráfego que atualmente se dirige para o IP4 (Litoral) utilizando a EN219 (Mogadouro):
137 veículos totais;
- tráfego que atualmente utiliza a EN217 para Mogadouro, e que passa a utilizar a via
em estudo e a EN219: 29 veículos totais;
- deslocações entre Miranda do Douro e o IP4 (Litoral) que atualmente utilizam o IC5 e
que passarão (em parte) a utilizar a nova via: 26 veículos totais;

Figura 21 – Principais Redistribuições de Tráfego com a Rede Futura (Matriz Atual 2015).
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Na figura seguinte apresenta-se a numeração dos movimentos direcionais do nó inicial e final
da via em estudo. Os volumes dos movimentos direcionais apresentam-se no quadro a seguir,
para os diferentes anos de previsão, nos cenários otimista e pessimista.

Nó 2

OUTEIRO

Mov 1
Mov 3

Mov 2

Nó 1
Mov 3
Mov 1

IZEDA
Mov 2

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.
Sistema de Coordenadas: Datum 73 Hayford Gauss IGeoE.

Nota: movimentos a amarelo não apresentam tráfego significativo.

Figura 22 – Movimentos Direcionais nos Nós da Via em Estudo.
Quadro 16 – Movimentos Direcionais – Cenário Otimista (TMDa).
Nó
Nó 1

Nó 2

Mov
1
2
3
1
2
3

Ano 2020
Lig
Pes
*
*
1719
75
*
*
*
*
1719
75
*
*

Total
*
1794
*
*
1794
*

Lig
*
2050
*
*
2050
*

Ano 2030
Pes
Total
*
*
83
2133
*
*
*
*
83
2133
*
*

Lig
*
2318
*
*
2318
*

Ano 2040
Pes
Total
*
*
94
2413
*
*
*
*
94
2413
*
*

Lig
*
2530
*
*
2530
*

Ano 2050
Pes
Total
*
*
104
2633
*
*
*
*
104
2633
*
*

* - Tráfego pouco significativo
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Quadro 17 – Movimentos Direcionais – Cenário Pessimista (TMDa).
Nó
Nó 1

Nó 2

Mov
1
2
3
1
2
3

Ano 2020
Lig
Pes
*
*
1583
71
*
*
*
*
1583
71
*
*

Total
*
1655
*
*
1655
*

Lig
*
1637
*
*
1637
*

Ano 2030
Pes
Total
*
*
72
1708
*
*
*
*
72
1708
*
*

Lig
*
1663
*
*
1663
*

Ano 2040
Pes
Total
*
*
72
1735
*
*
*
*
72
1735
*
*

Lig
*
1633
*
*
1633
*

Ano 2050
Pes
Total
*
*
71
1704
*
*
*
*
71
1704
*
*

* - Tráfego pouco significativo
Apresentam-se seguidamente os valores referentes às previsões de tráfego para a nova via,
EN218, Ponte sobre o Rio Maçãs (em resultado do estudo realizado).
Quadro 18 – Previsões de Tráfego. Cenário Otimista (TMDa).
PERCENTAGEM DE PESADOS EM

ANO

LIGEIROS

PESADOS

TOTAL

Procura Atual 2015

1037

41

1078

4%

Rede Futura com Procura Atual 2015

1373

69

1443

5%

2020 sem Indução

1593

73

1666

4%

2020 com Indução

1719

75

1795

4%

2030

2049

83

2132

4%

2040

2318

95

2413

4%

2050

2529

104

2633

4%

RELAÇÃO AO TRÁFEGO TOTAL

Quadro 19 – Previsões de Tráfego. Cenário pessimista (TMDa).

4.2.8

PERCENTAGEM DE PESADOS EM

ANO

LIGEIROS

PESADOS

TOTAL

Procura Atual 2015

1037

41

1078

4%

Rede Futura com Procura Atual 2015

1373

69

1443

5%

2020 sem Indução

1467

70

1537

5%

2020 com Indução

1583

71

1655

4%

2030

1637

71

1708

4%

2040

1663

71

1734

4%

2050

1633

71

1705

4%

RELAÇÃO AO TRÁFEGO TOTAL

Projetos Complementares ou Subsidiários

Constituem projetos diretamente associados a este empreendimento:
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- Localização e construção das instalações de estaleiros, incluindo as respetivas
infraestruturas;
- Abertura de acessos provisórios aos locais de construção dos pilares da ponte e do
viaduto;
- Restabelecimento de comunicações e outras infraestruturas nas áreas afetadas;
- Áreas de depósito de materiais e medidas de recuperação;
- Reutilização dos solos sobrantes nas minas em recuperação e em lotes da zona
industrial que necessitam de terraplenagem.

4.3

Principais Tipos de Efluentes e Emissões

Apresenta-se de seguida uma listagem dos principais tipos de efluentes, resíduos e emissões
previsíveis, nas fases de construção e de exploração do presente projeto.
Efluentes, Resíduos e Emissões na Fase de Construção
ÁGUAS RESIDUAIS
- Domésticas (geradas nos estaleiros de apoio à obra);
- Industriais (geradas nas oficinas e centrais de betão);
- Pluviais (recolhidas por drenagem das escavações).
POLUENTES ATMOSFÉRICOS
- Poeiras originadas na movimentação de viaturas e equipamentos em caminhos não
asfaltados;
- Poeiras originadas na movimentação e armazenagem de terras;
- Poluentes

gerados

na

combustão

de

motores

de

viaturas

e

equipamentos,

nomeadamente monóxido de carbono, óxidos de azoto, hidrocarbonetos, dióxido de
enxofre, fumos negros, agregados de partículas de carbono e de hidrocarbonetos não
queimados (sobretudo nos veículos a diesel) e odores;
- Poluentes gerados na produção do asfalto betuminoso, nomeadamente poeiras, dióxido
de enxofre, óxidos de azoto, monóxido de carbono, compostos orgânicos voláteis (COV),
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resultantes do próprio processo de preparação do asfalto, e aerossóis resultantes da
condensação durante o processo de arrefecimento;
- Emissões de matéria particulada de diferente granulometria resultantes dos processos de
manuseamento da pedra e da sua posterior transformação através de britagem;
- Emissões de matéria particulada de diferente granulometria resultantes do processo de
produção de betão.
RUÍDO
- Níveis sonoros produzidos pela circulação dos veículos afetos à obra;
- Níveis sonoros produzidos pelo funcionamento de máquinas e equipamentos.
RESÍDUOS
- Terras saneadas;
- Resíduos provenientes da desarborização e desmatação do terreno;
- Óleos usados provenientes dos sistemas hidráulicos e fluidos de travões dos veículos e
equipamentos utilizados, classificados como resíduo perigoso;
- Resíduos de construção e demolição;
- Restos de materiais de construção e respetivas embalagens;
- Resíduos produzidos nas instalações sociais dos estaleiros equiparáveis a resíduos
sólidos Urbanos.
Efluentes, Resíduos e Emissões na Fase de Exploração
ÁGUAS RESIDUAIS
- Águas de escorrência da estrada resultantes da deposição e lavagem dos poluentes
acumulados na plataforma devido à circulação automóvel e à aplicação de substâncias
químicas, nomeadamente tintas e herbicidas, nas atividades de manutenção da via;
derrame acidental de substâncias químicas e perigosas devido a acidentes de viação.
POLUENTES ATMOSFÉRICOS
- Poluentes

gerados

na

combustão

de

motores

de

viaturas

e

equipamentos,

nomeadamente monóxido de carbono, óxidos de azoto, hidrocarbonetos, dióxido de
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enxofre, fumos negros, agregados de partículas de carbono e de hidrocarbonetos não
queimados (sobretudo nos veículos a diesel) e odores;
- Poluentes gerados na produção do asfalto betuminoso necessário nas atividades de
manutenção, nomeadamente poeiras, dióxido de enxofre, óxidos de azoto, monóxido de
carbono, compostos orgânicos voláteis (COV), resultantes do próprio processo de
preparação do asfalto, e aerossóis resultantes da condensação durante o processo de
arrefecimento.
RUÍDO
- Níveis sonoros produzidos pela circulação dos veículos na via.
RESÍDUOS
- Resíduos provenientes dos veículos que circularão na estrada ou eventualmente
transportados pelo vento e que se acumularão no separador central, bermas e taludes;
- Resíduos “verdes” produzidos durante as atividades de manutenção da vegetação das
bermas, taludes e nós;
- Resíduos de tintas, colas e resinas utilizados durante a fase de manutenção da via
rodoviária, classificados como resíduos perigosos.

4.4

Materiais e Energias Utilizados e Produzidos

Os principais materiais utilizados na fase de construção do presente projeto, são os seguintes:
- Enrocamento;
- Terra mobilizada com as características técnicas necessárias;
- Terra vegetal proveniente da decapagem;
- Areia e brita com diferentes granulometrias;
- Betão;
- Betão armado;
- Cofragens;
- Emulsão betuminosa; misturas betuminosas de diferentes camadas de espessura;
- Tintas, colas e resinas;
- Explosivos;
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- Passagens hidráulicas;
- Rede plástica sinalizadora;
- Terra vegetal, sementes, árvores, arbustos e herbáceas de revestimento, adubos,
tutores, portões e passagens em madeira;
- Sinais verticais triangulares, retangulares, circulares e octogonais (metálicos);
- Pórticos para sinalização (metálicos);
- Rede e material de iluminação.
A principal forma de energia utilizada na fase de construção resulta da utilização de
combustíveis de origem fóssil em máquinas e veículos, nomeadamente derivados de petróleo
(gasóleo, gasolina e gás propano).
Será também utilizada energia elétrica da rede pública, nomeadamente no funcionamento dos
estaleiros.
Na fase de exploração poderão ser utilizados alguns dos materiais referidos para a fase de
construção, no âmbito de operações de manutenção e reparação ou de proteção.
A principal forma de energia utilizada nas atividades de manutenção resulta da utilização de
combustíveis de origem fóssil em máquinas e veículos, nomeadamente derivados de petróleo
(gasóleo, gasolina e gás propano). Será também utilizada energia elétrica da rede pública.

4.5

Alternativas do Projeto

Fase aos objetivos do projeto de encurtar a distância e o tempo de viagem, bem como a
segurança em que esta é realizada, entre as povoações de Carção e Vimioso e ao exposto no
capítulo 2.2 Antecedentes do Projeto, optou-se por apresentar um único Projeto Base, que
contempla a solução 3 anteriormente descrita no capítulo de antecedentes, com a construção
de um Viaduto entre km 0+580 e km 0+810 para substituir uma zona de grande aterro, bem
como a solução da Ponte com um troço reto em maior extensão e com menor número de
pilares.

4.6

Programa Temporal Estimado para as Fases de Construção e Exploração

Prevê-se que a fase de construção se prolongue por dois anos e meio, tendo sido considerado
o ano de 2021, como horizonte de projeto.
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DEFINIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO

Definiram-se diferentes áreas de estudo, com níveis de abordagem mais ou menos detalhada,
consoante os descritores em análise. Assim, consideraram-se os seguintes níveis de
abordagem:
- Um

primeiro

nível

de

abordagem,

bastante

detalhado

de

forma

a

avaliar

fundamentalmente os impactes ambientais que poderão ocorrer durante a fase de
construção do projeto da “EN/ER 218 – Ponte sobre o Rio Maçãs e Acessos”. Para essa
avaliação considerou-se uma área mais restrita que envolve uma largura de 200 m para
cada lado do traçado no interior da qual se procedeu à elaboração de cartografia
temática. Quando tal se revelou necessário, foi considerada uma zona mais vasta, de
modo a melhor enquadrar o projeto na região atravessada. No que diz respeito ao
descritor património Histórico-cultural, foi também considerada uma área envolvente ao
nível da pesquisa bibliográfica, que correspondeu a uma área até uma distância de 1 km
das zonas passíveis de intervenção para implementação do projeto à data em análise.
- Num segundo nível em escala de abordagem, menos detalhado, e para questões que
extravasam o contexto local anterior, nomeadamente para a avaliação do nível
socioeconómico da região, paisagem e fauna, considerou-se uma área um pouco mais
vasta por forma a avaliar fundamentalmente o impacte ambiental que deverá ocorrer na
fase de exploração. Nesse âmbito considerou-se por exemplo ao nível da componente
paisagística o limite que envolve as povoações que distam até pelo menos 5 km do local
de implantação do projeto e ao nível da socioeconomia, o concelho e as freguesias de
incidência do projeto.

62 / 393

Ficheiro: 768-P161-EIA-RS_C.docx

EN / ER 218
Ponte sobre o Rio Maçãs e acessos

6

Projeto base
P16.1 - ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL (EIA)
Relatório Síntese

CARACTERIZAÇÃO DO ESTADO ATUAL DO AMBIENTE

6.1

Considerações Gerais

No presente capítulo apresenta-se a caracterização do estado atual do ambiente na zona de
intervenção do Projeto “EN/ER 218 – Ponte sobre o Rio Maçãs e Acessos”, o qual foi
elaborado com o objetivo principal de identificar condicionantes à implementação do projeto.
Ainda de referir, como objetivo a identificação de fatores suscetíveis de serem afetados pelo
projeto, bem como a inter-relação com os mesmos
Esta caracterização fundamentou-se no levantamento e análise de dados estatísticos,
documentais (incluindo cartografia) e de campo, relativos à situação existente ou prevista para
a região, numa faixa envolvente mínima de 200 m para cada lado do eixo rodoviário (variável
para cada um dos descritores ambientais estudados). Foram igualmente estabelecidos
contactos com entidades locais e regionais, de forma a efetuar um levantamento das eventuais
condicionantes existentes na área de estudo e sus envolvente próxima.
Face às características da zona onde será implementado o projeto e às alterações que serão
introduzidas no meio ambiente, apresentam-se, de seguida, os descritores envolvidos na
caracterização da situação de referência, designadamente: Clima; Ocupação do Solo;
Recursos Hídricos (Superficiais e Subterrâneos); Geologia e Geomorfologia; Solos;
Componente Biológica (Áreas classificadas, Flora e Vegetação e Fauna); Património HistóricoCultural; Paisagem; Instrumentos de Planeamento; Componente Social; Qualidade do Ar,
Ambiente Sonoro, e Produção e Gestão de Resíduos.

6.2

6.2.1

Clima

Considerações Gerais

Para caracterizar o clima da região é necessário conhecer o valor de determinadas variáveis
que traduzem, em determinada altura, as condições físicas da atmosfera. Estas variáveis,
designadas por elementos climáticos, são observadas/registadas em estações climatológicas
(E.C.).
Para a caracterização deste descritor recorreu-se à informação disponibilizada pelo Instituto de
Meteorologia e Geofísica atual Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) nas normais
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climatológicas referentes à Estação Climatológica (E.C.) de Bragança (Latitude 41º 48’ N;
Longitude 6º 44’ W; Altitude 690 m), por ter sido considerada a estação mais representativa da
realidade de Vimioso nos Estudos de Caracterização da Revisão do Plano Diretor Municipal de
Vimioso (2011) e à Estação Udométrica de Pinelo (E.U.) (Latitude 41º 38’ N; Longitude 6º 34’
W; Altitude 605 m).
A E.C. de Bragança está situada a Noroeste da área de implantação do projeto a cerca de
26 km, sendo que a E.U. de Pinelo está localizada a Norte da área de implantação do projeto, a
cerca de 5 km.
Os registos constantes nas normais climatológicas consultadas, referem-se a um período de
29 anos, compreendido entre os anos de 1951 e 1980, o que se considerou suficiente para o
fim em vista.
O concelho de Vimioso integra a zona climática homogénea da Terra de Transição como clima
dominante, associada a precipitações entre 600 e 800 mm, correspondendo aos interflúvios
Sabor-Maçãs e Maçãs-Angueira e a uma boa parte da bacia do Sabor. Nas Terras de
Transição as influências microclimáticas ganham expressão sobre as fronteiras mesoclimáticas definidas para os climas regionais.

6.2.2

Temperatura

A temperatura do ar, observada ou medida, na camada de ar que está em contacto com a
superfície do terreno, tem a sua distribuição espacial e temporal condicionada por inúmeros
fatores, entre os quais se destacam o relevo, a natureza dos cobertos vegetais, a vizinhança de
grandes superfícies de água e a circulação geral atmosférica.
O concelho de Vimioso caracteriza-se por verões quentes e curtos e invernos frios e longos.
A variação diária da temperatura do ar é elevada. Os valores mais baixos ocorrem de
madrugada, enquanto o valor máximo se regista pelas 14 h. A amplitude térmica diária é
também um indicador da influência continental do território. Por sua vez, há diferenças térmicas
associadas às diferenças altimétricas, em que as áreas com menor altitude apresentam
menores amplitudes térmicas, por exemplo, nos vales dos cursos de água.
No Quadro 20 e no Gráfico 1 apresentam-se os valores da temperatura média do ar, registadas
na E.C. de Bragança (período 1951-1980).
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Quadro 20 – Temperatura média do ar (°C) mensais na E.C. de Bragança (1951-1980).

Bragança

E.C.

TEMPERATURA
MÉDIA DO AR

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

MÉDIA
ANUAL

Máxima

8,0

9,8

12,7

15,4

19,3

23,7

27,9

27,5

24,1

18,1

12,1

8,2

17,2

Mínima

0,9

1,5

3,1

4,7

7,9

11,2

13,5

13,2

11,3

7,6

3,4

1,2

6,6

Média

4,5

4,6

7,9

10,1

13,6

17,5

20,7

20,4

17,7

12,8

7,8

4,7

11,9

Fonte: Instituto de Meteorologia e Geofísica atual Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA)

Fonte: Instituto de Meteorologia e Geofísica atual Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA)

Gráfico 1 – Temperatura médias mensais registadas nas E.C. de Bragança (1951-1980).

Da análise dos valores mensais de temperatura do Gráfico 1 verifica-se que, a partir de janeiro,
as temperaturas vão subindo, podem atingir temperaturas médias de 28ºC nos meses de julho
e agosto. A partir desta altura, regista-se uma descida da temperatura até ao mês de
dezembro.
Como se pode ver, o tipo de curva representado no gráfico é característico de climas
marcadamente continentais, em que as temperaturas são muito altas no Verão (valores
máximos 37ºC) e muito baixas no Inverno (média da mínima 1,7ºC).
Assim, verifica-se que a temperatura média anual registada na E.C. de Bragança é de 11,9ºC,
sendo que a temperatura média mensal mais elevada ocorre em julho (20,7ºC) e a mais baixa
em janeiro (4,5ºC). Os valores registados apontam para um Verão quente com 76,8 dias de
temperaturas máximas superiores a 25ºC, ocorrentes entre abril e outubro.
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A temperatura máxima média é de 27,9ºC em julho e o valor extremo de temperatura máxima
registada foi de 37,2ºC no mês de junho.
No inverno existem 46,3 dias com temperaturas mínimas negativas entre outubro e maio,
registando-se o valor mínimo em janeiro com -11,4ºC na E.C. de Bragança.
A amplitude da variação anual da temperatura do ar, que pode definir-se como sendo a
diferença entre os valores da temperatura média do ar no mês mais quente e no mês mais frio
World Meteorological Organization, 1966), é de 16,2ºC, e a amplitude extrema das
temperaturas, ou seja, a diferença entre a média das máximas do mês mais quente (27,9ºC) e
a média das mínimas do mês mais frio (0,9ºC), é de 27,0ºC na E.C. de Bragança.
Considerando os desvios das temperaturas médias mensais em relação ao valor médio anual é
possível dividir o ano em dois períodos de igual duração:

−

Período mais quente (desvios positivos) de maio a outubro;

−

Período mais frio (desvios negativos) de novembro a abril.

6.2.3

Precipitação

A quantidade de precipitação depende da proximidade da costa, da altitude e da presença de
sistemas montanhosos, ventos dominantes e temperatura. Este meteoro constitui uma
condicionante importante do conforto humano e do desenvolvimento da vegetação.
No Quadro 21 e Gráfico 2 no apresentam-se os valores da precipitação total, registadas na
E.C. de Bragança (período 1951-1980) e na E.C. de Pinelo (período 1959 – 1980), mais
próxima da área de implantação do projeto.
Conforme se pode observar nos dados constantes da tabela e gráfico seguintes, o valor de
precipitação média anual na E.C. de Bragança, para o período em análise, é de 741,1 mm,
com o valor máximo em janeiro (105,4 mm) e o valor mínimo em agosto (14,4 mm). Já na E.U.
de Pinelo, mais próxima da área de estudo, a precipitação média anual apresenta valores mais
baixos na ordem dos 591,0 mm.
O valor de precipitação máximo diário foi de 69,8 mm, na E.C. de Bragança registado no mês
de novembro e de 65,1 mm, no posto udométrico de Pinelo registada nos meses de janeiro e
dezembro.
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Quadro 21 – Precipitação Total (mm) na E.C. de Bragança (1951-1980) e E.U. de Pinelo (19591980).
PRECIPITAÇÃO
TOTAL

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

MÉDIA
ANUAL

Bragança (E.C.)

105,4

99,2

81,5

54,5

53,0

41,4

15,6

14,4

32,9

65,6

87,1

90,5

741,1

Pinelo (E.U.)

84,6

86,3

60,6

42,9

46,8

28,6

13,3

6,7

24,4

63,9

73,5

59,4

591,0

Fonte: Instituto de Meteorologia e Geofísica atual Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA)

Fonte: Instituto de Meteorologia e Geofísica atual Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA)

Gráfico 2 – Precipitação Total (mm) na E.C. de Bragança (1951 – 1980) e a E.U. de Pinelo
(1959 – 1980).

Conforme se pode observar no Quadro 21 e no Gráfico 2, os meses com precipitação mais
baixos são junho, julho, agosto e setembro, os mesmos em que coincide a maior temperatura e
a menor humidade. Também, os valores da máxima diária indicam que a chuva é concentrada
em pequenos períodos do tempo. Ao longo do ano ocorrem episódios de elevada precipitação
em curtos períodos de tempo, sendo que a precipitação média diária ultrapassa a precipitação
média anual, no caso dos meses de junho, julho, agosto e setembro.

6.2.4

Regime Termo Pluviométrico

Como acontece em todo o país, na região existe um desfasamento entre o regime térmico e o
regime pluviométrico.
No Gráfico 3 apresenta-se o Regime termo Pluviométrico elaborado com os dados médios de
temperatura e precipitação registados na E.C. de Bragança no período de 1951 – 1980.
Deste modo, conclui-se que:
Ficheiro: 768-P161-EIA-RS_C.docx
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- Os meses de temperatura mais elevada (maio a setembro) são os que registam menores
quantitativos de precipitação, definindo o auge da estação seca;
- Os meses mais chuvosos coincidem com os de menor temperatura, ocorrendo o máximo
de precipitação no Inverno durante os meses de janeiro, fevereiro, março, outubro,
novembro e dezembro.

Fonte: Instituto de Meteorologia e Geofísica atual Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA)

Gráfico 3 – Regime Termo Pluviométrico, dados da E.C. de Bragança (1951 – 1980).

6.2.5

Humidade Relativa do Ar

As variações da humidade relativa do ar são principalmente condicionadas pelas variações de
temperatura e pela natureza das massas de ar, podendo admitir-se que uma variação de
temperatura provoca, regra geral, uma variação da humidade relativa em sentido contrário.
A distribuição espacial dos valores da humidade do ar, bem como a sua variação à escala
temporal, é muito condicionada pela ação de diversos fatores locais. Os valores máximos
ocorrem durante a madrugada e são menores durante a tarde.
Quadro 22 – Humidade relativa do ar (%) na E.C. de Bragança (1951-1980).

Bragança

EC

HUMIDADE
RELATIVA

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

MÉDIA
ANUAL

6h

91

89

85

84

83

81

76

76

80

88

89

91

84

12 h

82

74

65

58

56

51

43

43

51

64

73

82

62

18 h

81

72

63

57

54

49

38

39

50

66

75

82

60

Fonte: Instituto de Meteorologia e Geofísica atual Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA)
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Fonte: Instituto de Meteorologia e Geofísica atual Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA)

Gráfico 4 – Humidade relativa mensal registada nas EC de Bigorne (1951-1980).

A humidade relativa do ar na E.C. de Bragança é, em média, superior a 60%, com valores no
Verão de 50% e de Inverno superiores a 70%. Através da análise do Gráfico 4 verifica-se uma
gradual diminuição da humidade relativa durante o dia.
De acordo com os dados constantes nas Normais Climatológicas disponibilizados pelo Instituto
de Meteorologia e Geofísica atual Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) e
transposta para o Quadro 22, às 6 horas os valores de humidade relativa do ar na E.C. de
Bragança variam ao longo do ano entre os 76% em julho e agosto e os 91% em dezembro e
janeiro.
Às 12 horas os valores variam ao longo do ano entre 43% em julho e agosto e os 82% em
dezembro e janeiro. Já às 18 h os valores variam ao longo do ano entre 38% em julho e os
82% em dezembro.
O valor médio anual de humidade relativa às 6 horas, foi de 84%, às 12 horas foi de 62%
enquanto que às 18h foi de 60%.
A diferença entre a humidade relativa medida às 6 h e às 18 h é maior durante os meses de
Verão, verificando-se que a diferença máxima (38%) ocorre, para o ano médio, no mês de
julho, e a diferença mínima (9%) ocorre no mês de dezembro.
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Nebulosidade

No que diz respeito à nebulosidade (quantidade de nuvens) os valores apresentados no quadro
que se segue estão expressos em número desde 0 até 10, correspondendo cada unidade a um
décimo do céu coberto de nuvens; 0 representa céu limpo, sem nuvens, e 10 representa céu
encoberto, sem qualquer porção azul visível.
O valor médio anual de nebulosidade nas E.C. Bragança é de 5, conforme se pode observar no
Quadro 23.
Quadro 23 – Nebulosidade média na E.C. de Bragança (1951 – 1980).

Bragança

EC

NEBULOSIDADE
MÉDIA (0-10)

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

MÉDIA
ANUAL

6h

6

5

6

5

5

4

2

3

4

5

5

5

5

12 h

6

6

6

6

6

5

3

3

5

6

6

6

5

18 h

6

6

6

6

6

5

3

4

5

6

6

6

5

Fonte: Instituto de Meteorologia e Geofísica atual Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA)

Verificam-se anualmente 119,1 dias de céu encoberto (nebulosidade superior a 8) na E.C. de
Bragança, com maior incidência nos meses de outubro a maio.
Os dias de céu descoberto (nebulosidade inferior a 2) ocorrem 102,6 dias por ano na E.C. de
Bragança, com maior incidência nos meses de julho e agosto.

6.2.7

Vento

O vento é um elemento climático que pode ser muito influenciado por fatores locais,
particularmente nas camadas da atmosfera em contacto com a superfície do terreno. Por isso a
extrapolação dos valores deste elemento para outras regiões afastadas do local de medição
deverá ser feita sempre com prudência.
Os parâmetros utilizados para caracterizar o vento são a direção e sentido do vento referentes
a oito rumos e o número médio de vezes, no mês e no ano, em que se verificou cada um dos
rumos ou calma, que corresponde a uma velocidade do vento inferior a 1,0 km/h, e o valor
médio da velocidade para cada rumo.
De acordo com os valores registados na Estação Meteorológica de Bragança, e como se
mostra no Gráfico 5, é ao nível do Quadrante Noroeste que os ventos sopram com maior
intensidade – 17,6 km/h – e no Quadrante Sudoeste que se registam os valores mínimos – 8,6
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km/h. No que diz respeito à frequência, é o Quadrante Oeste o que regista o maior valor, com
27,4% dos ventos anuais. Por outro lado, são os ventos do Quadrante Norte os menos
frequentes, apenas 7,3%.

Gráfico 5 – Frequência (%) e velocidade (km/h) do vento por rumo na E.C. de Bragança (19511980).

Os ventos de intensidade muito forte são pouco frequentes na região ocorrendo em 28,9 dias
por ano ventos com velocidades médias superiores a 36 km/h, e em apenas 1,3 dias por ano
atingem velocidades superiores a 55 km/h, na EC de Bragança.

6.2.8

Nevoeiro, Geada e Neve

No Quadro 24 são apresentados os números de dias em média em que ocorrem nevoeiros,
geadas e neve na E.C. de Bragança (período de 1951 – 1980).

EC

PARÂMETROS

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

Bragança

Quadro 24 – Número de dias com nevoeiro, geada e neve na E.C. de Bragança (1951 - 1980).
DEZ TOTAL ANUAL

Nevoeiro

8,2

2,8

1,4

0,5

0,6

0,5

0,1

0,2

0,6

2,3

4,4

8,2

29,8

Geada

12,5

11,4

8,4

5,4

0,9

0,0

0,0

0,0

0,1

2,8

9,5

12,2

63,2

Neve

2,9

2,8

1,9

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,4

1,9

10,0

Fonte: Instituto de Meteorologia e Geofísica atual Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA)

Os nevoeiros são fenómenos tipicamente invernais, ocorrendo em média 7 dias por mês
(média dos meses de janeiro, novembro e dezembro), nos meses mais frios. As zonas de maior
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altitude do concelho estão sujeitas a nevoeiros mais prolongados, assim como os vales
encaixados da região.
Relativamente aos fenómenos de geada, que ocorrem no período do ano em que se registam
valores negativos da temperatura do ar – fundamentalmente de novembro a março, cerca de 1
em cada 3 dias, aumentando esta proporção para 1 em cada 2 dias em janeiro.
Nesta região, tal como acontece nos concelhos mais próximos, dificilmente se reúnem as
condições para a precipitação de neve seca, ocorrendo, por isso, sob a forma de flocos
grandes e macios, facilmente ligados. Segundo os dados do Instituto de Meteorologia (IM)
relativos às duas estações meteorológicas existentes no território da Terra Fria Transmontana,
Bragança tem em média 3,1 dias por ano de solo coberto de neve e Miranda do Douro apenas
0,7 dias.

6.2.9

Classificação de Köppen-Geiger

A classificação climática de Köppen-Geiger que tem por base valores mensais e anuais da
temperatura do ar média diária e da precipitação, nomeadamente, temperatura do mês mais
frio e do mês mais quente e precipitação do mês mais chuvoso e do mês mais seco, e permite
identificar os diferentes tipos de clima existentes em Portugal Continental.
Assim, segundo a classificação de Köppen-Geiger, o clima da região em estudo é do tipo Csb,
isto é, um clima temperado (mesotérmico) com estações bem definidas de inverno chuvoso e
verão seco (Cs), sendo do tipo (b) na generalidade das estações, onde a temperatura média do
ar no mês mais quente é inferior a 22°C e a média dos quatro meses mais quentes é superior a
10°C (IPMA, 2015a).

6.2.10

Alterações Climáticas

De acordo com a informação disponibilizada pela Agência Portuguesa do Ambiente:
−

O 5.º Relatório de Avaliação do Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas
(IPCC) “salienta que as evidências científicas relativas à influência da atividade humana
sobre o sistema climático são mais fortes do que nunca e que o aquecimento global do
sistema climático é inequívoco” (sítio APA).

−

Os dados obtidos através dos estudos mais abrangentes já realizados (Projetos SIAM,
SIAM_II e CLIMAAT_II), compreendendo uma análise integrada da evolução climática em
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Portugal Continental, Açores e Madeira durante o século XX, permitem inferir as
seguintes tendências no clima nacional (sítio APA; e F. D. Santos e P. Miranda):

 “Observações meteorológicas realizadas em Portugal Continental e nas Regiões
Autónomas dos Açores e da Madeira indicam que o clima português sofreu, ao longo
do século XX, uma evolução caracterizada por três períodos de mudança da
temperatura média, com aquecimento em 1910-1945, seguido de arrefecimento em
1946-1975 e por um aquecimento mais acelerado em 1976-2000;

 Outras variáveis climáticas apresentam variações importantes, como é o caso da
nebulosidade, da insolação e da humidade relativa, mostrando que o processo de
aquecimento global é complexo na sua interação com o ciclo da água;

 Em Portugal Continental as séries temporais de temperatura máxima e mínima
apresentam tendências com o mesmo sinal das observadas a nível global; em
particular no último quarto de século registou-se um aumento significativo das
temperaturas máximas e mínimas médias, com os valores das tendências de ambas
as temperaturas a serem da mesma ordem de grandeza. Mais recentemente, o valor
da tendência da temperatura mínima é superior ao da temperatura máxima, o que
implica uma redução da amplitude térmica;

 Tendência significativas do aumento do número de “dias de Verão” e de “noites
tropicais”, bem como no índice anual de ondas de calor;

 Tendência significativa de diminuição de dias e noites frias e no número de ondas de
frio;

 No Continente, e no que se refere à precipitação, a evolução observada apresenta
grande irregularidade e não se verificam tendências significativas no valor médio
anual. Contudo, nas últimas décadas observou-se uma importante redução na
precipitação do mês de março, em todo o território, acompanhada nas últimas
décadas por uma redução mais pequena, mas significativa, da precipitação em
fevereiro.”
A resposta política e institucional do governo português resultou no Quadro Estratégico para a
Política Climática (QEPiC) aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 56/2015, de
30 de julho, e que, inclui os principais instrumentos de combate às alterações climáticas, o
Programa Nacional para as Alterações Climáticas 2020/2030 (PNAC 2020/2030) e a Estratégia
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Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas (ENAAC 2020 - Resolução do Conselho de
Ministros n.º 24/2010, de 1 de abril).
A Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas (ENAAC) foi estruturada em
torno de quatro objetivos principais:
- Melhoria da informação e conhecimento sobre alterações climáticas;
- Redução da vulnerabilidade e aumento da capacidade de resposta;
- Promoção da participação, sensibilização e divulgação entre os agentes sociais;
- Cooperação a nível internacional na área da adaptação às alterações climáticas.
Visando estabelecer bases que impulsionem a transição para um modelo de desenvolvimento
capaz de conciliar o indispensável crescimento económico com um menor consumo de
recursos naturais, com a qualidade de vida das populações e com a inclusão social e territorial,
foi estabelecido o Compromisso para o Crescimento Verde (CCV). O CCV, aprovado pela
Resolução do Conselho de Ministros n.º 28/2015, de 30 de abril, estabeleceu como objetivo de
redução de emissões de GEE (Gases com efeito de estufa) em 2020 os valores de 68,0-72,0
Mt CO2e (-18 % a -23 % face a 2005), e em 2030 os valores de 52,7 -61,5 Mt CO2e (-30 % a -40
% face a 2005).
Salienta-se que a construção rodoviária por si só não implica relevante redução de emissões
de GEE, mesmo no caso de novas rodovias que encurtem os percursos, como novas estradas
geram aumento de tráfego a não ser que a estrada promova igualmente a utilização de
transportes de baixo carbono (ex. construção de ciclovias e vias específicas para autocarros).
O documento de Estratégias Municipais de Adaptação às Alterações Climáticas (EMAAC) do
concelho de Bragança, desenvolvido no âmbito do projeto ClimAdaPT.Local, refere que neste
concelho um dos principais impactos climáticos observados no município está relacionado com
o aumento do número de dias onde se verifica a formação de Gelo/geada/neve, causando
condicionamentos de tráfego/encerramento de vias e acidentes de viação. Como impacte
indireto é também referida a rotura de stock de medicamentos nos hospitais e farmácias.
Apesar do concelho de Vimioso não ter sido um dos 26 dos concelhos âmbito do projeto
ClimAdaPT.Local, dada a proximidade com o concelho de Bragança, o atrás exposto é também
aplicável ao concelho de Vimioso.
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Conforme referido, o traçado da atual EN218 entre Carção e Vimioso é bastante sinuoso e
propício à criação de gelo na plataforma da estrada, pelo que esta situação tem tendência a
piorar face às expectáveis alterações climáticas para o concelho de Vimioso.

6.3

6.3.1

Ocupação do Solo

Considerações Gerais

Para o estudo do uso do solo foi utilizada a informação digitalizada proveniente das Cartas de
Ocupação do Solo de Portugal Continental, cedida pela Direção Geral do Território (DGT),
antigo Centro Nacional de Informação Geográfica (CNIG), à escala 1:25 000. Esta informação
foi posteriormente atualizada com base em fotointerpretação de ortofotomapas do voo efetuado
em setembro de 2015, e complementada com trabalho de campo efetuado no mesmo mês.

6.3.2

Caracterização da Ocupação do Solo

O Desenho 768-P161-EIA-005 representa o uso do solo da área envolvida pelo
atravessamento do projeto rodoviário, bem como uma faixa de 200 m na sua envolvente,
centrada no eixo da rodovia.
Analisando a área do corredor estudado, observam-se diversas classes de ocupação do solo,
de que se distribuem quase igualitariamente por áreas agrícolas (28,2%), floresta (33,5%) e
meios seminaturais, isto é, matos baixos e rocha nua (34,4%). As áreas artificiais (espaço
urbano, via de comunicação e áreas improdutivas) apenas totalizam 3,6%, e as superfícies com
água (que no corredor em estudo corresponde ao rio Maçãs) apenas 0,3%.
A caracterização da ocupação do solo da área de incidência do projeto rodoviário apresenta-se
no Quadro 25. Em termos totais, a área total corresponde a 186.74 ha.
Grande parte da área estudada está ocupada por pequenas propriedades agrícolas contíguas,
sendo caracterizados por culturas olivícola, muitas vezes associadas a pomares, vinhas ou a
zonas de sequeiro, separados entre si por muros de pedra solta ou por sebes arbóreas de
carvalhos ou de castanheiros (Fotografia 3).
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Fotografia 3 – Aspeto das áreas agrícolas presentes na área de estudo.
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Quadro 25 – Uso do Solo na área atravessada pelo projeto rodoviário, incluindo uma faixa
envolvente de 200 m.
ÁREA

OCUPAÇÃO DO SOLO NA ÁREA DE ESTUDO

HA

%

UU2

3,32

1,78

SW2

2,89

1,55

JJ9

0,52

0,28

CC1

3,43

1,84

VV1

2,64

1,42

AA4
OO1

1,62
28,73

0,87
15,39

CO1
CX1

4,66
7,85

2,49
4,20

CF0

0,66

0,35

NO2
QO2

0,72
2,36

0,38
1,26

NN2
NN3
QQ1
QQ3
FF3
FF5

6,53
6,87
6,04
6,98
1,05
0,83

3,50
3,68
3,23
3,74
0,56
0,45

PP2
PP3

0,61
1,22

0,33
0,65

NP2

7,62

4,08

PQ1
PQ2
PF2

7,24
17,32
0,23

3,88
9,27
0,12

II2
JY2

62,5
1,74

33,5
0,93

HH1

0,57
186,74

0,30
100,00

1- Áreas artificiais
Espaço Urbano
Tecido Urbano descontínuo
Infraestruturas e Equipamentos
Vias de comunicação (Rodoviárias e ferroviárias)
Improdutivos
Outras áreas degradadas
2- Áreas agrícolas
Terras aráveis- Culturas anuais
Sequeiro
Culturas permanentes
Vinha
Pomar
Amendoeiras
Olival
Áreas agrícolas heterogéneas
Culturas anuais + Olival
Sistemas culturais e parcelares complexos
Territórios agroflorestais
Culturas anuais + Folhosas
Espécie florestal + culturas anuais
Castanheiro manso (grau de coberto de 30% a 50%) + Olival
Carvalho (grau de coberto de 30% a 50%) + Olival
3- Floresta
Folhosas
Castanheiro manso (grau de coberto de 30% a 50%)
Castanheiro manso (grau de coberto superior a 50%)
Carvalho (grau de coberto de 10% a 30%)
Carvalho (grau de coberto superior a 50%)
Outras folhosas (grau de coberto superior a 50%)
Outras folhosas (zona verde urbana ou de proteção)
Resinosas
Pinheiro bravo (grau de coberto de 30% a 50%)
Pinheiro bravo (grau de coberto superior a 50%)
Povoamento florestal misto (Folhosas + Resinosas)
Castanheiro manso + Pinheiro bravo (grau de coberto de 30% a 50%)
Povoamento florestal misto (Resinosas+ Folhosa)
Pinheiro bravo + Carvalho (grau de coberto de 10% a 30%)
Pinheiro bravo + Carvalho (grau de coberto de 30% a 50%)
Pinheiro bravo + Outras Folhosas (grau de coberto de 30% a 50%)
4- Meios semi-naturais
Ocupação arbustiva e herbácea
Vegetação arbustiva baixa - matos
Rocha nua
6- Superfícies com água
Áreas continentais
Cursos de água

TOTAL
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Os povoamentos florestais constituem outro tipo de ocupação do solo bastante frequente na
área de estudo. São constituídos por pinhais (de Pinheiro-bravo) ou por soutos, em
povoamentos puros ou associados a Carvalhos e/ou a outras folhosas (Fotografia 4). De notar
que as folhosas estão concentradas nas margens do rio Maçãs, e no fundo do vale de
escorrência a sudeste da povoação de Carção. Esta vegetação ripícola é constituída por
espécies como amieiros, salgueiros e freixos.

Fotografia 4 – Exemplo de áreas florestadas na área de estudo.

Tanto as habitações dispersas ao longo do corredor e parte da povoação de Carção (UU2),
bem como as estruturas rodoviárias (SW2), representam apenas 3,6% da totalidade do
corredor estudado, o que representam uma área de 6,7 hectares.

Fotografia 5 – Aspeto das áreas artificiais presentes na área de estudo, localizadas em Carção.
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Em relação às características do terreno e ocupação cultural são identificáveis quatro zonas
distintas, na área de implantação do Projeto:
1. Os primeiros 500 m, são caracterizados por terrenos agrícolas, ocupados por olivais de
plantação recente e culturas arvenses. O solo de boas características agrícolas e
profundidade com declive inferior a 5%.
2. Os mil metros seguintes desenvolvem-se em terreno de elevada pendência no sentido
Poente/Nascente, embora o declive no sentido do troço seja mais suave. Atravessa
sobretudo terrenos de floresta, matos e incultos, com algumas manchas de olivais (no
vale da ribeira) e zonas de afloramentos rochosos, verificando-se a presença dispersa de
castanheiros, carvalhos, sobreiros, azinheiras e oliveiras.
3. A zona da encosta Poente do vale do rio Maçãs é caracterizada por um forte declive
(superior s 25%) verificando-se que está predominantemente ocupada por uma plantação
de castanheiros em estado de abandono.
4. A encosta nascente do vale do rio Maçãs, com acentuado declive (20 %) apresenta solos
agrícolas ocupados por olival de plantio tradicional sem compasso definido e algumas
áreas de floresta.

6.4

6.4.1

Recursos Hídricos

Considerações Gerais

Para a caracterização dos recursos hídricos foram considerados os dados constantes em
diversos documentos e informação bibliográfica ou fornecidos pelas entidades competentes
nesta matéria, tendo-se posteriormente completado a informação relativamente aos usos dos
recursos hídricos com trabalho de campo.
Em complemento dessa informação, foi consultado o Plano de Gestão da Região Hidrográfica
do Douro, os dados disponibilizados no Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos
(SNIRH) e no Inventário Nacional de Sistema de Abastecimento de Águas e de Águas
Residuais (INSAAR), disponibilizados na página da Agência Portuguesa do Ambiente.
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Recursos Hídricos Superficiais

A área de implantação do Projeto da “EN/ER 218 – Ponte sobre o Rio Maçãs e Acessos”
encontra-se inserida na Bacia Hidrográfica do Douro, na sub-bacia do Rio Sabor, e na bacia do
rio Maçãs.
A bacia hidrográfica do Douro tem uma orientação dominante Este-Oeste, uma área total de
97 603 km2, e o rio tem um comprimento de 927 km de extensão, dos quais 597 km são em
território espanhol, 122 km acompanham a fronteira e os restantes 208 km são percorridos em
Portugal. A nascente na serra de Urbion está à cota 1700 m acima do nível do mar, estando a
sua foz no Oceano Atlântico junto à cidade do Porto. As altitudes da bacia variam entre os 0
metros em S. João da Foz, no contacto com o Oceano, e os 1527 m na serra do Larouco, no
extremo noroeste da bacia. Os principais afluentes do rio Douro são os rios Aguiar, Arda, Côa,
Corgo, Paiva, Pinhão, Sabor, Sousa, Tâmega, Távora, Tedo, Teja, Torto, Tua e Varosa. Alguns
dos afluentes do rio Douro, nomeadamente os rios Tâmega, Paiva, Tua, Sabor, Côa e Águeda,
têm bacias hidrográficas relativamente significativas face à dimensão da própria bacia do
Douro. Pelas mesmas razões, destacam-se também os rios Tuela e Rabaçal, afluentes do rio
Tua, e o rio Maçãs, afluente do rio Sabor.
A rede hidrográfica da bacia do Douro é densa, bem hierarquizada e apresenta abundantes
vestígios de orientação tectónica de alguns segmentos, reticulares, com confluências em
ângulos retos e perfil transversal assimétrico. O vale do Douro é meandrante em toda a
extensão e bastante encaixado, até próximo da foz. Largos meandros de pequena curvatura
conferem ao percurso um elevado índice de sinuosidade.
A sub-bacia do Sabor tem 3 297 km2 de área abrangendo 12 concelhos: Vinhais, Mirandela,
Carrazeda de Ansiães, Freixo de Espada à Cinta, Miranda do Douro, Torre de Moncorvo,
Macedo de Cavaleiros, Vila Flor, Mogadouro, Bragança, Alfândega da Fé e Vimioso. O rio
Sabor, que nasce em Espanha na província de Zamora e desagua no rio Douro, no distrito de
Bragança, cerca de 200 km depois. Esta sub-bacia tem como principais cursos de água os rios
Maçãs, Onor e Fervença.
O rio Maçãs é um afluente da margem esquerda do rio Sabor, nasce na Serra da Coroa (sierra
de la Culebra), província de Zamora (Espanha), por cima da aldeia de Manzanas, que lhe dá o
mesmo nome. Faz por duas vezes fronteira de Portugal com Espanha, primeiro entre os
marcos de fronteira 415 e 416 e, mais a sul, entre os marcos 437 e 438, desde as aldeias de
Manzanas e Petisqueira até Outeiro e Pinelo.
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Conforme referido anteriormente é âmbito do presente projeto construir uma ponte que irá
permitir a travessia do rio maçãs entre as povoações de Carção e Vimioso.

Fotografia 6 – Rio Maçãs.

O vale do rio Maçãs apresenta vertentes muito pronunciadas nomeadamente no lado poente a
cotas muito superiores ao nível no leito menor do rio.
A bacia hidrográfica do rio Maçãs, no local da secção em estudo, apresenta as seguintes
características fisiográficas:
•

Área, Ab =612,49 km2;

•

Perímetro da bacia hidrográfica, P = 152,43 km;

•

Comprimento da linha de água principal, Lb = 66,06 km.

•

Cota de montante da bacia, Zm= 1167,0 m;

•

Cota de jusante da bacia, Zj = 406,0 m.

Tal como se pode verificar pela Figura 24 (bacia hidrográfica e a linha de água principal do rio
Maçãs para a secção em estudo) parte da bacia constituinte, localiza-se em Espanha, onde o
rio Maçãs nasce, fazendo fronteira internacional em dois trechos distintos a montante.
O valor da altura média da bacia hidrográfica foi calculado a partir do traçado da curva
hipsométrica da bacia, com base na tabela seguinte. À altitude média retira-se a cota mínima
da bacia obtendo-se a altura média hm = 347,04 m.
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Figura 23 – Curva hipsométrica e altitude média da bacia hidrográfica.
SÉRIES DE REGISTOS DE CAUDAIS MÁXIMOS OBSERVADOS

A montante da secção em estudo (a cerca de 6 km no rio Maçãs) existe uma estação
hidrométrica com dados disponíveis (30 valores de registos de caudal instantâneo máximo
anual), tendo-se considerado a mesma para o prosseguimento do estudo estatístico. Para ser
possível efetuar a comparação entre os caudais gerados por áreas distintas, analisou-se o
caudal específico de ponta de cheia, q (m3/s/km2), em função da área da bacia hidrográfica, A
(km2) e do período de retorno de projeto adotado, T (anos).
No quadro seguinte apresenta-se a estação hidrométrica selecionada.
Quadro 26 – Estação hidrométrica selecionada.
CÓDIGO

NOME

BACIA

04R/01H

PONTE PINELO

DOURO

LINHA DE ÁGUA ÁREA (KM2)
RIO MAÇÃS

543,72

ALTITUDE (M)
500

No quadro seguinte apresenta-se o registo de caudal máximo instantâneo anual disponível na
série consultada.
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Quadro 27 – Valores da série de caudal instantâneo máximo anual para
a estação hidrométrica de Ponte Pinelo.
DATA DO REGISTO

CAUDAL INSTANTÂNEO

DATA DO REGISTO

3

MÁXIMO ANUAL (M /S)

CAUDAL INSTANTÂNEO
MÁXIMO ANUAL (M3/S)

18-04-1968

58,3

30-04-1983

87,3

18-03-1969

276,0

18-12-1983

87,9

05-01-1970

134,0

16-02-1985

135,0

24-01-1971

43,8

28-12-1985

86,1

11-02-1972

121,0

02-02-1987

37,5

17-01-1973

101,0

06-02-1988

67,6

09-01-1974

97,4

30-05-1989

6,2

03-03-1975

30,3

21-12-1989

379,0

16-12-1975

9,1

18-12-1997

138,0

14-01-1977

120,0

19-05-1999

7,5

28-02-1978

354,0

24-10-1999

74,3

30-12-1978

272,0

07-12-2000

814,0

22-02-1980

39,2

23-01-2002

24,4

14-04-1981

6,1

27-12-2002

627,0

30-12-1981

120,0

30-11-2003

121,0

Pela análise estatística dos registos disponíveis, a estimativa do caudal de cheia para o
período de retorno de 100 anos resultou num caudal de ponta de cheia de aproximadamente
1477 m3/s na secção em estudo.
Tendo em conta a área drenada da estação hidrométrica selecionada, foi avaliado o caudal
específico por unidade de área, que permite efetuar a relação entre o caudal na secção, Q, e a
área da região de contribuição, A:
q=

Q
A

Assim, o caudal específico na secção da estação hidrométrica considerada, q, resultou num
valor de 2,7 m3/s/km2.
O produto da área da bacia na secção da ponte Maçãs pelo caudal específico obtido,
assumindo que as restantes características entre bacias possuem semelhança, resultou num
caudal de ponta de cheia de aproximadamente 1664 m3/s.
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CAUDAL DE PONTA DE CHEIA
Para o cálculo dos caudais de cheia foram aplicados alguns métodos de origem empírica,
cinemática e estatística.
Após apreciação dos resultados e pela comparação dos resultados obtidos, evidencia-se que a
estimativa obtida por via estatística é claramente superior às obtidas pela via dos restantes
métodos. Com efeito, os valores pelas fórmulas e métodos convencionais pressupõem um
valor inferior para o caudal de ponta de cheia de 100 anos.
Quadro 28 – Caudais de cheia. Resumo dos resultados obtidos por diferentes metodologias.
METODOLOGIA

CAUDAL DE CHEIA CENTENÁRIA (m3/S)

Análise estatística

1664

Giandotti

776

Loureiro

1083

SCS

1094

Assim, considerou-se mais correto considerar o caudal de ponta de cheia centenária, obtido
pela análise estatística, com o valor de 1664 m3/s.

Figura 24 – Bacia hidrográfica do rio Maçãs e linha de água principal na secção em estudo,
incluindo o limite de fronteira entre Portugal e Espanha.

84 / 393

Ficheiro: 768-P161-EIA-RS_C.docx

EN / ER 218
Ponte sobre o Rio Maçãs e acessos

Projeto base
P16.1 - ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL (EIA)
Relatório Síntese

Figura 25 – Bacia hidrográfica da estação hidrométrica de Ponte Pinelo (laranja), incluindo o
limite da bacia hidrográfica do rio Maças (a azul) e a fronteira entre Portugal e Espanha (a roxo).

O escoamento superficial, nas linhas de água do concelho de Vimioso, onde se inclui o rio
Maçãs, encontra-se muito dependente da ocorrência de precipitação, registando-se caudais
mais elevados no período de Inverno, quando a precipitação é maior e caudais menores na
época de Verão.
As restantes linhas de água de menor dimensão na área de estudo (ribeiro da Buzincha, ribeiro
da Malhada e ribeiro das Regadas – Desenho n.º 768-P161-EIA-007), apesar da sua
importância ecológica e ambiental, secam durante o período estival.
No contexto da Diretiva Quadro da Água e da Lei da Água (Lei 58/2005, de 29 de dezembro),
“zonas protegidas” são zonas que requerem proteção especial ao abrigo da legislação
Ficheiro: 768-P161-EIA-RS_C.docx
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comunitária no que respeita à proteção das águas superficiais e subterrâneas ou à
conservação dos habitats e das espécies diretamente dependentes da água. A identificação e
o registo destas zonas são efetuados de acordo com as definições e procedimentos que
constam da DQA e da Lei da Água.
A Lei da Água define na alínea jjj) do artigo 4.º que as zonas protegidas são constituídas por:
i)

“i) As zonas designadas por normativo próprio para a captação de água destinada ao
consumo humano ou a proteção de espécies aquáticas de interesse económico;

ii)

As massas de água designadas como águas de recreio, incluindo zonas designadas
como zonas balneares;

iii)

As zonas sensíveis em termos de nutrientes, incluindo as zonas vulneráveis e as zonas
designadas como zonas sensíveis;

iv)

As zonas designadas para a proteção de habitats e da fauna e da flora selvagens e a
conservação das aves selvagens em que a manutenção ou o melhoramento do estado
da água seja um dos fatores importantes para a sua conservação, incluindo os sítios
relevantes da rede Natura 2000;

v)

As zonas de infiltração máxima.”

De acordo com a informação constante do Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Douro
(2016), o Rio Maças é uma das Zonas designadas para a proteção de habitats e da fauna e
flora selvagens e a conservação das aves selvagens (ZPE e SIC rio Maçãs).
Tal como se pode verificar através da figura seguinte na área de implantação do projeto não
existem estações de monitorização da qualidade da água (Rede de Qualidade da Água). A
estação mais próxima, Ponte Rio Maçãs encontra-se acerca de 9 km a norte da área em
estudo.
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Área de Estudo

Classificação (APA – SNIRH):

Figura 26 – Localização das estações de monitorização da qualidade da água da Rede de
Qualidade da Água na bacia hidrográfica do rio Douro (APA – SNIRH).

As amostras de água da estação de Ponte Rio Maçãs apresentaram uma qualidade Razoável
em 2013, devido aos valores de fenóis.
Na figura seguinte pode-se observar que a linha de água (rio Maçãs) que será atravessada
pela futura ponte apresenta um estado ecológico classificado de Bom (PGRH do Douro).
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Área de Estudo

Fonte: Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Douro. Relatório
Técnico – Comissão Europeia. Anexo I - Cartografia. (agosto,2012).
Agência Portuguesa do Ambiente.

Figura 27 – Enquadramento da área de estudo na Carta de Estado ecológico das massas de água
superficial.

No Quadro 31 é apresentada a classificação do Estado Ecológico, químico e final para a massa
de água não monitorizada, ou seja não abrangidas pela rede de qualidade do SNIRH, na área
de estudo, nomeadamente o rio Maçãs. Esta classificação foi efetuada no âmbito do Plano de
Gestão da Região Hidrográfica do Douro, onde a classificação do estado ecológico foi obtida
através de uma análise de correlação entre variáveis de pressão e índices bióticos e de uma
análise de regressão múltipla. Para a avaliação dos elementos de qualidade químicos e físicoquímicos gerais das massas de água não monitorizadas não abrangidas pela rede de
qualidade do SNIRH, ou com pontos de amostragem sem dados recentes, implementou-se, no
PGBH, uma metodologia com base num modelo conceptual de 1ª ordem que permite, a partir
das pressões/ caudais acumulados estimados e das concentrações monitorizadas, estimar as
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concentrações de CBO5, CQO, Nitratos e Fósforo total para todas as massas de água do tipo
“rio” e “lago” da região hidrográfica em estudo.
Conforme se pode observar no Quadro 29 a massa de água não monitorizada, rio Maçãs
apresenta a Classificação Final de Bom.
Quadro 29 – Classificação do Estado Final para as massas de água “rio” não monitorizadas.
MASSA DE ÁGUA

DESIGNAÇÃO

TIPOLOGIA

PT03DOU0208N

Rio Maçãs

N1 > 100

ESTADO

ESTADO

ESTADO

ECOLÓGICO

QUÍMICO

FINAL

Bom

Bom

Bom

Fonte: Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Douro. Relatório Base. Parte 2 – Caracterização e Diagnóstico da Região
Hidrográfica (agosto,2012). Agência Portuguesa do Ambiente.

6.4.2.1

Usos da Água

De acordo com a informação constante no Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Douro
(Relatório Técnico – Comissão Europeia, Anexo II – Informação adicional, disponibilizado do
site da APA, 2012), os usos e necessidades da linha de água, rio Maçãs, são os apresentados
no Quadro seguinte.
Quadro 30 – Usos e Necessidades do rio Maçãs.

ABASTECIMENTO PÚBLICO
De acordo com os dados constantes nos Estudos de Caracterização da Revisão do PDM de
Vimioso (2011), a atual rede de abastecimento de água de Vimioso é constituída por
15 sistemas autónomos que servem 98% da população do concelho, sendo que cerca de 41%
dessa população é servida pelo Sistema de Maçãs. Estes sistemas autónomos incluem
34 captações, 25 instalações de tratamento, 9 estações elevatórias, 65 km de condutas
adutoras, 31 reservatórios e 104 km de redes de distribuição.
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De acordo com a informação da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos dos
(ERSAR), em 2014, em termos de volume fornecido pelo Sistema de Abastecimento Municipal
de Vimioso, cerca de 40,51% do volume de água fornecido depende da extração a partir de
águas subterrâneas e os restantes 59,49% de água superficial. O volume de água distribuído
rondava em 2014 os 1 951 m3/dia para servir uma população de 4 948 habitantes.
No Quadro seguinte apresenta-se as características das captações superficiais dos rios Maçãs
e Angueira que permitem o abastecimento da parte da população do concelho de Vimioso.
Quadro 31 – Características das captações superficiais destinadas ao abastecimento Público.
Localização

Captação superficial
Designação

Código
INSAAR

administrativa

Massas de água

Concelho

Freguesia

Designação

Maçãs 1

18554534

Bragança

Outeiro

Rio Maçãs

Angueira

6013271

Vimioso

Vimioso

Rio Angueira

Sub-

Código MS-CD
PT03DOU020
8N
PT03DOU022
0

bacia

População Servida
(hab.) Escalão de
População

Volume

Entidade

(m3/ano)

Gestora

Sabor

3 000

≤ 10.000

265.196

Sabor

400

≤ 10.000

258.952

Município
de
Vimioso
Município
de
Vimioso

Fonte: Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Douro. Relatório Base. Parte 2 – Caracterização e Diagnóstico da Região
Hidrográfica (agosto,2012). Agência Portuguesa do Ambiente.

A captação de água superficial localizada no rio Maçãs, localiza-se no concelho de Bragança e
na freguesia do Outeiro, portanto a mais de 10 km a norte da área de implantação do presente
projeto.
No Quadro 32 lista-se a Rede de distribuição de água (conjunto de condutas, estações
elevatórias, postos de cloragem de reforço e outros dispositivos acessórios, inseridos na malha
urbana, destinados ao transporte e distribuição domiciliária de água para consumo) do
concelho de Vimioso.
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Quadro 32 – Rede de distribuição de água do concelho de Vimioso (dados de 2007).
CÓDIGO INSAAR DESIGNAÇÃO

18539408
18539978
18540247
18541670
18542476
18544387
18544848
18546303
18546929
18547003
18548174
18549260
18549825
18550310
18550410
18551195
18551533
18551885
18553054
18553603
18554380
18555208
18555329
18555983
18555996

TIPO DE SERVIÇO ANO ENTIDADE GESTORA SITUAÇÃO DE FUNCIONAMENTO POPULAÇÃO TOTAL SERVIDA (HAB) CONCELHOS SERVIDOS VOLUME ANUAL - SECTOR "DOMÉSTICO" (M3)

VILAR SECO (VIMIOSO) DOMICILIÁRIO
VILA CHÃ (VIMIOSO)
DOMICILIÁRIO
UVA
DOMICILIÁRIO
MORA (VIMIOSO)
DOMICILIÁRIO
VALE DE ALGOSO
DOMICILIÁRIO
ANGUEIRA
DOMICILIÁRIO
FONFRIA
DOMICILIÁRIO
VIMIOSO
DOMICILIÁRIO
CAMPO DE VÍBORAS
DOMICILIÁRIO
ALGOSO
DOMICILIÁRIO
SÃO JOANICO
DOMICILIÁRIO
SERAPICOS (VIMIOSO) DOMICILIÁRIO
ANGUEIRA (VIMIOSO) DOMICILIÁRIO
CAÇARELHOS (Z. ANTIGA)DOMICILIÁRIO
CAÇARELHOS (ZONA NOVA)
DOMICILIÁRIO
PINELO- ZONA BAIXA
DOMICILIÁRIO
PINELO -ZONA ALTA
DOMICILIÁRIO
VALE DE PENA
DOMICILIÁRIO
VALE DE FRADES
DOMICILIÁRIO
JUNQUEIRA (VIMIOSO) DOMICILIÁRIO
AVELANOSO
DOMICILIÁRIO
ARGOZELO
DOMICILIÁRIO
CARÇÃO
DOMICILIÁRIO
SANTULHÃO
DOMICILIÁRIO
MATELA (AVINHÓ)
DOMICILIÁRIO

2007 C. M. VIMIOSO
2007 C. M. VIMIOSO
2007 C. M. VIMIOSO
2007 C. M. VIMIOSO
2007 C. M. VIMIOSO
2007 C. M. VIMIOSO
2007 C. M. VIMIOSO
2007 C. M. VIMIOSO
2007 C. M. VIMIOSO
2007 C. M. VIMIOSO
2007 C. M. VIMIOSO
2007 C. M. VIMIOSO
2007 C. M. VIMIOSO
2007 C. M. VIMIOSO
2007 C. M. VIMIOSO
2007 C. M. VIMIOSO
2007 C. M. VIMIOSO
2007 C. M. VIMIOSO
2007 C. M. VIMIOSO
2007 C. M. VIMIOSO
2007 C. M. VIMIOSO
2007 C. M. VIMIOSO
2007 C. M. VIMIOSO
2007 C. M. VIMIOSO
2007 C. M. VIMIOSO

EM SERVIÇO
EM SERVIÇO
EM SERVIÇO
EM SERVIÇO
EM SERVIÇO
EM SERVIÇO
EM SERVIÇO
EM SERVIÇO
EM SERVIÇO
EM SERVIÇO
EM SERVIÇO
EM SERVIÇO
EM SERVIÇO
EM SERVIÇO
EM SERVIÇO
EM SERVIÇO
EM SERVIÇO
EM SERVIÇO
EM SERVIÇO
EM SERVIÇO
EM SERVIÇO
EM SERVIÇO
EM SERVIÇO
EM SERVIÇO
EM SERVIÇO

220
38
93
41
41
162
155
755
145
238
58
47
162
136
136
112
112
50
86
60
204
801
508
508
267

VIMIOSO
VIMIOSO
VIMIOSO
VIMIOSO
VIMIOSO
VIMIOSO
VIMIOSO
VIMIOSO
VIMIOSO
VIMIOSO
VIMIOSO
VIMIOSO
VIMIOSO
VIMIOSO
VIMIOSO
VIMIOSO
VIMIOSO
VIMIOSO
VIMIOSO
VIMIOSO
VIMIOSO
VIMIOSO
VIMIOSO
VIMIOSO
VIMIOSO

10813,2
3604,8
7208,4
3604,8
3604,8
5839,2
11281,2
47036,4
10813,2
14416,8
3604,8
1694,4
5839,2
4902,0
4902,0
4036,8
4036,8
1802,4
3099,6
2162,4
6632,4
43251,6
25230,0
25230,0
14416,8

Fonte: Inventário Nacional de Sistema de Abastecimento de Águas e de Águas Residuais.

6.4.3

6.4.3.1

Recursos Hídricos Subterrâneos

Considerações Gerais

Na zona em estudo os recursos aquíferos subterrâneos são pobres (50 m3/(dia.km2)). Apesar
de estarmos numa região em que a precipitação média anual é elevada (da ordem dos 600 a
800 mm), devido ao declive acentuado da região e às formações geológicas ocorrentes,
predomina a escorrência superficial relativamente à infiltração (escoamento superficial entre os
150 a 200 mm).

6.4.3.2

Caracterização Hidrogeológica

A distribuição dos recursos hídricos subterrâneos em Portugal continental está intimamente
relacionada com as ações geológicas que moldaram o nosso território. A área em estudo para
o Projeto da “EN/ER 218 – Ponte sobre o Rio Maçãs e Acessos” situa-se na unidade
hidrogeológica denominada de Maciço Antigo.
O Maciço Antigo (Maciço Hespérico, ou Ibérico), é a unidade geológica que ocupa a maior
extensão em Portugal, sendo constituído, essencialmente,

por rochas

eruptivas

e

metassedimentares. As litologias correspondentes àqueles tipos de rochas, são habitualmente
designadas pelos hidrogeólogos por rochas cristalinas ou rochas duras, ou ainda, por rochas
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fraturadas ou fissuradas. Em termos gerais, podem-se considerar como materiais com escassa
aptidão hidrogeológica, pobres em recursos hídricos subterrâneos. No entanto, apesar da
escassez de recursos hídricos subterrâneos, eles desempenham um papel importante, tanto
nos abastecimentos à população, como na agricultura, como na manutenção do equilíbrio
ecológico. De facto, além de várias pequenas captações particulares, a maioria dos concelhos
que se encontram localizados nesta unidade hidrogeológica, dispõe de um grande número de
captações de águas subterrâneas para abastecimento.
Nos aquíferos fissurados a existência de descontinuidades geológicas é determinante para que
ocorra circulação de água. Uma vez que a incerteza associada a este tipo de ocorrência é
bastante elevada, existe uma forte heterogeneidade espacial das características hidráulicas
neste tipo de aquífero dentro da mesma formação geológica. Poderá, no entanto, ocorrer um
nível superior em que exista um comportamento intersticial, associado a espessuras
consideráveis de alteração da rocha subjacente. As unidades porosas têm um desenvolvimento
espacial pequeno, mas podem constituir aquíferos de interesse local ou regional. Destacam-se
os depósitos aluvionares que podem propiciar esquemas de captação por infiltração induzida
de certa importância, dependentes da qualidade e quantidade da água disponível nas linhas de
água a que estão ligados.
A recarga natural dos sistemas hidrogeológicos da região onde se insere o projeto é feita
essencialmente a partir da infiltração direta da precipitação e através da influência de massas
de água superficial, que se encontram em conexão hidráulica através de falhas e fraturas com
os sistemas hidrogeológicos. Existem diversas áreas favoráveis à infiltração de água em
profundidade, quer nas áreas mais elevadas onde a infiltração se dá essencialmente através
de falhas e fraturas, quer nas zonas de vertentes onde a infiltração se dá através da vegetação
e dos solos com frações minerais dominantemente arenosas e detríticas.
A ocorrência em toda a região hidrográfica de relevos acentuados e vales bastantes contínuos
é consentânea com a existência de gradientes hidráulicos subterrâneos. A existência de várias
redes de fracturação, em alguns casos profundas, assim como a existência de filões
quartzíticos, contribui para promover a circulação e armazenamento de águas subterrâneas.
Os valores anuais de recarga subterrânea deverão situar-se entre os 5 e os 10% da
precipitação para os aquíferos fissurados (devendo assumir-se o valor por defeito). Alguns
autores consideram valores mais elevados de recarga, no entanto, esta inclui uma fração não
explorável por retornar rapidamente à rede de drenagem.
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De acordo com os dados de 2007 do Inventário Nacional de Sistema de Abastecimento de
Águas Residuais e de Águas Residuais o concelho de Vimioso possuía 28 furos de captação
de águas subterrâneas identificado no quadro seguinte.
Quadro 33 – Captações de Água no concelho de Vimioso (dados de 2007).
CÓDIGO
INSAAR

TIPO DE CAPTAÇÃO CONCELHO

FREGUESIA

POPULAÇÃO
VOLUME ANUAL DE
TOTAL
CONCELHOS
ÁGUA CAPTADO
SERVIDA
SERVIDOS
(M3)
(HAB)
2007
61
VIMIOSO
5572,8

UNIDADE
ANO
HIDROGEOLÓGICA

DESIGNAÇÃO

TIPO DE ORIGEM

6002519

AVELANOSO F1

ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

FURO

VIMIOSO

AVELANOSO

MACIÇO ANTIGO

6002520

CAÇARELHOS 2

ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

FURO

VIMIOSO

CAÇARELHOS

MACIÇO ANTIGO

2007

90

VIMIOSO

8208

6002599

MORA

ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

FURO

VIMIOSO

UVA

MACIÇO ANTIGO

2007

100

VIMIOSO

3271,2

6003185

SÃO JOANICO

ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

FURO

VIMIOSO

VALE DE FRADES

MACIÇO ANTIGO

2007

100

VIMIOSO

6542,4

6013253

ANGUEIRA 2

ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

GALERIA DE MINA

VIMIOSO

ANGUEIRA

MACIÇO ANTIGO

2007

54

VIMIOSO

4905,6

6013254

ANGUEIRA

ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

FURO

VIMIOSO

ANGUEIRA

MACIÇO ANTIGO

2007

54

VIMIOSO

4905,6

6013256

AVELANOSO M1

ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

GALERIA DE MINA

VIMIOSO

AVELANOSO

MACIÇO ANTIGO

2007

61

VIMIOSO

5572,8

6013257

AVELANOSO M2

ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

GALERIA DE MINA

VIMIOSO

AVELANOSO

MACIÇO ANTIGO

2007

61

VIMIOSO

5572,8

6013258

CAÇARELHOS (NOVO)

ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

FURO

VIMIOSO

CAÇARELHOS

MACIÇO ANTIGO

2007

90

VIMIOSO

8208

6013259

CAÇARELHOS 1

ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

GALERIA DE MINA

VIMIOSO

CAÇARELHOS

MACIÇO ANTIGO

2007

90

VIMIOSO

8208

6013261 JUNQUEIRA F2 (Z. ALTA) ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

FURO

VIMIOSO

MATELA

MACIÇO ANTIGO

2007

112

VIMIOSO

5066,4

6013262

JUNQEIRA

ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

FURO

VIMIOSO

PINELO

MACIÇO ANTIGO

2007

60

VIMIOSO

5451,6

6013263

PINELO M1

ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

GALERIA DE MINA

VIMIOSO

PINELO

MACIÇO ANTIGO

2007

112

VIMIOSO

5066,4

6013264

UVA

ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

FURO

VIMIOSO

UVA

MACIÇO ANTIGO

2007

200

VIMIOSO

8904

6013265

VALE DE FRADES (F1)

ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

FURO

VIMIOSO

VALE DE FRADES

MACIÇO ANTIGO

2007

43

VIMIOSO

3861,6

6013266

VALE DE FRADES M1

ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

GALERIA DE MINA

VIMIOSO

VALE DE FRADES

MACIÇO ANTIGO

2007

43

VIMIOSO

3861,6

6013267

SERAPICOS 1

ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

FURO

VIMIOSO

VALE DE FRADES

MACIÇO ANTIGO

2007

24

VIMIOSO

2134,8

6013269

VILAR SECO 1

ÁGUAS SUBTERRÂNEAS POÇO COM DRENOS

VIMIOSO

VILAR SECO

MACIÇO ANTIGO

2007

30

VIMIOSO

8587,2

6013270

VILAR SECO 2

ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

VIMIOSO

VILAR SECO

MACIÇO ANTIGO

2007

270

VIMIOSO

8587,2

6013271

VIMIOSO (ANGUEIRA)

ÁGUAS DE SUPERFÍCIE

DRENOS

VIMIOSO

VIMIOSO

MACIÇO ANTIGO

2007

400

VIMIOSO

7359,6

6013272

FONFRIA

ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

GALERIA DE MINA

VIMIOSO

VIMIOSO

MACIÇO ANTIGO

2007

1240

VIMIOSO

7359,6

FURO

6082080

VALE PENA

ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

FURO

VIMIOSO

PINELO

MACIÇO ANTIGO

2007

50

VIMIOSO

4360,8

18539689

VILA CHÃ

ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

FURO

VIMIOSO

UVA

MACIÇO ANTIGO

2007

100

VIMIOSO

3453,6

18541995

VALE DE ALGOSO

ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

FURO

VIMIOSO

ALGOSO

MACIÇO ANTIGO

2007

100

VIMIOSO

4360,8

18549113

SERAPICOS 2

ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

POÇO

VIMIOSO

VALE DE FRADES

MACIÇO ANTIGO

2007

24

VIMIOSO

2134,8

18549637

ANGUEIRA 3

ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

GALERIA DE MINA

VIMIOSO

ANGUEIRA

MACIÇO ANTIGO

2007

54

VIMIOSO

4905,6

18550838

PINELO M2

ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

GALERIA DE MINA

VIMIOSO

PINELO

MACIÇO ANTIGO

2007

112

VIMIOSO

5066,4

18550876

PINELO F1

ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

FURO

VIMIOSO

PINELO

MACIÇO ANTIGO

2007

112

VIMIOSO

5066,4

Fonte: Inventário Nacional de Sistema de Abastecimento de Águas e de Águas Residuais.

Os furos de captação de água, localizados no concelho de Vimioso encontram-se devidamente
identificados na Planta Geológica e Litológica (ver extrato desta carta na Figura 28). Trata-se
de captações de água ativas e em termos geológicos, estão todas elas inseridas no Maciço
Antigo.
Conforme se pode observar na figura seguinte o furo mais próximo da área de implantação do
projeto localiza-se a uma distância superior a 1 km.
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Figura 28 – Enquadramento da área de estudo do Projeto “EN/ER 218 – Ponte sobre o Rio Maçãs
e Acessos” (assinalada a vermelho na figura) na Planta de Geologia e Litologia do PDM de
Vimioso.

Na envolvente mais alargada da área de estudo são de destacar as águas minerais naturais da
Terronha, que atualmente estão a ser captadas e conduzidas para um edifício termal.
O polo hidromineral da Terronha localiza-se a cerca de 3500 m a SE da vila de Vimioso (distrito
de Bragança) e enquadra a nascente tradicional e o furo de captação AQ1, ambos localizados
na margem direita do rio Angueira (Figura 29). Este polo integra-se na área concessionada
para exploração. A água captada no furo de captação AQ1 é conduzida ao edifício termal por
uma conduta de adução elevatória.
Do ponto de vista geomorfológico a área do polo hidromineral da Terronha e a respetiva área
concessionada e zona envolvente é bastante acidentada na zona da nascente hidromineral da
Terronha e do furo de captação AQ1, com declive médio de 48%, sendo marcada pelo encaixe
do rio Angueira. O traçado deste rio é fortemente condicionado por fatores litoestruturais e
tectónicos, com destaque para o padrão de fracturação da região, particularmente segundo as
direções NNE-SSW a N-S, NE-SW a ENE-WSW e NW-SE.
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Geologicamente os terrenos da área concessionada e envolvente enquadram-se no setor leste
do domínio da Zona da Galiza Trás-os-Montes, onde se enquadram terrenos paleozoicos
associados aos domínios Peritransmontano e Centrotransmontano (Ribeiro, 1974). Inserem-se
num espaço onde se discriminam litotipos principalmente caracterizados por afloramentos
geológicos de unidades metassedimentares associadas à unidade estrutural autóctone e subautóctone do NE Transmontano e por granitóides hercínicos sin, tardi a pós tectónicos
relativamente a D3. Destaca-se ainda a presença de alguns depósitos cenozóicos de
cobertura.
Estudos efetuados indicam que a água captada no furo é uma água que se pode classificar
como bicarbonatada, sódica, (de tendência cloretada), sulfúrea, fluoretada, alcalina, com uma
estrutura típica de água sulfúrea. É uma água hipotermal, com temperatura média de 17,5 °C,
pH de 8,7 e mineralização total 441,5 mg/l (Alcino S. Oliveira & Solange M. S. Almeida, 2013).

Área de Estudo

Vimioso

Balneário Termal das
Termas de Terronha

Conduta de água
mineral natural
captada em AQ1

Furo de captação AQ1

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 29 – Enquadramento da área de estudo em relação à localização do furo de captação AQ1
e do balneário termal das Termas da Terronha.
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O Despacho n.º 8812/2015, de 10 de agosto reconhece as indicações terapêuticas da água
mineral das Termas da Terronha para doenças do aparelho respiratório e doenças reumáticas
e músculo-esqueléticas, nos termos da alínea g9 do n.º 5 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º
142/2004, de 11 de junho, tendo a Direção-geral da Saúde procedido ao seu reconhecimento.
Salienta-se que o local de implantação do Projeto da “EN/ER 218 – Ponte sobre o Rio Maçãs e
Acessos” dista mais de 5 km do furo de captação de água das Termas de Terronha.

6.4.3.2.1

Vulnerabilidade das Águas Subterrâneas à Poluição

A vulnerabilidade é a maior ou menor capacidade de atenuação das camadas superiores do
aquífero à passagem de poluentes. A vulnerabilidade intrínseca é definida através de
características geológicas e hidrogeológicas, não se considerando, por esse facto, o fator
antrópico. Já a vulnerabilidade específica considera além das características intrínsecas do
meio, algumas características específicas, tais como a ocupação do solo ou o tipo de
contaminante.
Desta forma, a vulnerabilidade das águas subterrâneas à poluição, foi avaliada segundo o
método criado pela EPPNA – Equipa de Projeto do Plano Nacional da Água (1998), baseado
apenas na composição litológica do meio à qual está associada uma classe de vulnerabilidade.
Segundo esta metodologia são apresentadas no Quadro 34, as oito classes de vulnerabilidade,
em função da composição litológica de cada formação e a respetiva classificação.
A vulnerabilidade à poluição é definida para as formações geológicas que constituem o modelo
hidrogeológico da área de estudo, com indicador do tipo V6, considerado de vulnerabilidade
baixa a variável, para as formações metassedimentares e para as rochas granitóides, que
definem aquíferos em rochas fissuradas.
Quadro 34 – Classes de Vulnerabilidade.
AQUÍFERO
Aquífero em rochas carbonatadas de elevada carsificação
Aquífero em rochas carbonatadas de carsificação média a alta
Aquífero em sedimentos não consolidados com ligação hidráulica com a
água de superfície
Aquífero em sedimentos não consolidados sem ligação hidráulica com a
água de superfície
Aquífero em rochas carbonatadas
Aquífero em rochas fissuradas
Aquífero em sedimentos consolidados
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À POLUIÇÃO

INDICADOR

Muito Alta
Alta

V1
V2

Média a Alta

V3

Média

V4

Média a Baixa
Baixa e Variável
Baixa

V5
V6
V7
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AQUÍFERO
Inexistência de aquíferos

VULNERABILIDADE
À POLUIÇÃO

INDICADOR

Muito Baixa

V8

Fonte: EPPNA

Refere-se que uma maior fracturação e alteração do substrato aumentam, localmente, a
vulnerabilidade à poluição das massas de água subterrânea.

Área de Estudo

Figura 30 - Mapeamento da vulnerabilidade “clássica” à poluição das águas subterrâneas de
Portugal Continental, publicado por Lobo-Ferreira e Oliveira (1993).
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Conforme se pode observar na Figura anterior a área em estudo está inserida na Classe de
Vulnerabilidade muito variável – Rochas metamórficas, predominantemente xistos e
grauvaques, fraturadas.

6.4.4

Fontes de Poluição

As fontes poluidoras que condicionam a atual qualidade dos recursos hídricos são as águas
residuais urbanas (domésticas e industriais), ambas fontes de poluição tópica, e a poluição de
origem agrícola, principal fonte de poluição difusa.
Em relação às fontes de poluição tópica, de acordo com a informação recolhida no INSAAR a
área de estudo apresenta um bom índice de atendimento de população servida por sistemas
de drenagem de águas residuais, sendo no concelho de Vimioso de 100%.
Face a estas percentagens de tratamento das águas, os efluentes resultantes do
funcionamento das estações de tratamento de águas residuais (ETAR) representam uma
grande fatia da poluição hídrica na área de estudo.
Na envolvente da zona de implantação do projeto foram identificadas três fontes de poluição
tópica cujo detalhe se apresenta no quadro seguinte.
Quadro 35 – Descrição das Fontes Poluidoras identificadas na área em estudo.

Embora não se tenham calculado as cargas poluentes nas bacias hidrográficas afetadas por
este tipo de poluição, as águas residuais apresentam, mesmo após o seu tratamento, uma
elevada

carga

orgânica,

concentrações

elevadas

nos

parâmetros

microbiológicos,

designadamente, coliformes fecais e totais e de nutrientes, azoto e fósforo.
Relativamente às águas residuais industriais, a área de estudo apresenta um tecido industrial
pouco desenvolvido. Uma vez que as suas águas residuais são maioritariamente conduzidas
para as ETAR existentes, não se considera relevante apresentar uma caracterização detalhada
deste tipo de fonte poluidora.
Relativamente às fontes de poluição difusa, a principal fonte poluente está relacionada com a
atividade agrícola presente na área de estudo. A aplicação de grandes quantidades de
fertilizantes e produtos fitossanitários origina, nos períodos de precipitação mais intensa, a
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lixiviação de substâncias ricas em nutrientes (azoto e fósforo) e pesticidas para o meio hídrico
recetor. Os recursos mais afetados são as linhas de água cujas bacias hidrográficas
apresentam uma grande área com este tipo de atividade e os aquíferos presentes nestes
terrenos.
Na área de estudo propriamente dita, não se identificaram aproveitamentos hidroagrícolas ou
regadios tradicionais que normalmente são responsáveis pela introdução dos poluentes acima
referidos no meio hídrico, sendo a área maioritariamente florestal, contudo, na área de estudo
junto da povoação de Carção existe a prática de alguma agricultura de subsistência sendo os
principais produtos produzidos mel, castanha, batata, frutos secos, produtos hortícolas, azeite e
vinho.
Face a estas características, a área de estudo não é classificada como zona vulnerável à
poluição por nitratos resultantes das atividades agrícolas, de acordo com o Decreto-Lei
n.º 235/97, de 3 de setembro (proteção das águas contra a poluição causada por nitratos de
origem agrícola), alterado pelo Decreto-Lei n.º 68/99, de 11 de março, a Portaria n.º 164/2010,
de 16 de março (aprova a lista das zonas vulneráveis) e a Portaria n.º 259/2012, de 28 de
agosto (programa de ação para as zonas vulneráveis).
Com alguma importância local, nomeadamente nas áreas urbanas, as vias rodoviárias são
outra potencial fonte difusa de contaminação dos recursos hídricos.
Os poluentes emitidos pelos veículos sofrem deposição nas vias sendo posteriormente
arrastados, após ocorrência de precipitação significativa, para o solo e linhas de água mais
próximas. Os poluentes mais importantes gerados são as partículas, os metais pesados (zinco,
cádmio, cobre e ferro) e os hidrocarbonetos. Embora não se tenha efetuado o cálculo das
cargas poluentes originadas pelo tráfego rodoviário, nas principais vias é de esperar a
presença destes poluentes no solo e nas pequenas linhas de água atravessadas.
As águas pluviais dos aglomerados urbanos são, tal como as águas de escorrência das
estradas, transportadoras de partículas, hidrocarbonetos, óleos e metais pesados. A carga
poluente torna-se mais significativa em aglomerados mais densos, que não é o caso dos dois
aglomerados existentes na envolvente do local de implantação do projeto, nomeadamente
Carção (419 habitantes, dados dos Censos do INE de 2011) e Vimioso (1285 habitantes, dados
dos Censos do INE de 2011).
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Geologia e Geomorfologia

6.5.1

Introdução e Metodologia

A caracterização geológica é baseada nas cartas geológicas, respetivas notícias explicativas e
em reconhecimento de campo efetuado e em bibliografia da especialidade.
Para a caracterização geológica da área de estudo utilizou-se a Carta Geológica de Portugal,
na escala 1:200 000, já que para a área em estudo ainda não existe a Carta Geológica de
Portugal, na escala 1:50 000 (Folha 8C).
Foram ainda consultados os sites, recomendados pelo LNEG, incluindo os das entidades que
se dedicam à conservação do património geológico e á proteção de sítios e paisagens de
interesse geológico.

6.5.2

Enquadramento Geomorfológico

O concelho de Vimioso situa-se no Planalto Mirandês e faz parte da Terra Fria Transmontana.
É um concelho de paisagem acidentada, atravessado pelos vales profundos dos rios Angueira,
Maçãs e Sabor, sendo que a área em estudo para a implantação do Projeto da “EN/ER 218 –
Ponte sobre o Rio Maçãs e Acessos” localiza-se no vale encaixado do rio Maçãs. A paisagem
neste local é diversificada e expressiva, num constante confronto entre as serras, os planaltos
e os vales encaixados (Fotografia 7).
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Fotografia 7 – Pormenores do relevo da área de estudo.

Como se pode observar na Figura 31, ao nível da área de estudo, são visíveis grandes
diferenças altimétricas, entre os 676 m e 399 m (junto do rio Maçãs).
Como é visível na Figura 32, verifica-se um predomínio de declives entre os 25% e/ou
superiores a 45%, correspondendo às zonas mais declivosas, ao vale encaixado do rio Maçãs
e as zonas menos declivosas, à povoação de Carção e sua envolvente mais próxima.

Figura 31 – Carta hipométrica da área em estudo.
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Figura 32 – Carta de declives da área em estudo.

Estas características morfológicas encontram-se relacionadas com a estrutura geológica, com
a litologia e também com a evolução tectónica da região.
O traçado insere-se principalmente num maciço de rochas metassedimentares, Paleozóicas,
comportando unidades polimetamórficas, com passagens de metavulcanitos básicos e ácidos.
Estas formações, apresentam geralmente grande resistência, revelando, no entanto, um
intenso nível de perturbação, que se pode constatar pelos frequentes dobramentos, nível de
fracturação e de alteração, que se podem observar nos vários afloramentos existentes.
Conforme se pode observar no extrato da Carta Neotectónica de Portugal Continental
(Figura 33), o Rio Maçãs apresenta sensivelmente a mesma orientação que o sistema de
falhas de Portelo-Vilariça-Manteigas, sendo reconhecido in situ o sistema conjugado que afeta
as margens do rio.
Deve referir-se que este tipo de maciço metamórfico, origina normalmente solos de cobertura
pouco espessos, por vezes de caracter esquelético, pelo que se pode admitir a intersecção de
maciço rochoso a pequenas profundidades ou mesmo à superfície.
No entanto, atendendo a que, no decurso da sua história litológica, estes maciços foram
submetidos a intensos e múltiplos esforços tectónicos, que lhe conferiram forte complexidade
estrutural e tectónica, será de esperar, que os mesmos, apresentem fracas características
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geomecânicas, embora as escavações para os caboucos de fundação, possam ter que
avançar com o recurso a meios mecânicos pesados e mesmo a explosivos controlados.

Área de Estudo

Figura 33 – Extrato modificado da Carta Neotectónica de Portugal Continental (Cabral, 1995).

De acordo com o reconhecimento preliminar realizado será de admitir, que a partir dos 2 a 3 m
de profundidade, as formações geológicas existentes in situ apresentem um carácter rochoso
ou sub-rochoso e que, desta forma, revelem uma resistência e uma deformabilidade compatível
com a adoção de fundações diretas por sapatas, quer seja para o caso da Ponte sobre o Rio
Maçãs, como para o Viaduto.
Deve referir-se que, ao nível do talvegue do rio, existem afloramentos rochosos muito
compactos que permite confirmar a provável ausência de enchimentos aluvionares.

6.5.3

Enquadramento Geológico

A área em estudo para a implementação do Projeto da “EN/ER 218 – Ponte sobre o Rio Maçãs
e Acessos” desenvolve-se na região de Trás-os-Montes Oriental, que se integra na zona
Centro-Ibérica do Maciço Hespérico, correspondente à Meseta Norte, e na peneplanície
fundamental da unidade morfoestrutural da Meseta Ibérica, ocupando principalmente terrenos
Ficheiro: 768-P161-EIA-RS_C.docx

103 / 393

EN / ER 218
Ponte sobre o Rio Maçãs e acessos

Projeto base
P16.1 - ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL (EIA)
Relatório Síntese

da designada Série Transmontana, situada na bordadura Sul do Maciço Polimórfico de Morais
(Figura 34).
A Meseta Norte inclui a bacia do Douro, estendendo-se com certa regularidade para Oeste, até
ao sistema de falhas de Portelo-Vilariça-Manteigas, com orientação geral NNE-SSW. Este
acidente tardi-hercínico, foi reativado no Quaternário, sendo limitado a Leste por uma escarpa
bem conservada, rejeitando a superfície da Meseta em cerca de quatro centenas de metros.
As formações que constituem o maciço Hespérico foram intensamente metamorfizadas e
tectonizadas pela Orogenia Hercínica. O enquadramento geológico regional permite entender
as condições orográficas existentes na zona do atravessamento do Rio Maçãs.

Área de Estudo

Figura 34 – Enquadramento da área de estudo nas Unidades Geológicas.

Para a caracterização geológica da área de estudo utilizou-se a Carta Geológica de Portugal,
na escala 1:200 000 (Figura 35), já que para a área em estudo ainda não existe a Carta
Geológica de Portugal, na escala 1:50 000 (Folha 8C).
De acordo com a Carta Geológica mencionada anteriormente, a área em estudo localiza-se no
Complexo Parautóctone que engloba uma série de unidades metassedimentares de baixo grau
metamórfico, mais especificamente na Formação dos Xistos e Grauvaques Culminares (DPF)
(Figura 35 e Desenho 768-P161-EIA-004).
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Figura 35 – Enquadramento da área de estudo no extrato da Carta Geológica de Portugal à escala
original: 1: 200 000 (Fonte: LNEG).

De seguida é efetuada uma pequena discrição desta formação geológica retirada da Notícia
Explicativa da Folha 2, publicada pelo Instituto Nacional de Engenharia, Tecnologia e Inovação
(Lisboa, 2006).
DPF - FORMAÇÃO DOS XISTOS E GRAUVAQUES CULMINARES
Esta formação constitui uma sucessão monótona formada por alternâncias de filitos e
metagrauvaques de espessuras variáveis, desde níveis centimétricos até bancadas possantes.
Ocorrem também metassiltitos e psamitos finos. Os metagrauvaques, mais ou menos
quartzosos, são fáceis francamente imaturas textural e composicionalmente, como pode ser
deduzido da presença de grãos detríticos de feldspatos, para além da gama variada de classes
granulométricas presentes.
Até á data não foi encontrado qualquer vestígio fóssil nesta formação. Com base no esquema
estrutural proposto e na idade atribuída à formação dos Xistos Superiores, apenas pode ser
garantida uma idade pós-landoveriana média a superior. A natureza flyschóide da unidade tem
feito com que autores atribuam uma idade devónica a esta formação (e.g. Ribeiro, 1974).
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FUNDAÇÕES DAS OBRAS DE ARTE
De acordo com o reconhecimento Geológico e Geotécnico preliminar realizado será de admitir,
que a partir dos 2 a 3 m de profundidade, as formações geológicas existentes in situ
apresentem um carácter rochoso ou sub-rochoso e que, desta forma, revelem uma resistência
e uma deformabilidade compatível com a adoção de fundações diretas por sapatas, quer seja
para o caso da Ponte sobre o Rio Maças, como para o Viaduto.
Deve referir-se que, ao nível do talvegue do rio, existem afloramentos rochosos muito
compactos que permite confirmar a provável ausência de enchimentos aluvionares.
Tendo em consideração, que alguns pilares, poderão ser executados a meia encosta, quer seja
na margem esquerda - lado nascente e quer seja na margem direita – lado poente e ainda que
a pendente do terreno natural apresenta uma inclinação acentuada da ordem dos 45º, sendo
que em alguns locais até poderá ser maior, será de admitir a necessidade de recorrer a
trabalhos de contenção e de consolidação dos taludes de escavação, para as peças de
fundação.
Estas obras de contenção poderão vir a ser necessárias na zona dos apoios da Ponte, quer
sejam os encontros e quer sejam os pilares.
Tendo em atenção o caracter rochoso e sub-rochoso das formações geológicas existentes, as
soluções passivas que recorrem a pregagens são adequadas, desde que associadas a redes
metálicas e em alguns casos a betão projetado, eventualmente com revestimento colorido.

6.5.4

Recursos Minerais

Na figura seguinte enquadra-se a área de estudo para a implementação do Projeto da “EN/ER
218 – Ponte sobre o Rio Maçãs e Acessos” na Carta de Recursos Minerais Metálicos, não
Metálicos, Águas minerais e de nascente (Anexo à Carta Geológica Folha 2 – Escala 1/200
000).
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Fonte: LNEG

Figura 36 – Enquadramento da área de estudo no extrato da Carta de Recursos Minerais
Metálicos, não Metálicos, Águas minerais e de nascente (Anexo à Carta Geológica Folha 2 –
Escala 1/200 000).

Conforme se pode observar na figura anterior na área em estudo não estão identificados
potenciais Recursos Minerais, não Metálicos, Águas minerais e de nascente, que possam vir a
ser explorados.
De acordo com a informação disponibilizada pelo Laboratório Nacional de Energia e Geologia
(LNEG) no seu parecer ao projeto, relativamente a recursos minerais metálicos e energéticos,
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na localidade de Carção (junto à estrada EN218 na saída que liga a Vimioso), referem a
existência de depósito mineral de estanho e volfrâmio de Carção onde um filão-falha quartzoso
de direção NNE-SSW e subverftal, surge mineralizado em cassiterite, volframite e arsenopirite.
Por não existir mais informação disponível não foi possível evidenciar o eventual valor
económico deste depósito mineral. De acordo com o conhecimento atualmente detido pelo
LNEG, não existem nesta área pedreiras licenciadas nem ocorrem recursos minerais não
metálicos com interesse económico.
A área de estudo, na sua zona mais ocidental, sobrepõe-se ao limite da área de prospeção e
pesquisa de Argozelo (referência MNPPO1711) que se encontra atribuída à Empresa de
Desenvolvimento Mineiro-EDM desde 2012 (Figura 37). Esta área inclui a área do depósito
mineral de estanho e volfrâmio de Carção.
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Fonte: Parecer emitido pela DGEG.

Figura 37 – Sobreposição da Área de estudo (assinalada a vermelho na figura) à área afeta a
recursos geológicos, para a qual foram requeridos direitos.
Ficheiro: 768-P161-EIA-RS_C.docx
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A extração de minerais já foi uma atividade importante para a população que vivia no concelho
de Vimioso, no entanto, as minas outrora existentes encontram-se atualmente desativadas,
conforme se pode observar no Quadro 36.
Quadro 36 – Minas desativadas no Concelho de Vimioso.
DENOMINAÇÃO

SUBSTÂNCIA E/OU METAIS

FREGUESIA

Ribeira das Maçãs - Gralheira

Antimónio (Sb)

Algoso

Vale do Milho

Volfrâmio, Estanho e Arsénio

Argozelo

Picão

Antimónio (Sb)

Campo de Víboras

Cubreira

Volfrâmio, Estanho

Argozelo

Cabeço da Mina

Chumbo e Antimónio

Campo de Víboras

Lamelas

Volfrâmio

Argozelo

Eiras das Figueiras

Estanho e Volfrâmio

Argozelo

Argozelo

Estanho (Sn), Tungsténio (W), Prata (Ag)

Argozelo

Campo de Víboras

Estanho (Sn), Tungsténio

Campo de Víboras

Pinelo

Estanho (Sn), Tungsténio (W)

Pinelo

Ribeira das Maçãs (Chito)

Antimónio (Sb), Cobre (Cn)

Vimioso

Fonte: Estudos de Caracterização da Revisão do PDM de Vimioso (2011).

Na figura seguinte sobrepõe-se o projeto em estudo com as áreas de recursos geológicos
assinaladas na Planta de Condicionantes do PDM de Vimioso. Verifica-se que a área em
recuperação anteriormente afeta a minas se encontra a cerca de 4,8 km da área de
implantação do projeto e a cerca de 5,0 km da área de concessão para exploração de águas
minerais Naturais – Termas de Terronha.
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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.
Sistema de Coordenadas: Datum 73 Hayford Gauss IGeoE.

Figura 38 – Sobreposição do projeto (assinalado a amarelo na figura) à área afeta a recursos
geológicos assinalada na Planta de Condicionantes do PDM de Vimioso.

Em 2015, foi inaugurado o Centro Interpretativo da Minas de Argozelo, que têm como objetivo
primário preservar a história da exploração de volfrâmio que durante os meados do séc. XX
ocorreu de uma forma intensiva em Argozelo, ficando desta atividade um conjunto muito
significativo de artefactos industriais utilizados na exploração deste minério e uma reminiscente
história que ainda ancora na memória coletiva das pessoas mais idosas.
Relativamente às rochas ornamentais, o “Branco de Vimioso”, localizado na Quinta de Santo
Adrião, está catalogado na base de dados do INETI como Rocha Ornamental Portuguesa, cuja
ficha de caracterização se apresenta de seguida.
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Fonte: Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG).

De acordo com a informação constante nos Estudos de Caracterização da Revisão do PDM de
Vimioso (2011), não existe atualmente nenhuma pedreira em funcionamento no concelho de
Vimioso.

6.5.4.1

Consultas efetuadas nos sites recomendados pelo LNEG

A consulta efetuada no site do Património Geológico de Portugal - Inventário de geossítios de
relevância nacional (http://geossitios.progeo.pt/geosites.php?menuID=3), revelou não existirem
geossítios de relevância nacional no concelho de Vimioso (ver informação anexada em baixo).

112 / 393

Ficheiro: 768-P161-EIA-RS_C.docx

EN / ER 218
Ponte sobre o Rio Maçãs e acessos

Projeto base
P16.1 - ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL (EIA)
Relatório Síntese

Os estudos disponibilizados no site da Associação Europeia para a Conservação do Património
Geológico (ProGeo), não abrangem a caracterização local da área de implementação do
projeto.

6.5.5

Sismicidade

Relativamente à sismicidade, de acordo com o Regulamento de Segurança e Ações para
Estruturas de Edifícios e Pontes, a área de estudo insere-se na zona de menor risco
(coeficiente de sismicidade de 0,3) de entre as quatro em que o território Continental se
encontra dividido. De acordo com o Atlas do Ambiente, carta de sismicidade histórica e atual
(1755-1996), na escala de Mercalli modificada (1956), a área em estudo apresenta uma
intensidade sísmica máxima de grau VI. De acordo com a referida escala, os sismos de grau VI
são classificados como bastantes fortes, sendo sentidos pelas populações, provocando a
queda de estuques fracos e fendas em alvenarias construídas com materiais fracos, execução
de baixa qualidade e fraca resistência às forças horizontais.

®

Área de Estudo

Figura 39 – Enquadramento da área em estudo na carta de Sismicidade Histórica (Fonte: Atlas do
Ambiente, escala 1: 1 000 000).
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Solos

6.6.1

Caracterização dos Solos

De acordo com a carta de solos do Atlas do Ambiente, à escala 1:1 000 000, verifica-se as
unidades pedológicas existentes na área de implantação do projeto correspondem aos
Litossolos eutricos associados a Luvissolos.
Os Litossolos são solos que são limitados em profundidade por rocha dura contínua em
material altamente calcário (com um equivalente de carbonato de cálcio superior a 40%), ou
por uma camada contínua cimentada dentro dos primeiros 30 cm a partir da superfície, ou que
possuem menos de 20% de terra fina numa espessura de 75 cm a partir da superfície e não
possuem outros horizontes de diagnóstico além de um horizonte A mólico, úmbrico ou ócrico,
com ou sem horizonte câmbico.
Os Litossolos eutricos possuem um horizonte ócrico e uma saturação de bases de 50% ou
mais em todo o perfil e que não têm rocha dura ou camada contínua cimentada dentro dos
10 cm superficiais, nem um horizonte permanentemente gelado dentro dos 200 cm superiores.
Os Luvissolos são solos que possuem um horizonte B árgico com uma capacidade de troca
catiónica igual ou maior do que 24 cm ol(+)kg-1 de argila e saturação em bases de 50% ou
mais em todo o horizonte B; não apresentam um horizonte A mólico; não têm um horizonte E
que assenta abruptamente sobre um horizonte de permeabilidade fraca, devido à distribuição
da argila, nem apresentam linguetas a penetrar no horizonte B, o que corresponde a
características próprias dos Planossolos, Nitissolos e Podzoluvissolos respetivamente.

6.6.2

Capacidade de Uso do Solo

No que diz respeito à capacidade de uso do solo a área de implantação do projeto encontra-se
classificada como classe F (utilização não agrícola, com aptidão florestal) de acordo com a
classificação segundo o Esboço Geral de Ordenamento Agrário do Serviço de Reconhecimento
e Ordenamento Agrário constante na carta de capacidade de uso do solo do Atlas do Ambiente
(escala 1:1 000 000).
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Componente Biológica

6.7.1

Enquadramento em Áreas Classificadas

As áreas sensíveis com interesse para a conservação da natureza abrangem, entre outras:
•

Áreas Protegidas, classificadas ao abrigo do Decreto-Lei n.º 19/93, de 23 de janeiro,
alterado pelo Decreto-Lei n.º 227/98, de 17 de julho, pelo Decreto-Lei n.º 117/2005, de
18 de julho, e pelo Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de julho;

•

Áreas

classificadas

ao abrigo de legislação comunitária e outros

diplomas

internacionais, nomeadamente a Rede Natura 2000 que incluí os Sítios de Interesse
Comunitário (SIC) da Diretiva Habitats (Diretiva 92/43/CEE) e Zonas de Proteção
Especial (ZPE) da Diretiva Aves (Diretiva 79/409/CEE) com a devida transposição
interna através do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, com as devidas atualizações
no Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 156A/2013, de 8 de novembro, e pelo Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de julho;
•

Zonas Húmidas da Convenção Ramsar (Decreto n.º 101/80, de 9 de outubro, com a
introdução posterior sucessiva de novas áreas).

De acordo com a Figura 40, o corredor em estudo da via rodoviária em análise (que se
encontra referenciado a azul) está na quase totalidade localizado em áreas protegidas
importantes para a conservação da natureza, nomeadamente a Zona de Proteção Especial
“Rios Sabor e Maçãs” (PTZPE0037; a azul) e o Sítio de Interesse Comunitário “Rios Sabor e
Maçãs” (PTCON0021; a vermelho).
Sítio de Interesse Comunitário “Rios Sabor e Maçãs”
O Sítio de Interesse Comunitário (SIC) “Rios Sabor e Maçãs”, segundo informação prestada
pelo 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 préflorestais diversos, sobreirais (Quercus suber) (9330), zimbrais (Juniperus ocxycedrus var.
lagunae) (habitat prioritário 9560*), e bosques climácicos edafoxerófilos de azinheiras (Quercus
rotundifolia) (9340), formações endémicas do maior interesse que sobrevivem nos locais mais
declivosos e inacessíveis. Também estão presentes no SIC várias formações específicas de
afloramentos de rochas ultrabásicas (6160).
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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 40 – Áreas classificadas na proximidade da área de implantação do projeto (a amarelo).

Além destas comunidades vegetais, a flora e vegetação mais importante encontra-se nas
comunidades rupícolas das escarpas rochosas com águas ressumantes ricas em carbonatos
(onde se pode encontrar Antirrhinum lopesianum, um endemismo ameaçado e protegido
presente no Anexo IV da Diretiva Habitats), e nos leitos de cheia rochosos dos rios onde ocorre
um mosaico de habitats com espécies endémicas e ameaçadas como Festuca duriotagana
(presente no Anexo II da Diretiva Habitats), Petrorrhagia saxifraga e os matagais de Buxo
Buxus sempervirens (5110).
No Sítio “Rios Sabor e Maçãs” estão presentes várias espécies RELAPE da flora vascular e
não vascular, quer nos habitats enunciados, quer dispersas por outras tipologias de habitats e
formações vegetais naturais, como afloramentos rochosos, orlas de bosques, lameiros, galerias
ripícolas, etc. É considerado um dos mais importantes corredores ecológicos da região
transmontana, apresentando um vasto e bem conservado contínuo de ecossistemas
ribeirinhos.
As características naturais, a difícil acessibilidade de alguns locais e a distância às zonas
urbanas proporcionam condições excelentes de abrigo e reprodução de numerosas espécies
de fauna ameaçada, abrangendo transversalmente os diferentes grupos da fauna terrestre.
Uma das espécies mais emblemáticas que este sítio apresenta é o Lobo-ibérico Canis lupus,
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considerada espécie prioritária, estando presente nos Anexos II e IV da Diretiva Habitats. O
SIC é o principal corredor ecológico da espécie em direção ao sul, abrangendo várias alcateias
do núcleo populacional que ocorre no distrito de Bragança, considerado o maior a nível
nacional.
Segundo a caracterização do SIC disponibilizada pelo ICNF; a existência de um contínuo e
bom estado ecológico ao longo dos cursos de água tornam este sítio muito importante também
para a conservação da fauna associada aos ecossistemas ribeirinhos, salientando-se espécies
como Toupeira-de-água Galemys pyrenaicus (presente nos Anexos II e IV da Diretiva Habitats),
Lontra Lutra lutra, toda a comunidade piscícola autóctone, com espécies ameaçadas ou de
distribuição restrita como Bordalo Complexo de Squalius alburnoides ou Panjorca
Achondrostoma arcasii, as comunidades de mexilhões de água doce, bem como toda a
herpetofauna e invertebrados associados aos meios aquáticos e ribeirinhos.
Acrescentam-se ainda as populações e abrigos de morcegos cavernícolas, fissurícolas e
arborícolas que utilizam as galerias ribeirinhas e áreas naturais adjacentes, escarpas rochosas
e bosques autóctones como locais preferenciais de alimentação e refúgio. A estas juntam-se os
locais de extração mineira, locais que funcionam como abrigos de morcegos. De referir que o
SIC “Rios Sabor e Maçãs”, encontra-se em continuidade geográfica com o SIC “Minas de Santo
Adrião” (concelhos de Vimioso e Miranda do Douro), área de reconhecida importância para os
quirópteros, que contém importantes abrigos de criação e hibernação de espécies de morcegos
ameaçadas e protegidas pela Diretiva Habitats. A área em estudo localiza-se a
aproximadamente 5 km dos limites desse Sítio.
As orientações de gestão do SIC “Rios Sabor e Maçãs” presentes no Plano Sectorial da Rede
Natura 2000, são dirigidas prioritariamente para a manutenção do extenso contínuo ecológico
de ecossistemas ribeirinhos que aqui ocorre e que o torna singular, permitindo albergar uma
tão elevada variedade de valores naturais. Entre outros aspetos, a conservação em bom
estado das galerias ripícolas e da vegetação natural adjacente é de particular relevância, assim
como a fratura do contínuo ecológico. Outros dos parâmetros apontados são as manutenções
da qualidade da água (pois grande parte das espécies está estritamente associada aos
habitats ribeirinhos) e do sossego que esta área atualmente possui. Por último, refira-se que a
abertura crescente de acessos e aumento ou intensificação da perturbação humana
encontram-se entre os fatores de ameaça identificados à conservação dos valores naturais
ocorrentes.
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Zona de Proteção Especial “Rios Sabor e Maçãs”
A Zona de Proteção Especial “Rios Sabor e Maçãs” é uma das áreas classificadas de maior
relevância em Portugal, em especial para o grupo da avifauna rupícola. Para isso a presença
dos vales encaixados dos rios Sabor, Maçãs e Angueira, de características naturais e as
acessibilidades e perturbação humana relativamente escassas, promovem a presença deste
grupo da avifauna, que inclui Águia de Bonelli Hieraaetus fasciatus, Abutre do Egipto Neophron
percnopterus, Águia-real Aquila chrysaetos, Bufo-real Bubo bubo, Cegonha-preta Ciconia nigra.
A conservação das próprias espécies está dependente das condições de naturalidade dos
vales, a ausência ou escassa perturbação e ainda a qualidade dos habitats aquáticos e
ribeirinhos. Estes são caracterizados por mosaicos de habitats naturais mediterrânicos e
agroflorestais associadas a uma elevada extensão (e contínuo) das galerias ribeirinhas, que
proporciona a ocorrência de uma comunidade abundante e diversa de passeriformes e outras
aves de rapina, que inclui outras espécies classificadas com estatuto conservacionista, como
Milhafre-real Milvus milvus, Tartaranhão-caçador Circus pygargus, Chasco-preto Oenanthe
leucura, Guarda-rios Alcedo atthis ou Melro-de-água Cinclus cinclus, estas duas últimas
associadas a habitats ribeirinhos.
As características biofísicas (extensão e orientação predominante Norte-sul) conferem a esta
Zona de Proteção Especial um importante papel como corredor ecológico na região para
espécies avifaunísticas de fenologia residente e para espécies migratórias, como Águiacobreira Circaetus gallicus, Noitibó-cinzento Caprimulgus europaeus, Noitibó-de-nuca-vermelha
Caprimulgus ruficollis, Toutinegra-tomilheira Sylvia conspicillata, Toutinegra-de-bigodes Sylvia
cantillans, Toutinegra-real Sylvia hortensis, Felosa-de-papo-branco Phylloscopus bonelli, entre
outras.
À semelhança do exposto no caso do SIC “Rios Sabor e Maçãs”, também as orientações de
gestão da ZPE “Rios Sabor e Maçãs” são dirigidas para a conservação das aves que utilizam
os habitats rupícolas para nidificação e para um conjunto de outras espécies avifaunísticas
para as quais esta área é fundamental para a sua conservação em território nacional. Segundo
o Plano Sectorial da Rede Natura 2000, a aplicação de medidas que garantam a ausência de
perturbação das zonas rupícolas e assegurar que sejam aplicadas medidas que salvaguardem
os habitats de nidificação e de alimentação destas espécies. Por exemplo, a abertura de
acessos é considerada uma ameaça importante na área, uma vez que este tipo de obras tem
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tido grande expressão na ZPE e que contribui para o aumento de perturbação humana em
zonas importantes para a nidificação de aves rupícolas.
Relação com o Aproveitamento Hidroelétrico do Baixo Sabor
O projeto do Aproveitamento Hidroelétrico do Baixo Sabor determinou impactes negativos
significativos em todo o sector meridional do SIC e da ZPE, que inclui o vale do Sabor para
jusante da foz do rio Maçãs. Os estudos ambientais levaram a que fossem estabelecidas
medidas de compensação em locais fora da área do Aproveitamento Hidroelétrico do Baixo
Sabor, em áreas coincidentes e adjacentes à Ponte sobre o rio Maçãs e acessos. Deste modo,
para além dos efeitos cumulativos com o referido projeto, importa ainda considerar nas atuais
orientações de gestão para o SIC e a ZPE a necessidade de garantir que quaisquer novos
projetos ou atividades não evidenciem incompatibilidade com as medidas de compensação e
programas de monitorização em curso decorrentes do procedimento de pós-avaliação
ambiental do Aproveitamento Hidroelétrico do Baixo Sabor.
Áreas Protegidas
A área em estudo não se encontra dentro de qualquer área protegida, estando as mais
próximas a mais de 15 km de distância: nomeadamente Parque Natural do Douro Internacional,
Parque Natural de Montesinho e Paisagem Protegida da Albufeira do Azibo.
Parque Natural
“Montesinho”

PP “Albufeira
do Azibo”

Parque Natural
“Douro
Internacional”

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 41 – Áreas protegidas na proximidade da área em estudo (a amarelo).
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Relativamente às zonas húmidas definidas pela convenção Ramsar, a área em estudo dista
mais de 150 quilómetros de qualquer das áreas definidas.

6.7.2

6.7.2.1

Flora e Vegetação

Introdução

O coberto vegetal, enquanto detentor da maior parte da biomassa dos ecossistemas terrestres,
é o suporte dos principais processos ecológicos e constitui a componente dominante das
paisagens, assim como a sede da maioria das catividades humanas de interesse económico
nas regiões de carácter rural. Trata-se de uma entidade complexa com um carácter
essencialmente dinâmico, cuja estruturação resulta da confluência de fatores fisiográficos,
geológicos, climáticos e históricos, onde a Acão humana desempenha um papel primordial.
Qualquer unidade de vegetação é um sistema aberto, no qual se podem reconhecer diversos
níveis de estruturação e complexidade. Estes níveis resultam primariamente da Acão de
diferentes combinações de fatores abióticos que acuam, em escalas espaciais e temporais
diversas, na distribuição das populações e na génese das comunidades fitocenóticas. As
diferentes combinações de fatores abióticos determinam a existência de habitats definidos e
repetitivos, nos quais se desenvolvem processos determinísticos de interação entre as
populações e comunidades de plantas. A este facto acrescem todas as interações entre as
comunidades (e destas com o meio), que se constata não ocorrerem de forma casuística, mas
integradas em estruturas de complexidade variável.
No presente capítulo procede-se assim à caracterização da componente biológica catual nas
diversas áreas de intervenção, na perspetiva do fator fitocenótico, que envolve flora,
comunidades vegetais e habitats naturais classificados nos termos do Anexo B-I do Decreto-Lei
nº. 49/2005, de 24 de fevereiro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro.
Neste âmbito, foram caracterizados os habitats naturais legalmente protegidos e as formações
vegetais presentes na área de estudo e na sua envolvente direta, um corredor de 200 m
centrados no eixo da rodovia.
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Metodologia

Nos termos da legislação em vigor, torna-se necessário estimar o valor do património botânico,
assim como a sua sensibilidade às alterações introduzidas pela implementação e
funcionamento do projeto rodoviário. Neste contexto, foram definidos quatro critérios para
avaliar as comunidades vegetais, as quais resumem todos os critérios vulgarmente utilizados
em avaliação de fitocenoses:
•

De acordo com a proximidade ou grau de semelhança (ou afastamento) relativamente
ao coberto vegetal primitivo;

•

De acordo com a presença ou ausência de espécies raras ou ameaçadas;

•

De acordo com a presença habitats classificados nos termos do Anexo I da Diretiva
92/43/CEE ou do Anexo B-I do Decreto-Lei 140/99, com as devidas atualizações no
Decreto-Lei 49/2005 e Decreto-Lei n.º 156-A/2013;

•

De acordo com a presença de formações vegetais raras no contexto nacional.

A avaliação do primeiro aspeto baseia-se nos seguintes pressupostos:
•

As fitocenoses apresentam uma marcada regularidade na sua composição, mostrando
combinações de espécies características - unidades de comunidades vegetais - de
acordo com a natureza edáfica e climática do meio. Por este motivo, é possível
determinar, para cada local, as fitocenoses que se sucedem ao longo do tempo, a partir
da etapa climácica, devido às ações de destruição naturais ou antropogénicas;

•

Nesta perspetiva, o valor ecológico máximo de uma dada área corresponde à etapa
clímax. Assim, cada fitocenose que se estabelece desde as comunidades climácicas até
à desertificação traduz-se numa diminuição do seu valor. Isto é, quanto maior é o
afastamento de determinada estrutura de vegetação em relação ao clímax, menor o seu
valor natural;

•

As comunidades mais próximas do clímax apresentam, também, maior sensibilidade
uma vez que, após um episódio de perturbação, o período necessário para o seu
restabelecimento é mais longo do que o período necessário para o restabelecimento de
uma etapa pioneira.

Na ausência de um Livro Vermelho das Plantas de Portugal, foram consideradas como
espécies raras, endémicas ou com estatuto de ameaça: endemismos de distribuição geográfica
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muito restrita; as espécies classificadas por Dray (1985); e algumas das espécies que foram
integradas na listagem provisória de espécies a estudar, no âmbito da elaboração do Livro
Vermelho.
Relativamente à presença de habitats naturais classificados pela Diretiva 92/43/CEE (Diretiva
Habitats) e pelo Decreto-Lei n.º 140/99 (com as alterações já referidas), utilizaram-se os
critérios constantes do manual interpretativo publicado pela Comissão Europeia (Romão, 1996)
e do trabalho realizado pela Associação Lusitana de Fitossociologia no âmbito da proposta do
Plano Sectorial da Rede Natura 2000 do ICNB (ICN, 2006).
No que respeita ao último critério (presença de formações vegetais raras no âmbito nacional),
recorreu-se em larga medida à experiência pessoal dos técnicos, uma vez que os dados
bibliográficos relativos a este assunto são fragmentários.
A aplicação destes critérios foi precedida de uma caracterização aprofundada das estruturas de
vegetação. Os dados utilizados nesta caracterização tiveram três origens distintas: bibliografia,
trabalho de campo e informações pessoais referentes à área enquadrante. Neste âmbito, o
conhecimento prévio da flora da região e a existência de estudos anteriores efetuados na área
contribuiu para a caracterização ecológica deste local.
Para a avaliação da flora e vegetação foi realizada uma visita ao terreno em outubro, durante a
qual foram realizados inventários florísticos e identificadas as estruturas da vegetação
significativas e claramente distintas. Foram também identificadas as áreas de ocorrência dos
habitats naturais classificados, através das espécies dominantes e do respetivo tipo
fisionómico.
Durante o trabalho de inventariação e prospeção de campo, toda a área atravessada pelo
projeto rodoviário, bem como um corredor de 200 m centrado no eixo da rodovia, foi percorrida
a pé ou de automóvel, tendo-se comparado cada estrutura de vegetação com os critérios de
diagnose constantes dos documentos legais anteriormente referido. A informação recolhida em
campo foi, posteriormente, introduzida num sistema SIG (Ver Desenho 768-P161-EIA-006).
A prospeção foi também direcionada para a identificação in situ de espécies RELAPE
(espécies Raras, Endémicas, Localizadas, Ameaçadas ou em Perigo de Extinção), cuja
ocorrência nos locais em estudo é provável, dada a sua localização e as condições ecológicas
existentes.
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A generalidade dos taxa foi identificada no terreno e, aqueles cuja identificação levantou
dúvidas, foram herborizados e identificados posteriormente em laboratório, recorrendo à
bibliografia existente (e.g., Franco, 1971; 1984; Franco & Rocha Afonso, 1982).

6.7.2.3

Enquadramento Biogeográfico e Bioclimático

De entre os zonamentos biogeográficos a nível nacional, de acordo com Costa e colaboradores
(1998), a área de estudo, indicada a vermelho na Figura 42, localiza-se biogeograficamente no
Reino Holártico e está inserida nas seguintes categorias:
REGIÃO MEDITERRÂNICA (B)
SUB-REGIÃO MEDITERRÂNICA OCIDENTAL
SUPERPROVÍNCIA MEDITERRÂNICA IBERO-ATLÂNTICA
PROVÍNCIA CARPETANO-IBÉRICO-LEONESA (II)
SECTOR LUSITANO-DURIENSE (2C)
SUPERDISTRITO DE MIRANDA-BORNES-ANSIÃES (2C3)
A Região Mediterrânica caracteriza-se por possuir um clima em que no Verão escasseiam as
chuvas pelo menos em dois meses (P<2T), podendo, no entanto, haver excesso de água nas
outras estações. Nesta região, desde que o clima não seja frio (devido à altitude) ou seco,
observam-se bosques e matagais de árvores e arbustos de folhas planas, pequenas, coriáceas
e persistentes (esclerófilas) – durisilvae – como sejam Azinheira (Quercus rotundifolia),
Carrasco (Quercus coccifera), Sobreiro (Quercus suber), Aroeira (Pistacia lentiscus), Folhado
(Viburnum tinus), Zambujeiro (Olea europaea var. sylvestris), Espinheiro-preto (Rhamnus
oleoides), Sanguinho-das-sebes (Rhamnus alaternus), Loureiro (Laurus nobilis), Aderno
(Phillyrea latifolia) e Lentisco-bastardo (Phillyrea angustifolia).
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Área em estudo
(sem escala)

Adaptado de Costa et al., 1998.

Figura 42 – Área de estudo (a vermelho) relativamente à biogeografia de Portugal Continental.

Esta Região engloba duas Sub-regiões, situando-se Portugal Continental na Sub-região
Mediterrânica Ocidental, que inclui a Superprovíncia Mediterrânica Ibero-Atlântica
caracterizada por possuir solos derivados de substratos siliciosos surgindo, por vezes,
sedimentos calcários, dolomíticos e areníticos do Mesozóico. A sua vegetação alberga uma
flora antiga e rica em endemismos. Devido à grande diversidade bioclimática e à complexidade
da sua paleo história esta Superprovíncia possui uma vegetação potencial e subserial
altamente individualizada e particularizada.
A Província Carpetano-Ibérico-Leonesa, em Portugal, é dominada pela bacia hidrográfica do
rio Douro e inclui a maior parte de Trás-os-Montes e uma parte significativa da Beira Alta. No
segmento português desta Província, dominam rochas siliciosas câmbricas e pré-câmbricas
sobressaindo os xistos do complexo xisto-grauváquico e os granitos hercínicos. Existem áreas
significativas de rochas básicas e ultrabásicas e ainda pequenos afloramentos de calcários
cristalinos, com algumas espécies de grande interesse florístico, mas sem uma autêntica
vegetação calcícola. Na porção portuguesa a vegetação climácica é constituída por carvalhais
de Quercus pyrenaica da subaliança Quercenion pyrenaicae (Holco mollis-Quercetum
pyrenaicae e Genisto falcatae-Quercetum pyrenaicae), sobreirais do Quercion broteroi e mais
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raramente azinhais da mesma aliança. Entre outras comunidades características dos territórios
carpetano-ibérico-leoneses citam-se os azinhais do Genisto hystricis-Quercetum rotundifoliae,
os giestais do Genistion polygaliphyllae, as comunidades de Echinospartum ibericum
(Echinospartenion iberici), a associação de fontes frias Myosotidetum stoloniferae. Os
cervunais do Campanulo hermini-Nardion strictae, os estevais do Cistion laurifoliae e os
arrelvados ricos em caméfitos do Hieracio castellani-Plantaginion radicatae têm o seu ótimo
neste território.
A fisiologia do Sector Lusitano-Duriense é dominada pela peneplanície da Meseta Norte e
pela rede de drenagem da bacia hidrográfica do rio Douro. Esta peneplanície está ainda bem
conservada no planalto de Miranda, mas na maior parte do território foi profundamente
escavada por uma densa rede de drenagem durante o Quaternário. A característica
fitossociológica mais original e importante deste Sector é a presença de bosques climatófilos
de sobreiro no andar mesomediterrânico que atingem localmente o andar supramediterrânico
em posições edafoxerófilas. Este Sector, atendendo à sua extensão, possui uma flora diversa,
mas pobre em endemismos. O Sector Lusitano-Duriense é uma entidade muito complexa,
sendo esta complexidade devida à geomorfologia do território composta por elevações
supramediterrânicas

mergulhadas

numa

matriz

de

extensos

planaltos

e

vales

mesomediterrânicos encaixados, alguns dos quais com um andar termomediterrânico
topográfico no leito de cheias.
O Superdistrito Miranda-Bornes-Ansiães é uma área mesomediterrânica sub-húmida a
húmida na zona cacumintal da Serra de Bornes e nos pontos mais elevados do Planalto de
Ansiães. Dominam os xistos e granitos (planalto de Ansiães), menos extensos são os depósitos
de cobertura do Quaternário (planalto de Miranda, Vinhais e Limãos), as rochas ultrabásicas do
Maciço de Morais, as rochas básicas circundantes deste maciço, e os calcários (Santo Adrião e
São Vicente). Este Superdistrito é o "solar" da série climatófila do Rusco aculeati-Querceto
suberis S. [Rusco-Quercetum suberis —> Genisto falcatae-Ericetum arboreae (giestal esciófilo)
—> Lavandulo-Cytisetum multiflori (giestal heliófilo) —> Euphorbio oxyphyllae-Cistetum
ladaniferae (esteval) — Anthyllido lusitanicae-Tuberarietum guttati (prado terofítico fugaz)]. Nas
elevações supramediterrânicas os bosques do Genisto falcatae-Quercetum pyrenaica foram
substituídos pelos urzais Genistello tridentati-Ericetum aragonensis ou mais raramente, no
planalto de Miranda, pelo Halimietum alyssoido-ocymoidis. Têm a particularidade de, ao
contrário do que acontece no Sector Orensano-Sanabriense, conterem Pistacia terebinthus
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mas, por oposição aos azinhais do Superdistrito da Terra Quente, não possuem Juniperus
oxycedrus.

6.7.2.4

Caracterização da Vegetação

A área de estudo apresenta uma diversidade considerável de espécies arbóreas, arbustivas e
herbáceas, com uma sucessão de áreas de culturas intensivas (como olival e soutos), zonas de
cultivo de herbáceas, áreas de matos rasteiros, zona ripícola com folhosas, e zona de
carvalhos e pinheiros. Esta diversidade está claramente associada à ausência da exploração
de parte da área pelas atividades humanas.
Assim, no estrato arbustivo é possível encontrar monoculturas de Oliveira Olea europaea
subsp. europaea, Pinheiro Pinus sp, Castanheiro Castanea sativa, Videira Vitis vitifera
(Fotografia 8). No entanto, presentemente ocorrem parcelas em que cada uma das culturas
não aparece isolada, mas em associação.
B

A

C

D
Fotografia 8 – Exemplos de Olival (A, B), de Vinha (C) e de Pinhal (D) na área de estudo.
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Além das áreas com Oliveiras, também foram detetadas a versão silvestre da espécie Olea
europaea, conhecido por Zambujeiro Olea europaea subsp. sylvestris, particularmente nas
encostas do rio Maçãs (Fotografia 9).

Fotografia 9 – Exemplo de Zambujal no vale do rio Maçãs.

Durante a pesquisa in situ na área de estudo, foram detetados vários espécimes de Pilriteiros
Crataegus

monogyna

(Fotografia 10

A-B),

de

Carvalho-negral

Quercus

pyrenaica

(Fotografia 10 C-D), de Azinheira Quercus rotundifolia e de Carvalho-cerquinho Quercus
faginea subsp. faginea, em especial nas vertentes viradas a nascente e a sul.
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A

B

C

D

Fotografia 10 – Exemplos de Pilriteiro (A, B) e de Carvalho-negral (C, D) existentes na área em
análise.

Nas margens do rio Maçãs, a densa vegetação existente inclui grandes exemplares de Freixos
Fraxinus angustifolia, e de Amieiros Alnus glutinosa, espécies arbóreas que se localizam
principalmente nas várzeas de margens dos cursos de água, em especial nas terras de aluvião
(Fotografia 11).
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A

B

C

D

Fotografia 11 – Aspeto do rio Maçãs (A), e de exemplares de Freixo (B) e Amieiro (C,D) localizados
na sua margem.

Uma grande parte do corredor em estudo encontra-se ocupado com uma vegetação arbustiva
baixa (Fotografia 12), pontuada com alguns espécimes arbóreos já referidos anteriormente,
com prevalência de Pinheiros-bravos Pinus pinaster e Oliveira Olea europaea.

Fotografia 12 – Tipo de vegetação arbustiva baixa presente na zona.

Ficheiro: 768-P161-EIA-RS_C.docx

129 / 393

EN / ER 218
Ponte sobre o Rio Maçãs e acessos

Projeto base
P16.1 - ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL (EIA)
Relatório Síntese

No entanto, a maior parte da área de estudo apresenta um estrato arbóreo muito empobrecido,
com a presença de espécies sem qualquer importância conservacionista. Estas compõem uma
vegetação ruderal, que compreende as comunidades vegetais condicionadas pela ação
humana e que crescem em meios alterados em maior ou menor grau. Estes habitats
artificializados são bermas de caminhos, taludes de estradas, campos abandonados,
anteriormente sujeitos a intervenção humana, etc. São predominantes comunidades herbáceas
e subarbustivas, com um grande número de espécies, que tendem a evoluir para comunidades
com maior grau de naturalidade, na ausência de intervenção humana.
A área agrícola corresponde a uma unidade de vegetação inteiramente artificial e que tem sido
modelada de acordo com as necessidades humanas. Estas comunidades vegetais podem ser
muito variáveis na composição florística, de acordo com a disponibilidade hídrica, o tipo de
solos e finalmente as espécies cultivadas. Na área de estudo a agricultura ocupa as áreas
limites, tendo particular concentração do lado poente (do lado de Carção), destacando-se os
olivais, as vinhas, a horticultura e o cultivo de plantas forrageiras para animais.

6.7.2.5

Espécies Vegetais com Interesse Conservacionista e Outras

Na envolvente ao projeto está definido um dos raros locais de ocorrência conhecidos de um
endemismo estrito ameaçado do Sector Lusitano-Duriense, denominado Antirrhinum
lopesianum, uma espécie fissurícola e calcícola, que ocorre em escarpas xistosas com
afloramentos intercalados de calcários ou de carbonatos precipitados, transportados por águas
intersticiais, podendo ocorrer em locais expostos ou ligeiramente ensombrados. Segundo
informação do ICNF, a espécie ocorre no vale do rio Maçãs junto à atual ponte CarçãoVimioso, na EN218. No corredor em análise não foi detetada durante o trabalho de campo.
Trata-se de uma espécie que está incluída no Anexo IV da Diretiva Habitats, isto é, uma
espécie de conservação prioritária pelo Plano Sectorial da Rede Natura 2000, por apresentar
populações fragmentadas e em pequenos núcleos apenas conhecidos nas sub-bacias dos rios
Sabor e Maçãs e Douro Internacional, nomeadamente nas quadrículas PG92 e QG00 (UTM km
10 x 10). Devido à elevada importância desta espécie vegetal, foi solicitado um parecer a um
especialista, nomeadamente ao Professor Carlos Aguiar, Professor Coordenador da Escola
Superior Agrária de Bragança. Após trabalho exclusivo para a prospeção desta espécie,
efetuado no outono de 2017, foram identificados os locais de deteção de Antirrhinum
lopesianum, em locais próximos do local em estudo (Figura 43). Antecipando os impactes, o
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parecer refere que “os acessos à ponte não afetam nenhuma das escarpas colonizadas pela
espécie”, sendo este assunto apresentado no respetivo capítulo do presente documento.

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.
Sistema de Coordenadas: Datum 73 Hayford Gauss IGeoE.

Figura 43 – Enquadramento do projeto (áreas de escavação e aterro assinaladas a verde na figura) com os
locais de deteção de Antirrhinum lopesianum (assinalados a amarelo na figura).

A plataforma Flora-On – Flora de Portugal Interativa apresenta uma lista de espécies vegetais
para esta quadrícula, sendo as mais importantes Narcissus triandrus (presente no Anexo IV da
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Diretiva Habitats) e Festuca duriotagana var. duriotagana (Anexo II da mesma Diretiva), bem
como outras espécies ocorrentes na quadrícula QG00 que são relevantes do ponto de vista
conservacionista ou pouco frequentes, como Bufonia macropetala, Buxus sempervirens,
Cardus platypus var. platyipus, Cruciata laevipes, Cruciata pedemontana, Dianthus armeria
subsp. armeria, Euphrasia hirtella, Galium glaucum subsp. australe, Linaria aeruginea subsp.
aeruginea, Lupinus hispanicus, Mentha cervina, Myrrhoides nodosa, Ophioglossum vulgatum,
Rorippa pyrenaica, Silene coutinhoi, Sisymbrium austriacum subsp. contortum, Spiraea
hypericifolia subsp. obovata ou Teucrium scordium subsp. scordium (Flora-On, 2014). De referir
que não foi detetada qualquer destas espécies durante o trabalho de campo.
Com o contributo dos dados dos inventários florísticos efetuados no âmbito da monitorização
do Aproveitamento Hidroelétrico do Baixo Sabor, especificamente num ponto de amostragem,
foi possível cimentar o conhecimento sobre as espécies de plantas presentes. Esse ponto de
amostragem (de controlo aos locais inventariados) localiza-se a aproximadamente 2 km a
montante da área de estudo, no atravessamento rodoviário do rio Maçãs, e possui
sensivelmente as mesmas espécies de plantas, arbustos e árvores que a zona de
atravessamento. Neste local, foram identificadas 88 espécies florísticas, com a presença de
3 espécies RELAPE, nomeadamente Solda-branca Galium glaucum australe, Alfeneiro
Ligustrum vulgare, e Gilbardeira Ruscus aculeatus. A primeira é uma subespécie endémica
ibérica, não estando protegida por legislação portuguesa ou comunitária, tratando-se de um
caméfito. O Alfeneiro é um fanerófito que se encontra em orlas de galerias arbustivas de
ribeiras, clareiras de bosques e sebes. Por último, a Gilbardeira (ou Erva-dos-vasculhos) é um
geófito que ocorre nas margens de florestas, em sebes e em margens de terrenos, sendo
tolerante em relação ao ensombramento, e encontra-se classificada pelo Anexo V da Diretiva
Habitats. Por último, é de referir que além da Solda-branca Galium glaucum australe, foram
identificadas nesse ponto 9 espécies endémicas ibéricas, nomeadamente Erysimum linifolium
Sisymbrium (austriacum) contortum, Carex (elata) reuteriana, Dactylis (glomerata) lusitanica,
Ferula communis catalunica, Erva-carneira Festuca ampla, Malva tournefortiana, Sedum
arenarium, Torilis elongata.

6.7.2.6

Caracterização dos Habitats presentes

Na área de estudo foram identificados 8 habitats naturais de interesse da comunidade cuja
conservação exige a designação de zonas especiais de conservação, incluídos no Anexo B-I
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do Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro. O Quadro 37 apresenta os habitats
presentes na área de estudo, e os que fazem parte do sítio “Rios Sabor e Maçãs”, tal como
descrito na ficha de caracterização do Sítio no Plano Sectorial da Rede Natura 2000.
Quadro 37 – Habitats descritos no Sítio “Rios Sabor e Maçãs” e presentes na área de estudo.
CÓDIGO

HABITAT NATURAL

PRESENTE NA
ÁREA DE
ESTUDO

3130
3170
3260
3280
3290
4030
5110
5210
5330
6160
6220
6310
6410
8220
8230
91B0
91E0
9230
9260
92A0
9330
9340
9560

Águas estagnadas, oligotróficas a mesotróficas, com vegetação da Littorelletea uniflorae
e/ou da Isoëto-Nanojuncetea.
Charcos temporários mediterrânicos
Cursos de água dos pisos basal a montano com vegetação da Ranunculion fluitantis e da
Callitricho-Batrachion
Cursos de água mediterrânicos permanentes da Paspalo-Agrostidion com cortinas
arbóreas ribeirinhas de Salix e Populus alba
Cursos de água mediterrânicos intermitentes da Paspalo-Agrostidion
Charnecas secas europeias
Formações estáveis xerotermófilas de Buxus sempervirens das vertentes rochosas
(Berberidion p.p.)
Matagais arborescentes de Juniperus spp.
Matos termomediterrânicos pré-desérticos
Prados oro-ibéricos de Festuca indigesta
Subestepes de gramíneas e anuais da Thero-Brachypodietea
Montados de Quercus spp. de folha perene
Pradarias com Molinia em solos calcários, turfosos e argilo-limosos (Molinion caeruleae)
Vertentes rochosas siliciosas com vegetação casmofítica
Rochas siliciosas com vegetação pioneira da Sedo-Scleranthion ou da Sedo albiVeronicion dillenii
Freixiais termófilos de Fraxinus angustifolia
Florestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae)
Carvalhais galaico-portugueses de Quercus robur e Quercus pyrenaica
Florestas de Castanea sativa
Florestas-galerias de Salix alba e Populus alba
Florestas de Quercus suber
Florestas de Quercus ilex e Quercus rotundifolia
Florestas endémicas de Juniperus spp.

Não
Não
Sim
Sim
Não
Não
Não
Não
Sim
Não
Não
Não
Não
Sim
Sim
Não
Não
Não
Sim
Não
Sim
Sim
Não

A negrito: habitats prioritários.

Verifica-se que nenhum dos habitats presentes tem um carácter prioritário para a sua
conservação, e que os habitats presentes fazem parte do grupo dos Habitats de Água Doce
(nomeadamente, habitats 3260 e 3280, na envolvente do rio Maçãs), dos Matos Esclerófitos
(habitat 5330), dos Habitats Rochosos e Grutas (habitats 8220 e 8230), e das Florestas,
estando estes divididos em Florestas mediterrânicas caducifólias (habitat 9260) e em Florestas
esclerofilas mediterrânicas (habitats 9330 e 9340).
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Síntese dos Valores Florísticos nas Áreas em Estudo

A vegetação que ocorre na área em estudo, de um modo geral, denota forte influência
antrópica, sendo composta por uma sucessão de vegetação muito diversa, em que áreas de
monocultura sucedem a zonas agricultadas, e zonas de florestadas muito degradadas, sendo a
maioria das comunidades vegetais presentes de características empobrecidas.
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.
A maior diversidade vegetal encontra-se concentrada no curso de água (rio Maçãs), com a
presença de várias espécies (tanto arbóreas, como herbáceas e arbustivas), a maioria de
natureza ripícola. Esta concentração de espécies vegetais também ocorre na delimitação das
parcelas, porém de diferente natureza, através da introdução de espécies exóticas, não nativas
e não espontâneas da flora portuguesa.
Foram identificadas zonas em que os habitats naturais classificados no Anexo B-I do DecretoLei n.º 156-A/2013, de 8 de dezembro, o que prova a presença de espécies vegetais
importantes, em especial associadas a espécies arbóreas e florestais. No entanto, estes
habitats apresentam-se em bolsas, concentradas e com áreas bastante diminutas na área em
análise.

6.7.3

6.7.3.1

Fauna

Considerações Gerais

No presente capítulo são apresentadas as características das comunidades faunísticas
presentes (ou potencialmente presentes) na área de estudo. À semelhança da flora, na
descrição da fauna, entende-se como “área de estudo” a área compreendida num raio de
200 m, tendo como referência os eixos dos troços em análise.
Além da inventariação das espécies da fauna, é apresentada a sua distribuição na área
analisada (individualmente ou por grupo de espécies) e o seu valor de proteção para a sua
conservação, a nível nacional e internacional (UICN). Para esta análise foram considerados as
classes dos Peixes, Anfíbios, Répteis, Aves e Mamíferos que compõem o grupo de
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Vertebrados, tendo sido também abordado o grupo dos Bivalves (Invertebrados) pela sua
importância conservacionista.
Devido à fraca presença antropogénica, a área de estudo revelou-se de elevada importância
em termos faunísticos, salientando-se, a potencial presença de algumas espécies ameaçadas
e protegidas pelas Diretivas Habitats e Aves. No entanto, como se trata de uma área de
extensão reduzida, o número de espécies identificadas e/ou potenciais não é muito
significativo.

6.7.3.2

Metodologia

A metodologia utilizada para a caracterização do estado atual da fauna consistiu na recolha de
informação disponível sobre a fauna (na forma de relatórios de monitorização ou publicações
existentes, de dados dispersos por investigadores), e em trabalho de campo efetuado em
outubro de 2015. Foram prospetadas as áreas em redor dos eixos previstos, todos dentro da
área de estudo, escolhidos com base na cartografia previamente preparada. Deu-se especial
importância a habitats mais sensíveis, como o atravessamento do curso de água (rio Maçãs),
zonas agricultadas, entre outras. Deste modo, obteve-se uma lista das espécies que ocorrem
(ou potencialmente ocorrem) na área em estudo, assim como a sua distribuição pelas
diferentes áreas e habitats.
Durante o trabalho de campo, a avifauna foi inventariada por observação direta, através da
recolha de contactos visuais e auditivos. Para os mamíferos, a informação foi obtida através
tanto da observação direta dos indivíduos, como da pesquisa indireta de indícios de presença
(pegadas, trilhos e excrementos). Já as informações referentes aos répteis e anfíbios foram
obtidas através da observação direta, tendo sido prospetados com especial atenção os locais
com água. A ictiofauna foi avaliada com deslocação ao único curso de água permanente,
nomeadamente o rio Maçãs.
Relativamente à bibliografia, para os peixes foram utilizadas as informações da distribuição das
espécies dulçaquícolas nativas em Portugal referidas no programa nacional de monitorização
de recursos piscícolas (Oliveira et al., 2007), na carta piscícola nacional (Ribeiro et al., 2007) e
do trabalho de caracterização exaustiva da estrutura genética das populações existentes em
rios portugueses (www.fishatlas.net).
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Para os Anfíbios e Répteis foi utilizada a dissertação apresentada por Raimundo (2004) sobre
o ajuste na distribuição de anfíbios e répteis em Portugal Continental, com base no trabalho de
Godinho e colaboradores (1999) tendo em conta as condicionantes ambientais, através da
análise de probabilidades de ocorrência.
Para a classe das Aves foi efetuada a caracterização geral das aves nidificantes, com recurso
ao último atlas das aves nidificantes em Portugal disponível (Equipa Atlas, 2008), listando-se
as espécies existentes na quadrícula UTM 10 x 10 km que abrange a área de estudo
(quadrícula QC00). A informação referida neste atlas foi obtida no período 1999-2005 e diz
respeito somente às aves nidificantes, havendo assim uma lacuna nas espécies invernantes e
migratórias. No entanto, com a restante consulta, pensa-se que esta lacuna foi colmatada com
sucesso.
Para os Mamíferos, a discriminação geral do elenco faunístico foi baseada no trabalho de
Mathias e colaboradores (1999), considerando-se a quadrícula UTM 50 x 50 km que incluem a
área de estudo. Especificamente para o grupo dos quirópteros, foi consultado o recente atlas
dos morcegos de Portugal Continental (Rainho et al., 2013) e para o Lobo o relatório do último
censo efetuado em Portugal (Pimenta et al., 2005).
Devido à importância e raridade do Lobo-ibérico e das espécies de aves rupícolas
potencialmente presentes na área em estudo, foram solicitados pareceres a especialistas, tanto
na área em análise, mas também numa área envolvente (aproximadamente 5 km em redor da
área em estudo).
Devido ao extenso e descritivo trabalho disponível na página da Lista Vermelha da União
Internacional para a Conservação da Natureza (UICN), a distribuição de cada uma das
espécies foi analisada individualmente, excluindo-se da inventariação as espécies sem
probabilidade de ocorrência (www.iucnredlist.org).
Devido à proximidade geográfica entre a área em análise neste Estudo de Impacte Ambiental e
as áreas estudadas no âmbito do Aproveitamento Hidroelétrico do Baixo Sabor (AHBS), foram
consultados no Centro de Documentação da Agência Portuguesa os relatórios de
monitorização disponíveis relacionados com a Análise Comparativa do AHBS com o
Aproveitamento Hidroelétrico do Alto Côa (AHAC) e com o próprio Aproveitamento Hidroelétrico
do Baixo Sabor. O EIA de Avaliação Comparada do AHBS e do AHAC foi submetido a um
procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental em fevereiro de 2003. Este procedimento de
AIA terminou em 15 de julho de 2004 com a emissão, pelo Ministro das Cidades, Ordenamento
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do Território e Ambiente, de uma Declaração de Impacte Ambiental (publicada no Diário da
República nº 233, II Série, em 2 de outubro de 2004) favorável ao AHBS, condicionada à
elaboração de um conjunto de estudos e de planos, ao cumprimento de medidas de
minimização e compensação e à monitorização. Deste modo, consultaram-se os relatórios
relativos à fauna, nomeadamente a três espécies (Lontra, Toupeira-de-água, Lobo-ibérico) e a
dois grupos de fauna (avifauna, morcegos). De todos estes, verifica-se que a área em análise é
coincidente com dois dos planos de monitorização, nomeadamente com Lontra e com os
quirópteros.
Para uma análise mais detalhada, foram ainda solicitadas informações complementares e mais
recentes do projeto do AHBS à EDP Gestão da Produção de Energia, S.A, entidade
responsável pela execução dos planos de monitorização do AHBS e elaboração dos seus
relatórios, que forneceu informação complementar para o final de 2014 e dados inéditos
relativos a 2015.
As espécies inventariadas em cada grupo são apresentadas nos Quadros I a V, constantes no
Anexo 1, estando referidas as características de cada uma, em termos de estatuto de ameaça,
fenologia e probabilidade de ocorrência.
Foi determinado o estatuto de conservação a nível nacional e das várias convenções
internacionais que Portugal ratifica, de forma a avaliar o seu valor conservacionista. O estatuto
de conservação considerado para Portugal Continental é o que consta no novo Livro Vermelho
dos Vertebrados de Portugal (LVVP; Cabral et al., 2006). Estas novas categorias são baseadas
nas da União Internacional para a Conservação da Natureza.
Nos estatutos de conservação consideraram-se também as categorias de ameaça da UICN a
nível mundial, bem como a situação de cada uma das espécies de acordo com a Convenção
de Berna (Convenção sobre a Vida Selvagem e os Habitats Naturais na Europa), com a
Convenção de Bona (Convenção sobre a Conservação de Espécies Migradoras da Fauna
Selvagem) e com a Diretiva Aves/Habitats (pelo Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril), sendo
assinalado o anexo em que cada espécie é reportada.
No que diz respeito às aves foi ainda incluída a sua categoria SPEC (Species of European
Conservation Concern) atualizada pela BirdLife International em 2004, onde são identificadas
as espécies prioritárias para o desenvolvimento de ações de conservação na Europa (BirdLife
International, 2004).
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Ainda para as aves, foi também referida a sua fenologia, ou seja, a altura do ano em que
permanecem na região e se ali se reproduzem (ocorrência de nidificação).

6.7.3.3

Resultados - Bivalves

Através dos resultados de monitorização de bivalves na zona diretamente afetada pelo
Aproveitamento Hidroelétrico de Baixo Sabor (acrescida de zonas de controlo a montante no
rio Sabor e no rio Angueira) foram elencadas 3 espécies nativas (Anodonta anatina, Potomida
littoralis e Unio delphinus) e uma espécie exótica. (Ameijoa-asiática Corbicula flumínea). Os
dados referem-se à época de amostragem de junho e julho de 2015, tendo sido amostradas
4184 náiades de bivalves, com uma distribuição muito díspar das espécies nativas: mais de
73% das amostragens correspondeu a Unio delphinus, 24% a Anodonta anatina e apenas 3%
a Potomida littoralis. A Ameijoa-asiática foi detetada em dois locais na foz do rio Sabor, com a
associação de vários indivíduos. Pela proximidade espacial, estas serão as espécies que
estarão representadas no rio Maçãs.

6.7.3.4

Resultados - Ictiofauna

A área estudada apresenta uma riqueza específica de peixes baixa, com 11 espécies
potencialmente presentes. Das espécies que poderão estar presentes no curso de água
identificado (rio Maçãs), existem duas classificadas em categorias de elevada ameaça à
conservação (CR, EN, VU), nomeadamente: Panjorca Achondrostoma arcasii (Em Perigo EN),
e Bordalo Iberocypris alburnoides (Vulnerável VU).
No entanto, as restantes espécies presentes no Quadro I do Anexo 1 são comuns nos cursos
de água do território continental, apresentando uma abundância frequente em Portugal, assim
como uma alargada distribuição no mesmo. Cinco das onze espécies potencialmente
presentes não são endémicas dos rios portugueses, tratando-se de espécies introduzidas:
Pimpão Carassius auratus, Carpa Cyprinus carpio, Góbio Gobio lozanoi, Perca-sol Lepomis
gibbosus e Sandre Sander lucioperca.
Durante o trabalho de prospeção, não foram identificados quaisquer indivíduos pertencentes à
Ictiofauna no rio Maçãs em nenhuma das passagens prospetadas.
Através dos relatórios trimestrais do plano de monitorização da Lontra do Aproveitamento
Hidroelétrico do Baixo Sabor, foram confirmadas as ocorrências de algumas espécies
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piscícolas, mesmo que indiretamente. Assim, através do estudo trófico da Lontra, foram
determinados que no rio Maçãs e Sabor ocorrem três espécies nativas (Barbo do Norte
Luciobarbus bocagei, Boga do Norte Pseudochondrostoma duriense e Escalo do Norte
Squalius carolitertii) e quatro espécies exóticas (Góbio Gobio lozanoi, Carpa Cyprinus carpio,
Perca-sol Lepomis gibbosus e Sandre Sander lucioperca).
Já os dados da monitorização da Ictiofauna do Aproveitamento Hidroelétrico do Baixo Sabor
mostram que as espécies são em tudo comuns, tendo no último ano de amostragem (2015)
sido detetados 8 espécies diferentes (EDP, com. pess.). Destas 5 são nativas (Barbo do Norte
Luciobarbus bocagei, Boga do Norte Pseudochondrostoma duriense, Bordalo Complexo de
Squalius alburnoides, Escalo do Norte Squalius carolitertii e Verdemã-comum Cobitis paludica),
e 3 são exóticas (Góbio Gobio lozanoi, Perca-sol Lepomis gibbosus e Gambúsia Gambusia
holbrooki). Estes dados, referentes a amostragens de peixes em 24 pontos ao longo dos rios
Angueira e Sabor, e não específicas para o rio Maçãs, são apresentados aqui devido à sua
proximidade com o projeto em análise.

6.7.3.5

Resultados - Herpetofauna

A área estudada apresenta uma riqueza específica de répteis e anfíbios relativamente baixa
(4 espécies de anfíbios e 6 espécies de répteis) sendo que o habitat para estas espécies
apresenta uma abundância frequente em Portugal. A maioria das espécies potencialmente
presentes possui uma distribuição muito alargada no território continental. O inventário para
estas duas classes está presente nos Quadros II e III do Anexo 1.
Alguns répteis, e todas as espécies de anfíbios pelo menos em fase larvar, dependem do meio
aquático, facto que confere sensibilidade a este tipo de habitats. A presença de um número
baixo de espécies de anfíbios na área em estudo é explicada pela presença de um reduzido
número de cursos de água ou outros corpos de água, existindo apenas um identificado na área
de estudo de escorrência permanente.
Durante a realização do trabalho de campo na área de estudo, foram detetados indivíduos
pertencentes a apenas uma espécie de anfíbio: Rã-verde Pelophylax perezi, confirmada a
montante da ponte antiga sobre o rio Maçãs, a passagem imediatamente a norte relativamente
ao corredor da área em estudo. Esta espécie tem uma classificação a nível nacional e
internacional Pouco Preocupante relativamente ao seu estatuto de ameaça (LC).
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Tratando-se de áreas com vegetação muito densa, torna-se difícil a observação de répteis,
uma vez que estes preferem utilizar zonas rochosas (e onde são mais facilmente detetáveis)
como locais de passagem e de termorregulação. Durante o trabalho de campo executado, foi
apenas detetado um indivíduo pertencente ao grupo dos répteis, nomeadamente Lagartixa-domato Psammodromus algirus.
Pela análise do Anexo 1, verifica-se que todas as espécies presentes (ou potencialmente
presentes) apresentam um estatuto de ameaça baixo para o território português, com todas as
espécies classificadas como Pouco Preocupantes. A nível internacional, existe probabilidade
da presença na área em estudo de uma espécie ameaçada: Cágado-mediterrânico Mauremys
leprosa, classificada como Vulnerável VU, além de duas Quase Ameaçadas NT: Sapo-parteiroibérico Alytes cisternasii e Lagarto Timon lepidus.

6.7.3.6

Resultados - Avifauna

Ao longo do trabalho de inventariação (proveniente da informação da literatura consultada)
foram referenciadas 85 espécies de aves, de 30 famílias diferentes, o que representa
aproximadamente 33% do total das espécies que ocorrem regularmente em território
continental. Este número inclui as espécies que ocorrem ocasionalmente na área de estudo
(isto é, de fenologia visitante) e as que pelo seu habitat não poderão ocorrer (embora possam
estar presentes na quadrícula onde cada uma das áreas de estudo se situa). Assim, espécies
aquáticas (por exemplo, pertencentes à família Anatidae) foram contabilizadas. Os resultados
do trabalho de inventariação encontram-se no Quadro IV presente no Anexo 1.
De entre a avifauna (efetivamente ou potencialmente) presente, 8 espécies apresentam um
estatuto de ameaça médio ou elevado, isto é, foram catalogadas na revisão do Livro Vermelho
dos Vertebrados de Portugal com as categorias Criticamente em Perigo, Em Perigo, ou
Vulnerável (CR, EN, VU). Por este motivo, a sua presença constitui um aspeto relevante,
estando algumas das características ecológicas destas espécies descritas no Quadro 38.
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Quadro 38 – Avifauna nidificante, com estatuto de ameaça médio ou elevado em Portugal que
potencialmente ocorre na área de estudo.
ESPÉCIE

HABITAT

ESTATUTO DE
AMEAÇA LVVP

PRESENÇA
NA ÁREA

Ciconia nigra
Cegonha-preta

Nidifica em árvore ou rocha, ocorrendo em escarpas de
linhas de água ou de serras, como em áreas de
montado, de matagal ou de pinhal maduro.

Vulnerável

Provável

Milvus milvus
Milhafre-real

Montados de sobro e azinho, pinhais relativamente
abertos e bosquetes de folhosas, lameiros, pastagens
e matos

Criticamente
em Perigo

Provável

Neophron percnopterus
Abutre do Egipto

Terrenos abertos ou semi-abertos, normalmente na
proximidade de zonas rochosas alcantiladas, quer em
vales fluviais quer em zonas serranas.

Em Perigo

Provável

Circus pygargus
Tartaranhão-caçador

Áreas com cerealicultura extensiva (trigo e aveia), mas
também cevada, pastagens e pousios, e áreas de trigo
de regadio.

Em Perigo

Pouco
provável

Aquila chrysaetos
Águia-real

Áreas pouco humanizadas, com encostas declivosas e
agrestes, em geral com escarpas rochosas, situadas
em zonas montanhosas e vales de grandes rios.

Em Perigo

Provável

Falco subbuteo

Paisagens mistas de pequenos bosques (pinhais,
carvalhais e bosquetes ripícolas) e de terrenos abertos
(campos agrícolas, pousios, lagoas, matos).

Vulnerável

Pouco
provável

Habitats mistos de bosque e zonas abertas (mato,
culturas arvenses e pousios). Ocasionalmente em
montados abertos.

Vulnerável

Pouco
provável

Espaços abertos, sempre associados a áreas de solo
ou de rocha. Frequenta alqueives, pousios, aceiros,
caminhos, plantações jovens.

Vulnerável

Pouco
provável

Ógea
Clamator glandarius
Cuco-rabilongo
Oenanthe hispanica
Chasco-ruivo

Pela análise do Quadro 38 e do Quadro IV do Anexo 1 verifica-se que existem poucas espécies
de aves que potencialmente existem neste local com um estatuto de conservação elevado.
Nenhuma destas espécies foi observada ou detetada na realização de trabalho de campo.
Durante o trabalho de campo, na área de estudo foram registadas observações de 33 espécies
de aves, com destaque para a ordem dos Passeriformes (e em especial, as famílias Alaudidae,
Turdidae, Sylviidae, Paridae, Corvidae e Fringillidae), mas também Columbidae. Ou seja,
aproximadamente 40% das espécies dadas para a área de estudo foram confirmadas em
campo por observação direta.
Todas as espécies confirmadas durante o trabalho de campo apresentam um estatuto de
ameaça Pouco Preocupante LC à sua conservação (tanto a nível internacional como para o
território continental português) com exceção de dois taxa: Pombo-das-rochas Columba livia,
cujo estatuto de ameaça não está determinado para Portugal (DD); e Toutinegra-do-mato
Sylvia undata, cujo estatuto de ameaça é Quase Ameaçado NT a nível internacional (UICN).
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Como a área de estudo está incluída na Zona de Proteção Especial “Rios Sabor e Maçãs”,
tentou-se obter por parte dos especialistas toda a informação relevante sobre a comunidade de
aves, dando ênfase às espécies de aves rupícolas. Deste modo, as informações fornecidas
pelo ICNF sobre as comunidades avifaunísticas indicam os limites de localização de fragas ao
longo das margens do rio Maçãs, na parte meridional da extensão deste no corredor em estudo
(Figura 44).

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 44 – Localização histórica dos ninhos de espécies rupícolas e das fragas.

A área em estudo é coincidente com a ocorrência histórica de um local de nidificação de
Cegonha-preta Ciconia nigra, uma espécie descrita no Quadro 38 e que utiliza fragas como
local preferencial para instalação de ninho. Porém, não é apenas esta espécie a ter uma
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ocorrência histórica na área, visto que na zona adjacente meridional relativamente ao corredor
em estudo estão descritos mais três locais de nidificação: um de Águia-real Aquila chrysaetos e
dois de Abutre do Egipto Neophron percnopterus, espécies classificadas como ameaçadas
pelo LVVP (Cabral et al., 2006), e igualmente presentes no Quadro 38.

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

Dados inéditos e recentes confirmam que os ninhos de maior proximidade à área de estudo da
espécie Abutre do Egipto Neophron percnopterus não foram ocupados na época reprodutora
de 2015, não tendo sido também observadas nem crias, nem juvenis voadores nas imediações
desses locais (aproximadamente a 1.3 km da área de estudo, direção sul). Nesse período, o
ninho mais próximo e cuja ocupação foi confirmada (através da observação positiva de crias),
Ficheiro: 768-P161-EIA-RS_C.docx
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localiza-se meridionalmente, a mais de 3.5 km do limite da área de estudo, no vale do rio
Maçãs.
Relativamente à Águia-real Aquila chrysaetos, cujos dados históricos localizava um ninho a
cerca de 1.3 km a sul da área de estudo, os elementos mais recentes apontam que esse local
se encontrava abandonado em 2015. O ninho de maior proximidade cuja ocupação foi
confirmada em 2015 (pela presença de crias) localiza-se, uma vez mais, a sul da área
atualmente em estudo, a 5.5 km, aproximadamente.
Foram ainda fornecidos novos dados sobre duas espécies de elevada importância
conservacionista nomeadamente Águia de Bonelli Hieraaetus fasciatus e Bufo-real Bubo bubo.
Para 2015, as localizações com presenças positivas para Águia de Bonelli distam mais de
15 quilómetros do limite da área de estudo. Para o Bufo-real, foram efetuados pontos de
escuta, que se revelaram negativos, com uma distância também superior a 15 km. Considerouse que ambas as espécies de aves terão pouca probabilidade de serem coincidentes com a
área de estudo, razão porque estão ausentes do Quadro IV do Anexo 1.
O parecer solicitado aos especialistas Bárbara Fráguas e José Jambas (Anexo 1) apresenta
um estudo aprofundado para três espécies de aves rupícolas (Águia-real, Abutre do Egito e
Cegonha-preta). Durante a época de reprodução de 2017, foram realizadas 3 diferentes saídas
de campo à zona do buffer de 5 km em redor da área de intervenção do projeto. Durante estas
saídas, foram registadas as espécies observadas, e os ninhos conhecidos destas espécies
dentro do mesmo buffer foram visitados. Apresentam-se no Quadro seguinte os resultados das
observações.
Quadro 39 – Resultados das observações específicas das aves rupícolas.
ESPÉCIE

LOCAL

Ciconia nigra
Cegonha-preta

---

Neophron percnopterus
Abutre do Egipto

montante do projeto /
jusante ponte atual
montante

Aquila chrysaetos
Águia-real
jusante
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DATA

OBSERVAÇÕES

2017/03/29
2017/05/27
2017/08/10
2017/03/29
2017/05/27
2017/08/10
2017/03/29
2017/05/27
2017/08/10
2017/03/29
2017/05/27
2017/08/10

------2 indivíduos adultos em voo
----Indivíduo adulto em voo
Indivíduo adulto em voo
Juvenil em voo
-------

NINHO
vazio
vazio
vazio
vazio
vazio
vazio
Adulto a incubar
1 cria no ninho
vazio
vazio
vazio
vazio
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No mesmo parecer é referida outra observação, no dia 27 de maio, onde foi observado um
casal de Abutres do Egipto (adultos), imediatamente a jusante do ninho de Cegonha-preta,
junto a uma fraga de pequenas dimensões e com condições propícias à sua nidificação.
Por último, é de referir que o corredor atualmente em estudo é coincidente com locais definidos
pela pós-avaliação do processo do Aproveitamento Hidroelétrico do Baixo Sabor como uma
área de “Zona de Proteção do Património Natural” (limite a roxo) onde são implantadas
medidas compensatórias relativas ao projeto em causa. São coincidentes duas áreas
diferentes, apresentadas na Figura 45: pastagens criadas em territórios de Águia-real, Águia de
Bonelli ou Abutre do Egipto (áreas a laranja); e unidades de bebedouros e comedouros
instalados em territórios de Águia-real, Águia de Bonelli ou Abutre do Egipto para promoção
das presas destas aves (triângulos verdes).
Após a consulta dos relatórios trimestrais e anuais relativos ao Aproveitamento Hidroelétrico do
Baixo Sabor, verifica-se que nenhuma das áreas de controlo analisadas para a avifauna é
coincidente com a área atualmente em análise, não permitindo qualquer inferência sobre as
situações populacionais e sobre o elenco avifaunístico.

6.7.3.7

Resultados - Mamofauna

Relativamente aos mamíferos que potencialmente ocorrem na área de estudo, estão
inventariadas 32 espécies diferentes, uma moderada riqueza específica nesta classe. Destacase o número de quirópteros, de murídeos e de mustelídeos potencialmente presentes nesta
área.
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Quadro 40 – Espécies de mamíferos com estatuto de ameaça médio ou elevado, segundo o Livro
Vermelho dos Vertebrados de Portugal.
ESPÉCIE

HABITAT

ESTATUTO DE
AMEAÇA LVVP

PRESENÇA
NA ÁREA

Galemys pyrenaicus
Toupeira-de-água

Cursos de água de características lóticas
geralmente classificados como pertencentes à zona
salmonícola e de transição salmonícola-ciprinícola.

Vulnerável

Provável

Rhinolophus ferrumequinum
Morcego-de-ferradura-grande

Grandes edifícios, grutas e minas (onde também
hibernam). Caçam em zonas bem arborizadas,
utilizando ocasionalmente áreas abertas próximas.

Vulnerável

Provável

Rhinolophus euryale
Morcego-de-ferraduramediterrânico

Grutas e minas de dimensões relativamente grande
em todas as épocas do ano, e em edifícios. Parece
alimentar-se em florestas de folhosas autóctones.

Criticamente
em Perigo

Provável

Rhinolophus mehelyi
Morcego-de-ferraduramourisco

Utiliza unicamente grutas e minas de grandes e
médias dimensões, sendo que o comportamento e
habitat de caça ainda desconhecidos.

Criticamente
em Perigo

Provável

Áreas montanhosas por apresentarem menores
densidades populacionais e uma utilização agrícola
menos intensiva. Florestas e matos temperados,
pastagens naturais e artificiais.

Em Perigo

Provável

Habitats florestais, como matagais mediterrânicos,
floresta e bosques caducifólios ou mistos, ou
habitats abertos, sempre com baixa densidade
humana, evitando áreas agrícolas.

Vulnerável

Provável

Canis lupus
Lobo

Felis silvestris
Gato-bravo

Das espécies potencialmente presentes, quatro possuem um estatuto de ameaça médio ou
elevado (Quadro 40) segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al.,
2006),

nomeadamente

Toupeira-de-água

(Insectivora),

Morcego-de-ferradura-grande

(Chiroptera), Lobo e Gato-bravo (Carnivora). Nenhuma destas espécies foi observada, direta
ou indiretamente, na área em estudo. A totalidade das espécies inventariadas encontra-se no
Quadro V do Anexo 1.
Relativamente ao Lobo, a quadrícula QG00 está inserida no território da alcateia de Vimioso
(que abrange também a quadrícula a leste desta - QG10). Segundo o último trabalho publicado
disponível, a alcateia de Vimioso não está confirmada, estando apenas referida como provável.
Ainda é acrescentado que “em 2002 e 2003, com base nos dejetos encontrados e nos
prejuízos registados nas freguesias de Vimioso, Caçarelhos e Genísio, foi possível confirmar a
presença de lobo nesta área, bem como considerar provável a existência de uma alcateia”
(Pimenta et al., 2005). Segundo informação do ICNF não publicada, a quadrícula QG10 não
apresenta ocorrências atribuídas ao Lobo (ataques, lobos mortos e excrementos) registadas
pelo ICNF em 2014. No entanto as quadrículas a Noroeste (PG91), a Leste (QG10), a Sudeste
(QF19) e a Sul (QF09) apresentam uma ocorrência deste tipo.
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A área em estudo apresenta uma riqueza moderada no que se refere às comunidades
mamológicas, o que se relacionará pela qualidade e diversidade de biótopos que aí se pode
encontrar (campos agrícolas, matos, zonas ripícolas, zonas urbanas), e pela ausência da
ocupação humana permanente que se verifica em quase toda a área de estudo.
Durante a realização de trabalho de campo, foram detetadas três espécies de mamíferos,
através da observação direta ou indireta (dejetos, pegadas ou tocas): Ouriço-cacheiro
Erinaceus europaeus; Toupeira Talpa occidentalis; e Coelho-bravo Oryctolagus cuniculus.
Os mamíferos ripícolas descritos no Quadro V do Anexo 1, como Musaranho-de-dentesbrancos Crocidura russula, Toupeira-de-água Galemys pyrenaicus e Rato-d’água Arvicola
sapidus, a ocorrer na área, estarão diretamente ligados ao rio Maçãs, e ocuparão as margens
do mesmo. No entanto, aquando a realização de trabalho de campo, a observação direta de
mamíferos (ou indireta, pelos seus vestígios) resultou-se infrutífera em redor deste curso de
água.
Relativamente aos morcegos, não foram detetadas nas áreas de estudo quaisquer estruturas
que possam ser utilizadas para albergar quirópteros. A inexistência de edifícios abandonados e
a não deteção de grutas, de poços ou de minas, levarão à reduzida ocupação na área deste
grupo de mamíferos. Contudo, devido às boas características dos biótopos, é previsto que
existam morcegos na área, provavelmente utilizando-a como zona de alimentação.
Segundo informação disponibilizada pelo ICNF existem numa área de raio de 10 km do
corredor em estudo 2 abrigos de importância nacional (Figura 46):
•

Abrigo de Miranda do Douro I, também conhecida por Gruta e Minas de Santo Adrião;

•

Abrigo de Vimioso I, também conhecido por Mina de Campo de Víboras.

Segundo os últimos dados, o abrigo Miranda do Douro I apresenta ocupação durante o ano
todo, nomeadamente Hibernação, Primavera, Maternidade (tanto para Myotis myotis, como
para outros), e Outono, enquanto Vimioso I apenas é ocupado durante a época de Hibernação
(janeiro-fevereiro) e na Primavera. Além disso, é confirmada a presença de quirópteros no
Inverno e Primavera no abrigo Miranda do Douro I, com a presença de Rhinolophus
ferrumequinum e Rhinolophus euryale / mehelyi, espécies presentes no Quadro 40.
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Fonte: Google Earth.

Figura 46 – Abrigos de importância nacional de quirópteros (a rosa) relativamente à área de
estudo (a vermelho) e à rede viária (a amarelo).

Acrescenta-se que a área da Ponte sobre o rio Maçãs e acessos é coincidente com área de
controlo de dois diferentes Planos de Monitorização do Aproveitamento Hidroelétrico do Baixo
Sabor, nomeadamente da Lontra e de quirópteros. Como o ponto de controlo C14 do Plano de
Monitorização da Lontra fica na quadrícula UTM 5 x 5 km que engloba a área atualmente em
estudo, assume-se que a confirmação da espécie nesse local é transponível para a área
atualmente em estudo. Como os trabalhos de monitorização decorreram com uma
periodicidade trimestral desde o Verão de 2008 até ao Verão de 2014, verifica-se que nos
últimos trimestres ocorreu a seguinte variação do Índice Quilométrico de Abundância desta
espécie: IQA Outono 2013 = 5; IQA Inverno 2013/2014 = 0; IQA Primavera 2014 = 0; IQA
Verão 2014 = 10. Confirma-se, assim, a presença da espécie na área em estudo, conforme
indicado no Quadro V do Anexo 1.
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Relativamente aos quirópteros, a Ponte sobre o rio Maçãs e seus acessos encontra-se na área
da quadrícula 37 do Plano de Monitorização de morcegos do Aproveitamento Hidroelétrico do
Baixo Sabor, numa área referenciada como controlo, tendo um abrigo denominado como MC13
“Carção”. Através da consulta dos relatórios disponibilizados, verifica-se que em nenhuma das
épocas este abrigo foi considerado positivo, isto é, com a presença de morcegos em qualquer
das estruturas analisadas. Apenas na campanha de Outono de 2013 se verificou a presença de
dois grupos: Pipistrellus pygmaeus / Miniopterus schreibersii; Pipistrellus pipistrellus /
Pipistrellus pygmaeus / Miniopterus schreibersii. Nas campanhas trimestrais posteriores não foi
detetada qualquer atividade de morcegos na quadrícula UTM 5 x 5 km em estudo,
nomeadamente no Inverno de 2013/2014, e na Primavera e Verão de 2014, assim como nos
dados inéditos de 2015. Os dados mais recentes mostram que os abrigos com presença
positiva de morcegos estudados no Plano de Monitorização de morcegos do Aproveitamento
Hidroelétrico do Baixo Sabor são uma mina de água em Campo das Víboras, e uma mina em
Argozelo. Em 2015, a primeira mina apresentou 64 Morcegos-de-ferradura-mourisco
Rhinolophus euryale e 1 indivíduo cuja identificação se situa entre Myotis myotis e Myotis
blythii, enquanto o segundo abrigo revelou apenas 2 Morcegos-de-ferradura-pequeno
Rhinolophus hipposideros.
Os dados da monitorização acústica de morcegos na área do rio Sabor apresentaram a
confirmação de 6 espécies, nomeadamente Tadarida teniotis, Pipistrellus kuhlii, Pipistrellus
pipustrellus, Myotis daubentonii, Nyctalus leisleri e Hypsugo savii, e a presença de 2 géneros
cuja identificação não foi possível ser feita ao nível da espécie (Myotis sp., Eptesicus sp.),
podendo ainda ser possível a presença de Pipistrellus pygmaeus e Miniopterus schreibersii.
Embora a distância dos pontos de monitorização acústica à área em atualmente estudo seja
elevada (entre os 8 e os 17 km), as espécies de quirópteros deverão ser as mesmas nos vales
dos rios Maçãs e Sabor, o que se comprova pelo mesmo elenco amostrado no Quadro V do
Anexo 1.
Refira-se que, como referido na metodologia, também foram consultados os relatórios
disponíveis referentes ao Plano de Monitorização do Lobo do Aproveitamento Hidroelétrico do
Baixo Sabor. Contudo, verifica-se que a área em análise não se encontra incluída na área
estudada para a espécie, não sendo possível inferir sobre a presença da espécie. As
quadrículas que foram analisadas nesse estudo abrangem uma área de 450 km2, incluindo a
totalidade das quadrículas UTM PF99, QF09 e QF19, e a metade meridional das quadrículas
PG90, QG00, QG10. Nessa área, tanto os transectos realizados para deteção de pegadas ou
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dejetos, como a armadilhagem fotográfica revelaram resultados nulos para a presença de Lobo
nessa zona. Os resultados mais recentes apontam no mesmo sentido, com a ausência desta
espécie nas regiões mais a sul, visto que tanto os percursos efetuados de prospeção de
indícios, como pela armadilhagem fotográfica, como os pontos de escuta, revelaram-se nulos,
no Inverno 2013-14, na Primavera e no Verão 2014 (amostragens com periodicidade
trimestral).
Estes dados são coerentes com os resultados do parecer efetuado pelos especialistas José
Jambas e Bárbara Fráguas sobre a ocorrência de Lobo-ibérico na área em análise (e zona
envolvente), através de duas metodologias: deteção indireta (procura de indícios de lobo, como
rastos, dejetos e esgravatados, ao longo de percursos realizados em locais potencialmente
propícios à ocorrência da espécie); e deteção direta (estações de escuta com recurso a uivos
simulados; estações de espera em pontos fixos no final do dia; transectos em viatura, para
observar indivíduos em atividade, no final do dia). Estes transectos e pontos de escuta e
observação foram realizados em duas épocas: 10 e 11 de agosto e 22 e 23 de novembro de
2017.
O parecer com estes dados inéditos refere que “ao longo dos quatro transectos realizados não
foi detetado qualquer vestígio da presença de lobo” e que “durante os transectos noturnos com
recurso a farol, o resultado também foi negativo para a presença de lobo”. Todavia, o mesmo
documento refere que “o facto de não se ter detetada a espécie durante as prospeções
realizadas, não significa que a mesma não seja presente ou possa a vir a ser observada em
outras ocasiões”.

6.7.3.8

Síntese dos Valores Faunísticos na Área em Estudo

Apesar da fraca pressão antropogénica e de uma diminuta perturbação de veículos e de
pessoas, ocorre um claro condicionalismo do uso da área em estudo na generalidade das
espécies faunísticas, resultado das suas características biofísicas. Apesar da inventariação das
espécies não ser muito extensa, a probabilidade da ocorrência na área de estudo é grande
para a maioria dos taxa. A sua inclusão nos quadros do Anexo 1 é proveniente de consulta
bibliográfica, pois em redor de cada uma das áreas ocorrem espécies adaptadas a habitats
específicos, sendo o caso de espécies estepárias. De referir que praticamente todas as
espécies observadas em campo (logo, confirmadas para a área de estudo) são de distribuição
alargada no nosso território e a sua conservação não se encontra ameaçada.
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Património Histórico-Cultural

Metodologia

Como âmbito de caracterização do descritor Património consideraram-se achados (isolados ou
dispersos), construções, monumentos, conjuntos, sítios e, ainda, indícios - toponímicos,
topográficos ou de outro tipo, de natureza arqueológica, arquitetónica e etnológica,
independentemente do seu estatuto de proteção ou valor cultural. Estes dados são
denominados, de forma abreviada, como ocorrências.
A metodologia adotada respeita os Termos de Referência do Descritor Património Arqueológico
nos Estudos de Impacte Ambiental, mencionados na Circular de 10 de setembro de 2004.
A área de estudo do descritor (AE) é o conjunto territorial formado pela área de incidência (AI)
do Projeto e por uma zona de enquadramento (ZE). A área de incidência correspondente a um
corredor com cerca de 2,9 km de comprimento e a largura de 400 m com centro no eixo do
traçado, onde se efetuou prospeção sistemática, com reconhecimento (relocalização) das
ocorrências identificadas na pesquisa documental dentro desta área. A zona envolvente é uma
faixa envolvente da área de incidência com pelo menos 1 km de largura.
As ocorrências identificadas na pesquisa documental localizadas na zona envolvente não
foram alvo de reconhecimento. A sua inclusão neste relatório visa caracterizar o património
cultural conhecido e o potencial arqueológico da área de incidência.
As ocorrências identificadas na pesquisa documental estão listadas no Quadro 42 e
caracterizadas com maior detalhe no Anexo 2.
As ocorrências identificadas no trabalho de campo estão listadas no Quadro 42 e
caracterizadas com maior detalhe no Anexo 2.
O zonamento da área de incidência (visibilidade do solo) está cartografado no Desenho 768P161-EIA-012 e descrito no Anexo 2.
Os N.º de referência das ocorrências de interesse cultural, utilizados nos quadros e referidos no
texto, correspondem às localizações cartografadas no Desenho 768-P161-EIA-012.
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Pesquisa Documental

A pesquisa documental, prévia ao trabalho de campo, serviu para caracterizar o potencial
arqueológico da área de incidência e para georreferenciar o património cultural pré-existente,
passível de reconhecimento posterior (Desenho 768-P161-EIA-012). De modo a evidenciar o
potencial arqueológico da região, a pesquisa documental abrangeu uma área envolvente até
cerca de 1 Km de distância da área de incidência.
As fontes de informação utilizadas incluíram bibliografia específica sobre património cultural, o
Plano Diretor Municipal de Vimioso (PDM), as bases de dados de organismos públicos com
tutela sobre o Património, nomeadamente da Direção-Geral do Património Cultural (DGPC Endovélico) e do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU), a cartografia
geológica (CGP) e militar (CMP), bibliografia específica e os serviços municipais.
Solicitaram-se informações à DGPC acerca do património arqueológico conhecido e
georreferenciado na área de estudo do projeto, tendo sido prontamente fornecidos os dados
solicitados. Estas informações foram posteriormente consolidadas mediante a consulta da base
de dados Endovélico e de bibliografia especializada. Desta forma, identificaram-se seis
ocorrências na zona envolvente (Oc. 1, 8 e 15).
Solicitaram-se informações à Câmara Municipal de Vimioso, não se tendo obtido reposta até à
presente data.
Na bibliografia consultada existem referências generalistas sobre o património cultural da
região, não se tendo obtido dados concretos sobre a área de estudo, destacando-se os
trabalhos realizados pelo Abade de Baçal.
A cartografia militar e geológica assinala o património construído existente na área de
incidência.
Na área de estudo não existem imóveis classificados ou em vias de classificação, contudo,
encontram-se abrangidas pelo PDM as ocorrências 1, 8, 14 e 15.
No Quadro 41 apresenta-se um resumo das fontes documentais consultadas no âmbito da
pesquisa documental.
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Quadro 41 – Síntese da Pesquisa Documental.
Fontes de informação

Resultados

Lista de imóveis classificados
(DGPC)

Não contempla ocorrências de interesse cultural na AE.

Bases de dados de sítios
arqueológicos (DGPC)

Identifica três ocorrências na AE (Oc. 1, 8 e 15).

Inventário do Património
Arquitetónico (IHRU)

Contém referências sobre o património religioso (Oc. 14 e 16).

Instrumentos de planeamento

Plano Diretor Municipal: assinala a ocorrência 1, situada na AI. Na ZE
encontram-se abrangidas as ocorrências 8, 14 e 15.

Cartografia

Carta Geológica de Portugal (CGP): assinala património construído,
designadamente as ocorrências 5, 8 e 9.
Carta Militar de Portugal (CMP): assinala património construído.

Bibliografia

Na bibliografia consultada existem referências generalistas sobre o património
cultural da região, não se tendo obtido dados concretos sobre a AE,
destacando-se os trabalhos realizados pelo Abade de Baçal.

Contactos com instituições

Solicitaram-se informações à DGPC acerca do património arqueológico
conhecido e georreferenciado na AE do projeto, tendo sido prontamente
fornecidos os dados solicitados.
Solicitaram-se informações à Câmara Municipal de Vimioso, por via postal,
não se tendo obtido reposta até à presente data.

SÚMULA HISTÓRICO-ARQUEOLÓGICA
Na área de incidência do Projeto são conhecidos os seguintes vestígios arqueológicos:
Pedras Altas (CNS 4992), Povoado Fortificado, Idade do Ferro: “Povoado fortificado com uma
implantação sobranceira ao rio Maçãs. Localiza-se num esporão que lhe permite um controlo
geoestratégico sobre o espaço circundante. Dos vestígios estruturais detetados no local
destacam-se os elementos e derrubes relacionados com uma linha de muralha constituída por
pedra miúda de xisto que circunda um espaço com uma configuração oblonga. Atualmente o
perímetro interno deste povoado encontra-se densamente coberto por vegetação constituída à
base de estevas, o que dificulta qualquer trabalho de prospeção de materiais à superfície. Não
foram detetados materiais arqueológicos. De realçar a existência de um grande derrube de
pedra de xisto que integraria um torreão reforçador do complexo defensivo.” (Base de dados
Endovélico).
Ponte de Carção (CNS 23014), Ponte, Idade Média e Moderno: “Ponte sobre o Rio Maçãs.
Deverá estar articulada com uma antiga via de comunicação que estabelecia a ligação entre
Carção e Vimioso. Trata-se de uma estrutura em granito com um arco central em forma de
volta perfeita.” (Base de dados Endovélico).
Na zona envolvente são conhecidos os seguintes vestígios arqueológicos:
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Vale de Farto (CNS 18982), Indeterminado, Indeterminado (Idade Média? Moderno?): “Na
escavação de um poço no quintal de uma casa da aldeia de Carção, foi descoberta uma
estrutura anterior, de funcionalidade e cronologia indeterminadas. Foi possível observar um
muro direito, construído em pequenas pedras aparelhadas de xisto, relativamente extenso,
formando a parede Leste da construção, que na parede Sul se transforma numa parede curva
em ferradura, em que a parte superior provavelmente se desenvolveria em cúpula. O resto da
construção encontra-se ocultada ou destruída, não tendo sido possível observar o chão do
edifício, não se sabendo a sua profundidade. Como se disse, no local abriu-se um poço, e a
água brota efetivamente do chão, ao nível da parte inferior do edifício, pelo que este deverá ter
uma função relacionada com a captação e armazenamento de água, devendo tratar-se de um
antigo poço, fonte ou cisterna. A última hipótese é plausível, face às suas características e
dimensões. Não se observaram elementos seguros sobre a sua cronologia, mas poderá tratarse de uma construção de princípios da época moderna ou anterior, da Idade Média” (Base de
dados Endovélico).
Relativamente ao território administrativo transcreve-se a seguinte súmula histórica: “Há
indícios de povoamento pré-histórico nos cabeços da Atalaia e de Pereiras, sobranceiros à vila
de Vimioso, e em vários castros existentes, tanto no termo da vila (Batoqueira, Terronha, …)
como de várias freguesias do concelho.
No lugar da Batoqueira, entre Vimioso e Carção, existem covas que a população chama salas
e que teriam sido esconderijo de cristãos na época das lutas com os mouros. Convém lembrar
que a tradição popular chama mouro/moura a todos os que não eram cristãos, incluindo
romanos e povos anteriores.
Vimioso é mencionado desde os primórdios da nacionalidade portuguesa. Terá surgido a oeste
da atual povoação (abaixo do Fundo da Vila), em local suficientemente húmido para produzir o
vime que lhe deu o nome de lugar Vimioso. Naquela época, ter-se-á falado no seu termo o
galego-português das terras situadas a ocidente do rio Maçãs e o asturo-leonês que originou a
língua mirandesa nas terras situadas a norte e a leste do rio Angueira.
O senhorio de Vimioso foi dado pelos primeiros reis portugueses à família Antas cujo solar e
pedra de armas se podem observar à frente da atual Igreja Matriz.
Com outras localidades fortificadas da região (Bragança, Outeiro, Algoso, Miranda do Douro,
Mogadouro, Penas Roias), Vimioso fez parte da linha de defesa da fronteira oriental do reino.
Por isso, à torre denominada Atalaia, de origem romana ou visigótica, se juntou durante o
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período gótico um castelo. Erguida no monte sobranceiro à povoação, a torre da Atalaia
permitia ver muito longe e vigiar as terras vizinhas ao passo que o castelo, edificado à saída do
casario, pretendia protegê-lo e controlá-lo. A memória popular conservou o nome de Castelo
para designar o local em que existira. Arrasado no século XVIII pelos espanhóis, foi substituído
no século XIX pela escola. Existiram vestígios dos muros do castelo até meados do século XX.
Deles, só resta hoje um muro. Símbolo do direito de exercer justiça, um pelourinho, ainda hoje
existente, foi erguido à frente do castelo.
Em 1492, o concelho viu chegar grande afluência de judeus expulsos dos reinos de Leão e
Castela. Depois de acamparem num local que conservou o nome de Cabanas, entre as atuais
povoações de Caçarelhos e Vimioso, os judeus foram autorizados a estabelecerem-se em
várias aldeias e vilas da região (Vimioso, Carção, Argozelo, etc.). Convertidos à força à religião
católica, constituíram nessas localidades comunidades importantes que pouco se misturaram
com o resto da população até meados do século XX. Os judeus – assim chamados até hoje –
distinguiam-se dos lavradores pelos ofícios exercidos, ligados ao artesanato e comércio.
O século XVI e o início do século XVII constituíram um período de prosperidade para Vimioso e
outras terras do Nordeste transmontano (Miranda do Douro, etc.). Em 1516, o rei D. Manuel
deu-lhe foral que a elevou à categoria de vila. O título de conde, atribuído a D. Francisco de
Portugal em 1534 pelo rei D. João III, denota o prestígio alcançado então pela vila.
As guerras dos séculos XVII e XVIII trouxeram a desgraça à vila. Em 1762, o exército espanhol
atravessou a fronteira, arrasou o castelo e levou a população em degredo para Pamplona. A
feira de São Miguel, uma das maiores do Norte do país, feita cada ano a 29 de setembro no
local chamado Vale de S. Miguel, deixou de se fazer em Vimioso. Essa feira, que atraía
portugueses e espanhóis, passou para a cidade espanhola de Zamora em que ainda hoje se
realiza.” (in: http://www.cm-vimioso.pt).
De acordo com o estudo efetuado pelo Abade de Baçal relativamente aos topónimos: Carção
Virá de Garçom, moço mancebo. No código Afonsino, livro I, título 3.º, 17, toma-se “Garçom por
mancebo deshonesto e lascivo”. A conversão do “g” em “c” é frequente na evolução do
português. (ALVES, 2000b, p. 103); Vimioso (Vimesono, Viminoso, Vimeso nas inquiriçpões
tiradas pelos anos de 1258). Vem de Vimen, inis, que tanto significa vime, como qualquer vara
ou vergântea dobradiça por exemplo de salgueiro, negrilho, choupo, avelã, etc. (ALVES,
2000b, p. 170).
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Trabalho de Campo

O trabalho de campo decorreu em 10 e 11 de dezembro de 2015 e consistiu numa prospeção
sistemática dentro de um corredor de 400m correspondente à AI do Projeto. O trabalho foi
executado por dois arqueólogos, em condições climáticas adequadas ao bom desenvolvimento
dos trabalhos de prospeção, sendo a visibilidade dos solos em geral reduzida para a
identificação de vestígios artefactuais ao nível do solo e média para a deteção de estruturas.
Na encosta Oeste do vale identificaram-se à distância abrigos e lapas naturais onde se
ponderou ser importante realizar prospeção. Todavia, devido ao acentuado declive, à
constituição do substrato geológico, com rocha solta e fraturada, e à densidade do coberto
vegetal, considerou-se não ser seguro prospetar as encostas escarpadas do vale do Rio Maçãs
sem o apoio técnico apropriado e o devido equipamento de segurança. Deste modo, a
prospeção nas encostas do Rio Maçãs foi executada em 21 de outubro de 2016, sendo a
equipa formada por um arqueo-espeleólogo, um arqueólogo com formação em Paleolítico e o
coordenador dos trabalhos.
As encostas são ocupadas por afloramentos de rocha metassedimentar com marcada
xistosidade, com superfícies integralmente erodidas pelos elementos, sendo evidentes
frequentes vestígios de derrocadas e aluimentos nas encostas.
Como base de trabalho foi utilizada cartografia militar à escala 1:25.000 e fotografia aérea.
No âmbito do trabalho de campo efetuou-se uma deslocação à Câmara Municipal de Vimioso
onde gentilmente foram cedidas algumas informações bibliográficas sobre o património cultural
do concelho, nomeadamente uma monografia municipal com dados de interesse arqueológico
(Alves & Amado, 1968).
Das

ocorrências

identificadas

na pesquisa documental,

efetuou-se a relocalização-

reconhecimento das que estavam situadas na área de incidência direta e indireta do Projeto,
designadamente as ocorrências 1, 5, 8 e 9.
No decurso dos trabalhos de prospeção identificaram-se cinco novas ocorrências de âmbito
arquitetónico e etnográfico (Oc. 3, 4, 6, 7 e 17) e duas ocorrências com potencial arqueológico
(Oc. 2a e 2b).
No caso da Oc. 1, aparentemente há um erro nas coordenadas obtidas na pesquisa
documental, que colocam o sítio num monte à cota de 517m, em terrenos surribados e
arborizados há poucos anos (localização 1a – Desenho 768-P161-EIA-012). Neste local, e em
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toda a envolvente, não se encontram vestígios de construção nem de artefactos. Os vestígios,
correspondentes aos registos obtidos durante a pesquisa documental, localizam-se à cota de
600m, no extremo de uma cumeada com encostas escarpadas para o rio, a cerca de 250m
para sudoeste do sítio obtido na pesquisa documental (localização 1b – Desenho 768-P161EIA-012).
No local existe um monte artificial composto por terra e pedra, delimitado por derrubes de pedra
observando-se no lado sul que se encontram sobre alinhamentos de pedra sobreposta. O
monte é atravessado a norte por um muro de propriedade em pedra seca e nas encostas
envolventes existem frequentes socalcos (de variadas dimensões) estruturados com muretes
em pedra seca. A maioria dos muros e socalcos parecem assentar sobre derrubes de
estruturas mais antigas, possivelmente associadas ao sítio arqueológico, devendo ter sido
construídos com pedra retirada da estrutura arqueológica. A oeste, próximo da cota de 606m,
existe um muro muito destruído que atravessa e fecha a cumeada. Poderá tratar-se de um
antigo muro de propriedade ou de uma estrutura igualmente associada ao sítio. Próximo deste
encontrou-se um fragmento de espesso imbrex, todavia toda a cumeada se encontra com
denso coberto arbustivo e herbáceo sendo muito reduzida a visibilidade do solo. Os vestígios
identificados parecem corresponder a uma atalaia de planta subquagrangular e perfil
troncocónico (ou castelo roqueiro), construída em pedra sobreposta com enchimento do interior
em terra e pedra, similar à atalaia de Vimioso, tendo havido, possivelmente, contacto visual
entre ambas. Para além do ponto central, onde se encontra a possível atalaia, tiraram-se
coordenadas em toda a envolvente onde se identificaram derrubes antigos. Contudo, é
provável que a área abrangida tenha maiores dimensões, sendo impossível determinar a área
total devido à densidade do coberto vegetal no local.
A Oc. 2a e 2b corresponde a abrigos naturais nas encostas escarpadas do Rio Maçãs, com
potencial interesse arqueológico, não só pelas condições naturais e localização no terço
superior da encosta (suficientemente longe da área de inundação do rio e de acesso fácil),
como também por conterem um piso composto por sedimentos com potência estratigráfica.
Tal como é referido na súmula histórico-arqueológica deste relatório “No lugar da Batoqueira,
entre Vimioso e Carção, existem covas que a população chama salas e que teriam sido
esconderijo de cristãos na época das lutas com os mouros.” A Batoqueira localiza-se a cerca
de 3km para noroeste de Vimioso, num monte sobre o vale do rio Maçãs, onde se encontra um
povoado fortificado da Idade do Ferro. As referências poderão corresponder a lendas locais
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relacionadas com as ruínas do povoado, todavia, a menção a salas é usualmente alusiva a
cavidades naturais, como as aqui expostas.
A Oc. 17 corresponde às ruínas de uma azenha (moinho de rodízio) localizado na margem
Oeste do vale, poucos metros a jusante do Ribeiro das Regadas, em local onde o rio parece ter
sido intencionalmente estrangulado com recurso a grandes blocos fincados no seu leito e na
margem Este. A ocorrência é constituída por uma levada e o bloco inferior da estrutura, sendo
uma construção megalítica que não é usual observar em engenhos deste tipo. Do bloco
superior apenas resta o piso, onde se encontram duas mós in situ, não se observando
vestígios que indiciem o método construtivo deste (pedra ou madeira).
CARACTERIZAÇÃO DA ATUAL OCUPAÇÃO DO SOLO
A AI abrange terrenos com uma ondulação acentuada, com vales profundos e cotas que variam
entre os 700 m e os 400 m, encontrando-se pouco alterada pela modelação agrícola,
excetuando a presença de muros-socalcos e sebes, sendo predominantemente composta por
terrenos baldios.
O trabalho de campo foi zonado no que concerne às características da ocupação do terreno e
de visibilidade do solo para a deteção de estruturas e materiais arqueológicos (Anexo 2 e
Desenho 768-P161-EIA-012), tendo sido definido o zonamento da área de incidência, mediante
a atual ocupação e visibilidade do solo, do seguinte modo:
Zona A - Área agrícola com terrenos lavrados, maioritariamente ocupados por vinha e olival. A
visibilidade ao nível do solo para identificação de estruturas e artefactos é elevada. Situa-se no
extremo noroeste da AI.
Zona B - Baldios com coberto arbustivo e herbáceo densos e espécies arbóreas variadas e
dispersas. Pontualmente encontram-se pequenos talhões de terrenos agrícolas, no geral
abandonados. A zona contém frequentes muros de divisão de propriedade em pedra seca, com
pedra sobreposta e pontos de drenagem com lajes verticais, assim como socalcos estruturados
com muros em pedra seca. A visibilidade para identificação de estruturas é no geral média e
para artefactos ao nível do solo reduzida ou nula.
Perante o exposto não é de excluir a possibilidade de existirem vestígios arqueológicos ao
nível do solo ou ocultos pelo coberto vegetal.
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Quadro 42 – Situação de Referência do Descritor Património Histórico-Cultural.
Referência
TC

PD

1

1

2a
2b
3
4
5

5

6
7
8

8

9

9
10
11
12
13

14

14
15
16

17

Tipologia
Topónimo ou
Designação

Atalaia?
Pedras Altas
Abrigo natural
Rio Maçãs
Abrigo natural
Rio Maçãs
Palheiro
Ribeiro da Buzincha1
Palheiro
Ribeiro da Buzincha2
Pombal
Carção 1
Palheiro
Carção 2
Palheiro
Carção 3
Ponte
Ponte de Carção
Azenha
Azenha da Ponte
Azenha
Carção 4
Pombal
Carção 5
Pombal
Carção 6
Pombal
Carção 7
Igreja; Nossa
Senhora das Graças
Indeterminado
Vale de Farto
Capela
Santa Marinha
Azenha
Ribeiro das Regadas

Inserção no Projeto (AI, ZE)
Categoria (CL, AA, AE)
Valor cultural e Classificação
AI
ZE
CL AA
AE
CL AA AE
PL

4

Cronologia
PA

PR

F

ER

MC

Ind

M?

In

In

In

In
1

C

1

C

2

C

PL

3

1

C

1

C

3
1

PL
PL

In

In

In

In

In

In

In

In

3

O

In

In
3

2

M
O
O
C

O
MO

Legenda
Referência. Os números da primeira coluna identificam as ocorrências caracterizadas durante o trabalho de
campo (TC) e as letras da segunda coluna as que foram identificadas na pesquisa documental (PD). Faz-se,
desta forma, a correspondência entre as duas fontes de caracterização do Património. As ocorrências estão
identificadas na cartografia com estas referências.
Tipologia.
Topónimo ou Designação.
Inserção no Projeto. AI = Área de incidência do Projeto; ZE = Zona de Enquadramento do Projeto.
Categoria. CL = Património classificado, em vias de classificação ou com outro estatuto de proteção
(M=monumento nacional; IP=imóvel de interesse público; IM=imóvel de interesse municipal; ZP=zona especial
de proteção; VC=em vias de classificação; PL=planos de ordenamento; In=inventário); AA = Património
arqueológico; AE = Arquitetónico, artístico, etnológico, construído.
Valor cultural e critérios. Elevado (5): Imóvel classificado (monumento nacional, imóvel de interesse público)
ou ocorrência não classificada (sítio, conjunto ou construção, de interesse arquitetónico ou arqueológico) de
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elevado valor científico, cultural, raridade, antiguidade, monumentalidade, a nível nacional. Médio-elevado (4):
Imóvel classificado (valor concelhio) ou ocorrência (arqueológica, arquitetónica) não classificada de valor
científico, cultural e/ou raridade, antiguidade, monumentalidade (características presentes no todo ou em parte),
a nível nacional ou regional. Médio (3), Médio-baixo (2), Baixo (1): Aplica-se a ocorrências (de natureza
arqueológica ou arquitetónica) em função do seu estado de conservação, antiguidade e valor científico, e a
construções em função do seu arcaísmo, complexidade, antiguidade e inserção na cultura local. Nulo (0):
Atribuído a construção atual ou a ocorrência de interesse patrimonial totalmente destruída. Ind=Indeterminado
(In), quando a informação disponível não permite tal determinação, ou não determinado (Nd), quando não se
obteve informação atualizada ou não se visitou o local.
Cronologia. PA=Pré-História Antiga (i=Paleolítico Inferior; m=Paleolítico Médio; s=Paleolítico Superior);
PR=Pré-História Recente (N=Neolítico; C=Calcolítico; B=Idade do Bronze); F=Idade do Ferro; ER=Época
Romana; MC=Idades Média, Moderna e Contemporânea (M=Idade Média; O=Idade Moderna; C=Idade
Contemporânea); Ind=Indeterminado (In), quando a informação disponível não permite tal determinação, ou não
determinado (Nd), quando não se obteve informação atualizada ou não se visitou o local. Sempre que possível
indica-se dentro da célula uma cronologia mais específica. Incidência espacial. Reflete-se neste indicador a
dimensão relativa da ocorrência, à escala considerada, e a sua relevância em termos de afetação, através das
seguintes quatro categorias (assinaladas com diferentes cores nas células): achado isolado (cor verde);
ocorrências localizadas ou de reduzida incidência espacial, inferior a 200m2 (cor azul); manchas de dispersão
de materiais arqueológicos, elementos construídos e conjuntos com área superior a 200m2 e estruturas lineares
com comprimento superior a 100m (cor vermelha); áreas de potencial interesse arqueológico (cor laranja).
Incidência espacial
Achado isolado
Ocorrência de pequena dimensão

6.9

Áreas de potencial valor arqueológico
Ocorrência de dimensão significativa
Dimensão não determinada

Paisagem

6.9.1

Metodologia

Neste capítulo pretende-se caracterizar a paisagem onde se irá implantar o Projeto da “EN/ ER
218 - Ponte sobre o Rio Maçãs e Acessos”, com o objetivo de avaliar a sua «resposta visual»,
face à introdução de uma nova infraestrutura rodoviária. Os principais aspetos analisados
prendem-se com fatores de ordem funcional, estrutural e visual. O fator paisagem é analisado
em duas vertentes complementares:
•

Componentes da paisagem/ estruturas do território: estruturas morfológicas, estruturas
antrópicas e ocupação do território;

•

Unidades de paisagem (a análise visual das unidades de paisagem, nomeadamente no
que se refere à qualidade e capacidade de absorção visual, bem como a sensibilidade
paisagística, será realizada na fase seguinte).

Procurou-se que a análise da paisagem não constituísse um simples somatório das diferentes
componentes da mesma, mas tivesse como base uma perspetiva integrada dos diferentes
fatores.
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A descrição que se segue foi realizada com base nas cartas militares à escala 1:25 000 (Folhas
51, 52, 65, 66, 79 e 80), na fotografia aérea da zona, em trabalho de campo (outubro 2015) e
na consulta de bibliografia vária, bem como na cartografia temática apresentada no Anexo 3,
nomeadamente na carta hipsométrica, carta de declives, carta de exposições e hidrografia.
A área em estudo foi definida de acordo com um critério uniforme de equidistância, utilizandose para o efeito um buffer de 5 km gerado a partir do eixo do traçado.
O estudo do relevo foi elaborado com recurso a meios informáticos, tendo-se criado o modelo
digital de terreno, com um pixel de 25 x 25 m (625 m2).

6.9.2

Estrutura do Território

A área de implantação do Projeto da “EN/ ER 218 - Ponte sobre o Rio Maçãs e Acessos”
insere-se na região hidrográfica do Douro, na sub-bacia hidrográfica do Rio Sabor, mais
concretamente na bacia do Rio Maçãs, afluente da margem esquerda do Sabor.
A rede hidrográfica da zona é densa e bem hierarquizada. É dominantemente encaixada em
vales com forma de V, portanto jovens ou rejuvenescidos. O rio Maçãs desenvolve-se entre
margens apertadas e vertentes muito inclinadas (com declives superiores a 30%).
Na rede hidrográfica há ainda que considerar os pequenos cursos de água, já bem
estabelecidos nas margens do rio Maçãs, como é o caso dos ribeiros da Abelheira, do Vale
Côvo, da Buzincha e da Malhada, na margem direita, e dos ribeiros de Rotalpoio, dos
Navalhos, de Milheirados, das Regadas, de Valadares, da Enguelga e de Vale de Cavalos, na
margem esquerda. Em regra, são cursos de pequenos meandros, sinuosos, especialmente
frequentes sobre rochas graníticas.
De referir ainda que o vale do rio Maçãs apresenta largos meandros de pequena curvatura que
conferem ao percurso um elevado índice de sinuosidade.
Através da elaboração do Modelo Digital do Terreno (MDT) e da consequente realização do
Desenho 768-P161-EIA-101-0 – Hipsometria, verifica-se que as cotas na zona em estudo
variam entre valores inferiores a 450m, no fundo do vale do Rio Maçãs, e 777 m no vértice
geodésico do Genal, cerca de 1,5 km a nascente de Vimioso.
As zonas de cotas mais elevadas, correspondentes à classe hipsométrica superior a 700 m,
localizam-se na envolvente das duas povoações – Carção e Vimioso, enquanto as classes
hipsométricas de valores mais baixos, situam-se no vale do Rio Maçãs.
Ficheiro: 768-P161-EIA-RS_C.docx
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Na área em estudo, correspondente ao buffer de 5 km, predominam os terrenos com cotas
entre os 650-700 m, o que revela como grande parte da área em estudo se localiza no Planalto
Mirandês.
Para melhor caracterizar, a morfologia e tipos de relevo existentes, procedeu-se à
determinação de declives na área em estudo tendo-se definido as classes referidas no Quadro
seguinte (768-P161-EIA-102-0 – Declives).
Quadro 43 – Classes de Declive.
DECLIVES (CLASSES)

ÁREA (HA)

PERCENTAGEM

0-5%

1386

12,1

5-15%

4150

36,2

15-25%

2883

25,1

25-45%

2184

19,0

>45%

866

7,5

Da análise do referido desenho constata-se que a área em estudo apresenta dominantemente
relevo plano a ondulado sendo as situações de relevo mais dobrado e acentuado coincidentes
com o vale do Rio Maçãs (dominam os declives superiores a 45%) e alguns dos seus afluentes.
Quanto à percentagem de incidência das várias classes de declives analisadas, nota-se uma
predominância da classe de 5% a 15% com cerca de 36% da área estudada. Cerca de 12% da
área em análise encontra-se na classe de declives inferiores a 5%. Estes valores tornam bem
evidente, o relevo suave a moderado de parte da área em estudo.
As classes de relevo mais acidentado ocupam 52% da área sendo que destes cerca de 25%
correspondem a declives entre os 15 e 25%. As zonas mais vigorosas (declives de 25 a 45%)
ocupam 19% da área analisada e as zonas escarpadas (declives > 45%) 7,5%.
Relativamente às exposições, e no que se refere ao corredor mais próximo dos traçados em
estudo, verifica-se que, até à travessia do Rio Maçãs dominam as encostas de exposição fria
(norte/ nordeste) e a partir do atravessamento deste rio dominam as encostas de exposição
quente (sudoeste).
No que se refere à ocupação do território (buffer de 5 km à área em estudo para a implantação
do projeto), verifica-se que grande parte se encontra ocupado por áreas de floresta associada a
vegetação arbustiva e herbácea (cerca de 51%) a que se juntam as áreas florestais (cerca de
12%). As áreas agrícolas no território em estudo, ocupam cerca de 36%, sendo as restantes
artificializadas, pouco representativas na área em estudo (cerca de 1%).
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Quadro 44 – Uso do Solo.
USO DO SOLO

ÁREA (HA) PERCENTAGEM (%)

Tecido urbano

114

1,0

Indústria, comércio e transporte

23

0,2

Áreas de extração de inertes, área de deposição de resíduos e estaleiros de construção

15

0,1

Espaços verdes urbanos, equipamentos desportivos, culturais e zonas de lazer e zonas históricas

3

0,0

Culturas temporárias

1998

17,4

Culturas permanentes

1450

12,6

Áreas agrícolas heterogéneas

690

6,0

Florestas

1348

11,8

Florestas abertas e vegetação arbustiva e herbácea

5830

50,8

As zonas de relevo mais favorável, na envolvente das povoações, estão ocupadas por
pequenas propriedades agrícolas contíguas, delimitadas por muros de pedra, com domínio do
olival (Fotografia 13), muitas vezes associado a culturas anuais, existindo ainda algumas
parcelas de vinha ou de culturas de sequeiro.
O vale do Rio Maçãs encontra-se maioritariamente ocupado por manchas de matos e folhosas.
No que se refere aos povoamentos florestais, eles são maioritariamente constituídos por
pinheiro bravo associado a carvalho. No entanto, os soutos de castanheiro, em povoamentos
puros, ou associados a carvalhos e/ou a outras folhosas, constituem outro tipo de ocupação
florestal bastante frequente na área de estudo. De referir ainda que a vegetação ripícola do rio
Maçãs é constituída por espécies como amieiros, salgueiros e freixos (Fotografia 14).

Fotografia 13 – Olival delimitado por muro de
pedra.

Ficheiro: 768-P161-EIA-RS_C.docx

Fotografia 14 – Galeria ripícola do rio Maçãs.
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No que se refere ao espaço urbano, o mesmo está representado pela sede de concelho – a vila
de Vimioso, a nascente do rio Maçãs, e pela aldeia de Carção, a poente do referido rio.
Apresentam, dominantemente, um tipo de povoamento concentrado, à semelhança do
povoamento dominante nesta região.
As principais vias de comunicação, nomeadamente a EN/ ER 218, a EN317 e a EN219, são os
elementos antrópicos com maior força estruturante nesta paisagem, tanto mais que é junto às
mesmas que se foram desenvolvendo os principais aglomerados populacionais.

6.9.3

Unidades de Paisagem

A paisagem envolvente ao Projeto da “EN/ ER 218 - Ponte sobre o Rio Maçãs e Acessos”
integra-se num vasto conjunto de unidades designado como “Trás-os-Montes”, inserindo-se a
zona em estudo na unidade de paisagem designada como “Vale do Sabor” (Contributos para a
Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental – Cancela d’Abreu et al.,
2004), conforme apresentado na figura seguinte.
A unidade Vale do Sabor integra a maior parte do concelho de Vimioso coincidente com os
vales do rio Maçãs e do rio Angueira, assim como com os seus interflúvios. A unidade é
caracterizada pelo contraste existente entre as duas zonas fisiográficas que se intercalam – o
vale e o interflúvio.
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Fonte: Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental – Cancela d’Abreu et al., 2004.

Figura 47 – Unidade de Paisagem “Vale do Sabor”.

O vale do Maçãs e do Angueira são mais ou menos encaixados, “por vezes com encostas
escarpadas, sobretudo ocupadas por matos espontâneos, mas também manchas de eucalipto
ou pinheiro” (Cancela d’Abreu et al,. 2004). Nos vales encontram-se ainda áreas agrícolas, nas
zonas aluvionares e nas bases das encostas. Por vezes, aos vales estão ainda associadas
galerias ripícolas importantes.
Por seu lado, os interflúvios caracterizam-se por “colinas de perfil suave com uso
predominantemente agrícola e um mosaico diversificado” (Cancela d’Abreu et al,. 2004), a que
se associam parcelas pequenas, onde se podem encontrar culturas arvenses, vinha e olival,
frequentemente separadas por muros de pedra e com limites por vezes acompanhados de
alinhamentos arbóreos.
No conjunto, as duas unidades fisiográficas e a respetiva ocupação proporcionam uma grande
variedade de padrões, texturas e cores, a que se associa uma paisagem muito diversificada.
No entanto, apesar de expectável, a água não é uma constante devido ao reduzido caudal dos
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rios. Por outro lado, esta unidade tem uma densidade populacional baixa, sendo o povoamento
concentrado em pequenos núcleos, grande parte sem identidade.
Foram também definidas subunidades de paisagem com um âmbito adaptado à escala de
desenvolvimento deste estudo. Neste contexto definiram-se as seguintes subunidades de
paisagem:

-

Vale do Rio Maçãs: corresponde a uma subunidade de elevado interesse paisagístico e
de conservação da paisagem integrando “paisagens com um forte carácter, que se
podem considerar raras a nível nacional” (Universidade de Évora, 2004). Esta
subunidade integra áreas com estatuto de proteção a nível nacional e europeu no que
respeita à Conservação da Natureza (Zona de Proteção Especial “Rios Sabor e Maçãs” PTZPE0037 e o Sítio de Interesse Comunitário “Rios Sabor e Maçãs” - PTCON0021.
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. Neste âmbito constitui uma condicionante ao traçado em
termos paisagísticos.

-

Zona planáltica: corresponde a uma subunidade de relevo suave a moderado, com cotas
que, no geral, ultrapassam os 650 m, onde a presença humana faz-se sentir de forma
mais marcante, quer pela ocupação agrícola que domina no uso do solo, quer pela
presença de aglomerados populacionais e infraestruturas. Pelo facto de reunir condições
biofísicas mais favoráveis para a instalação de atividades humanas, encontra-se sujeita a
maiores pressões.

Fotografia 15 – Subunidade Zona Planáltica.
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Avaliação da Paisagem

Em complemento do ponto anterior, com base nos parâmetros Qualidade Visual da Paisagem
e Capacidade de Absorção da Paisagem, é definida a Sensibilidade Paisagística do território
em análise.
A metodologia usada na determinação da Sensibilidade Paisagística do território resulta do
cruzamento entre os parâmetros de Qualidade Visual e Capacidade de Absorção, estando
cada um dos parâmetros, assim como o resultado final, devidamente cartografados nos
Desenhos incluídos no Volume de Anexos do EIA (768-P161-EIA-Anexos_00).
Na avaliação da paisagem consideraram-se os conceitos de:
- Qualidade Visual da Paisagem – corresponde ao carácter, expressão e qualidade de
uma paisagem e como estes aspetos são compreendidos, preferidos e/ou valorizados
pelo utilizador;
- Capacidade de Absorção da Paisagem - entendida como a capacidade que uma
paisagem possui para absorver ou integrar as atividades humanas sem alteração da sua
expressão e carácter e da sua qualidade visual;
- Sensibilidade da Paisagem - resulta da combinação dos indicadores anteriores e
corresponde à potencial sensibilidade da paisagem, baseada nas suas características
visuais e nas condições que afetam a perceção visual, mediante a ocorrência de ações
perturbadoras.

6.9.4.1

Qualidade Visual

A qualidade visual da paisagem, indicadora do seu valor cénico, inclui dois elementos
fundamentais de perceção, dependentes das características biofísicas e estéticas da
paisagem, são eles: as características intrínsecas do espaço em análise e a qualidade visual
do seu contorno.
A qualidade visual é uma característica muito difícil de avaliar de forma absoluta, pois está
dependente de fatores subjetivos como é a sensibilidade e o interesse do observador.
Para a elaboração desta cartografia cruzou-se os seguintes parâmetros:
•

Relevo;

•

Uso do Solo / Humanização;

•

Água.
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Os três parâmetros referidos anteriormente, que definem a qualidade visual intrínseca da
paisagem, cruzaram-se com outros aspetos, de valor positivo, nomeadamente aspetos
geomorfológicos, características particulares das linhas de água, valores decorrentes da
humanização da paisagem e existência de pontos de vista notáveis/ visualização, tal como se
apresenta no quadro seguinte, correspondendo o resultado final do cruzamento de todos estes
valores à Qualidade Visual da paisagem.
Em termos de valoração das manchas definidas de cada um dos componentes analisados
foram consideradas três classes: Baixa (1), Média (2) e Elevada (3).
Quadro 45 – Qualidade Visual da Paisagem – Matriz de Ponderação.
PARÂMETROS
Plano (0 a 5%)

Relevo

VALOR DA QUALIDADE VISUAL
POSITIVO
BAIXO (1)
MÉDIO (2)
ELEVADO (3)
X

Ondulado a muito inclinado
(5 a 25%)

X
X

Muito inclinado (> 25%)

Uso do Solo

X

Florestas
Florestas Abertas e vegetação
Arbustiva e Herbácea
Zonas agrícolas
(culturas temporárias, áreas
agrícolas heterogéneas e
culturas permanentes)
Zonas urbanas

X
X
X

Presença de Água

X

Aspetos geomorfológicos

X

(Linhas de Água permanentes)
(Vale do Rio Maçãs)

Características das linhas de água
(Encaixadas e/ou meandrizadas)

Humanização da Paisagem
Zonas periurbanas

X
X

Pontos de vista notáveis

X

A Carta de Qualidade Visual da Paisagem resultou do cruzamento dos valores constantes no
quadro anterior e da agregação desses resultados em quatro classes:
 Às manchas com valor igual ou inferior a 4 atribui-se baixa qualidade visual;
 Às manchas com valor compreendido entre 5 e 7 atribui-se média qualidade visual;
 Para as manchas com valor compreendido entre 8 e 9 atribui-se elevada qualidade
visual;
 Para as manchas com valor superior a 9 atribuiu-se qualidade visual muito elevada.
Pela análise da carta de Qualidade Visual da Paisagem (768-P161-EIA-107-0), é possível
concluir que as áreas de elevada qualidade visual da paisagem (22%) têm maior expressão
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nas áreas correspondentes ao vale do Rio Maçãs, as zonas identificadas com baixa qualidade
visual (49%) estão associadas a zonas artificiais (áreas com características urbanas). As áreas
de média qualidade visual (28%) têm uma expressão considerável no contexto global da
análise e distribuem-se de forma homogénea na área de estudo.

6.9.4.2

Capacidade de Absorção Visual

A capacidade de absorção visual constitui o poder que uma paisagem tem de absorver
visualmente modificações ou alterações, sem prejudicar a sua qualidade visual. Quando a
paisagem possui baixa capacidade de absorção, diz-se que é visualmente mais vulnerável.
Para a determinação da capacidade de absorção da paisagem foram utilizados indicadores de
carácter biofísico (relevo e uso do solo) e indicadores de acessibilidade visual.
No que respeita à acessibilidade visual, foi elaborada uma carta de frequência visual a partir de
um conjunto de pontos observadores considerados significativos no sistema de panorâmicas
da área em estudo.
Assim, consideraram-se como potenciais locais com vista sobre a área em análise aqueles que
apresentam maior acessibilidade e presença humana nomeadamente as povoações de Carção
e Vimioso, vias e pontos de vista notáveis. Com base neste pressuposto 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,
 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,
num compasso de 300 m.
Estes pontos, a partir dos quais foram elaboradas as respetivas bacias visuais, encontram-se
assinalados no Desenho 768-P161-EIA-108-0.
Os parâmetros a considerar para a quantificação do valor estético e da capacidade de
absorção das unidades de paisagem presentes foram os seguintes:
 Forma / Morfologia;
 Uso do Solo;
 Visualização.
Ficheiro: 768-P161-EIA-RS_C.docx
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Considerando-se que o uso do solo conjuntamente com o relevo, constituem os elementos que
à partida funcionam como limites visuais, fez-se o cruzamento do MDT com o uso do solo
atribuindo-se altura à vegetação, em função do seu porte, tendo para o efeito sido
consideradas as seguintes situações:
 Florestas: 7 m
 Florestas abertas/ vegetação arbustiva e herbácea: 2 m
 Agrícolas (culturas temporárias): 0 m
 Agrícola (culturas permanentes/ áreas agrícolas heterogéneas): 3 m
 Urbano (tecido urbano, industrias, equipamentos): 5 m
Segundo a bibliografia de referência, a altura da vegetação e a composição das diversas
espécies por estratos traduzem variações na perceção visual dos elementos na paisagem.
Vegetação mais alta possui uma maior capacidade de absorção, bem como uma vegetação
com diversos estratos e espécies, contribuindo para um melhor disfarce, logo maior capacidade
de absorção que a paisagem terá para integrar elementos adicionais.
Por outro lado, a inclinação determina o ângulo de visão do observador, de modo que as áreas
com maior declive são mais visíveis e, portanto, têm menor valor de capacidade de absorção.
Considerando a bibliografia da especialidade que a nitidez de leitura dos elementos que
integram a paisagem se vai esbatendo à medida que aumenta a distância a que se encontra o
observador, foram definidos, para as áreas visíveis, três escalões:
 Até 500 m - zonas de elevada visibilidade;
 Entre 500 m e 2000 m - zonas de elevada a média visibilidade;
 Distâncias superiores a 2000 m - zonas de média a baixa visibilidade.
Em termos de classificação, foram consideradas quatro classes (Baixa, Média, Elevada e Muito
Elevada), tal como consta no quadro seguinte.
Cada um dos itens considerados (Relevo, Uso do Solo e Visualização) foi subdividido em três
ou quatro classes tendo sido atribuído a cada uma dessas classes um grau diferente de
capacidade de absorção visual, de acordo com os critérios do quadro seguinte.
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Quadro 46 – Capacidade de Absorção Visual da Paisagem – Matriz de Ponderação.
VALOR DE CAPACIDADE DE ABSORÇÃO VISUAL
PARÂMETRO
BAIXA

MÉDIA

2

Dobrado a muito inclinado (15 a 45%)
Escarpado (> 45%)

1

Vegetação arbórea densa
(povoamentos florestais)

Uso do Solo

Vegetação arbórea mais dispersa
(culturas permanentes – pomares e
olival e áreas agrícolas heterogéneas)
Sem vegetação arbórea (áreas
agrícolas, matos, incultos)

3
2
1
2

Áreas urbanas
Elevada (< 500m)

Visualização

Média a elevada (500 a 2000m)
Média a baixa (> 2000m)
Zonas não visíveis

MUITO
ELEVADA

3

Plano a moderado (0 a 15%)

Relevo

ELEVADA

1
2
3
10

* Considera-se à partida que as áreas não visíveis apresentam capacidade de absorção visual muito elevada independentemente

A Carta de Capacidade de Absorção da Paisagem resultou do cruzamento dos valores
constantes no quadro anterior e da agregação desses resultados em quatro classes.
 Baixa capacidade de absorção visual – atribuída às manchas com valor igual ou inferior
a 4;
 Média capacidade de absorção visual – atribuída às manchas com valor compreendido
entre 5 e 7;
 Elevada capacidade de absorção visual – atribuída às manchas com valor
compreendido entre 8 e 9;
 Muito elevada capacidade de absorção visual – atribuída às manchas com valor
superior a 9. Estas manchas incluem todas as áreas não visíveis dos potenciais locais
com vista sobre a área em estudo, selecionados para a elaboração da carta de
visibilidades.
Pela análise da Carta de Capacidade de Absorção Visual da Paisagem (768-P161-EIA-108-0)
é possível concluir que as áreas com baixa a média capacidade para absorver novos
elementos na paisagem (40%) se concentram na zona do vale do Rio Maçãs, que é também a
zona com maior concentração de pontos de observação, localizados quer nas zonas habitadas
quer na rede rodoviária.
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As áreas de elevada e muito elevada capacidade de absorção visual (61%) encontram-se
distribuídas na periferia da área em estudo. Esta percentagem elevada deve-se ao facto da
quase ausência de áreas habitadas e infraestruturas rodoviárias.

6.9.4.3

Sensibilidade Visual

Para a elaboração da carta de sensibilidade visual da paisagem faz-se o cruzamento da
informação constante nas cartas de capacidade de absorção visual e qualidade visual da
paisagem de acordo com o expresso no quadro seguinte.
Quadro 47 – Sensibilidade Visual da Paisagem – Matriz de Ponderação.
VALOR DA SENSIBILIDADE VISUAL

Baixa (1)

Média (2)

Elevada (3)
Muito Elevada (4)

CAPACIDADE DE ABSORÇÃO
VISUAL

QUALIDADE VISUAL

Muito Elevada
Elevada
Muito Elevada
Elevada
Muito Elevada
Elevada
Muito Elevada
Elevada
Média
Baixa
Baixa
Baixa
Baixa
Média

Baixa
Baixa
Média
Média
Elevada
Elevada
Muito Elevada
Muito Elevada
Média
Baixa
Elevada
Média
Muito Elevada
Muito Elevada

Da análise da cartografia (Desenho 768-P161-EIA-109-0) elaborada de acordo com a
metodologia descrita verifica-se que a grande maioria da área em análise apresenta baixa
sensibilidade visual (cerca de 56%) tendo as áreas de sensibilidade visual elevada expressão
mais relevante ao longo do vale do Rio Maçãs.
As áreas de paisagem de maior sensibilidade paisagística na área em estudo, na matriz de
avaliação designada por áreas de muito elevada são praticamente inexistentes e elevada
sensibilidade (0,2%), estão associadas ao vale do Rio Maçãs e alguns dos seus afluentes.
Refira-se, ainda, que a expressão de áreas com média (cerca de 44%) sensibilidade.
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Instrumentos de Planeamento

No território do concelho de Vimioso vigoram os seguintes instrumentos de gestão territorial:
1) Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT);
2) Planos setoriais:
i) Plano Rodoviário Nacional (PRN 2000);
ii) Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas que integram a Região Hidrográfica 3 (RH3) PGRH do Douro;
iii) Plano Regional de Ordenamento Florestal do Nordeste Transmontano (PROFNE);
iv) Plano Setorial da Rede Natura 2000 (PSRN 2000).
As disposições do Plano Diretor Municipal do Concelho de Vimioso desenvolvem o quadro
estratégico contido no PNPOT, acautelando e concretizando as políticas contidas nos planos
setoriais indicados na alínea 2).
Para além dos instrumentos referidos anteriormente, o Plano Nacional da Água também vigora
no concelho de Vimioso.

6.10.1

Programa Nacional da Politica de Ordenamento do Território (PNPOT)

O Programa Nacional da Politica de Ordenamento do Território (PNPOT) é um instrumento de
desenvolvimento territorial de natureza estratégica que estabelece as grandes opções com
relevância para a organização do território nacional, consubstancia o quadro de referência a
considerar na elaboração dos demais instrumentos de gestão territorial e constitui um
instrumento de cooperação com os demais Estados membros para a organização do território
da União Europeia.
O PNPOT foi aprovado pela Lei n.º 58/2007, de 4 de setembro, retificada pelas Declarações de
Retificação n.º 80-A/2007, de 7 de setembro, e n.º 103-A/2007, de 23 de novembro, e é
constituído por um Relatório e por um Programa de Ação.
A Sub-região de Terras de Trás-os-Montes, onde se insere o concelho de Vimioso, encontra-se
num território em despovoamento, com as maiores perdas de população do país associado ao
processo de concentração humana. Também se situa nas posições mais baixas do Produto

Ficheiro: 768-P161-EIA-RS_C.docx

173 / 393

EN / ER 218
Ponte sobre o Rio Maçãs e acessos

Projeto base
P16.1 - ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL (EIA)
Relatório Síntese

Interno Bruto (PIB) nacional per capita e, apesar da redução nos últimos 20 anos, o emprego
no sector primário tem ainda um peso relevante 3 a 4 vezes superior à média nacional.
A área do projeto da “EN/ER 218 – Ponte sobre o Rio Maçãs e Acessos”, situada no concelho
de Vimioso, insere-se na chamada região Douro e Alto Trás-os-Montes do PNPOT. Para o
desenvolvimento desta região o PNPOT propõe as seguintes opções estratégicas (in Relatório
PNPOT: 2006):
- Inserir este território nas grandes redes de transportes internacionais, concluindo os
principais IP que servem a região, com especial relevância para a ligação do IP4 à rede
Europeia de Autoestradas através de Zamora e do IP3 à Autovia das Rias Baixas através
de Chaves;
- Desenvolver o cluster do turismo, explorando as múltiplas potencialidades existentes:
património mundial (Douro Vinhateiro e Arte Rupestre em Foz Côa), rio Douro, quintas,
solares, paisagens, identidade cultural das aldeias e pequenas cidades, termalismo,
produtos de qualidade;
- Reforçar o sistema urbano, potenciando os eixos ao longo do IP3 (Lamego - Régua, Vila
Real e Chaves) e ao longo do IP4 (Vila Real – Mirandela - Bragança), incluindo
centralidades potenciais num quadro de cooperação intermunicipal e de qualificação das
cidades;
- Reforçar a cooperação transfronteiriça, promovendo a cooperação interurbana para
liderar projetos de valorização do território transfronteiriço e de exploração dos mercados
de proximidade;
- Proteger os produtos regionais de qualidade, preservando os territórios e o quadro
ambiental da sua produção, nomeadamente o Vinho do Porto, produto único com marca
de prestígio mundial;
- Organizar uma rede de centros de excelência em espaço rural, notáveis pela qualidade
do ambiente e do património, pela genuinidade e qualidade dos seus produtos, pela
sustentabilidade de práticas de produção e pelo nível dos serviços acessíveis à
população;
- Acelerar os planos de ordenamento das áreas protegidas, transformando-as em
elementos estratégicos de desenvolvimento territorial;
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- Assegurar a sustentabilidade dos serviços coletivos e de administração numa ótica de
equidade social e de combate ao despovoamento, reforçando a dimensão funcional dos
principais aglomerados numa perspetiva de especialização, complementaridade e
cooperação.
O projeto em estudo da “EN/ER 218 – Ponte sobre o Rio Maçãs e Acessos” vai de encontro às
opções estratégicas do PNPOT referidas anteriormente.

6.10.2

Plano Rodoviário Nacional (PRN 2000)

O Plano Rodoviário Nacional (PRN) foi publicado pelo Decreto-Lei nº 222/98, de 17 de julho,
alterado pela Declaração de retificação nº 19-D/98, de 31 de outubro, pela Lei nº 98/99, de
26 de julho e pelo Decreto-Lei nº 182/2003, de 16 de agosto e contempla na sua estrutura dois
níveis hierárquicos, nomeadamente a Rede Nacional Fundamental e a Rede Rodoviária
Complementar.
Com este plano pretendeu-se contribuir para a melhoria das acessibilidades em alguns
concelhos, de modo a permitir a correção de assimetrias que ainda se verificam no
desenvolvimento socioeconómico do nosso país.
Este Plano institui a figura das estradas regionais (ER) que garantem as ligações com interesse
supramunicipal e complementar à rede rodoviária nacional, assegurando uma ou mais das
seguintes funções: desenvolvimento e serventia das zonas fronteiriças, costeiras e outras de
interesse turístico; ligação entre agrupamentos de concelhos constituído unidades territoriais;
continuidade de estradas regionais nas mesmas condições de circulação e segurança.
A atual EN/ER 218 integra a Rede Rodoviária Nacional Complementar definida no Plano
Rodoviário Nacional a ligação desde Carção até Miranda do Douro, constituindo o acesso ao
IP4 a partir de todas as localidades servidas por este eixo.
A Rede Nacional Complementar assegura as ligações entre os centros urbanos de nível B
(centros urbanos de influência supraconcelhia, mas infra distrital) e C (centros urbanos só com
influência concelhia), assim como as ligações operacionais e as resultantes do critério de
acessibilidade.
Conforme referido anteriormente, o projeto em estudo da “EN/ER 218 – Ponte sobre o Rio
Maçãs e Acessos” irá permitir uma redução significativa do tempo de viagem entre Carção e
Vimioso e consequentemente o tempo de viagem até Miranda do Douro. Para além do
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mencionado irá permitir uma melhoria significativa da segurança em que este percurso é
efetuado, visto que a atual EN 218 apresenta um traçado bastante sinuoso, acompanhando as
curvas de nível oferecidas pela difícil orografia do terreno. Assegura-se assim uma melhor
ligação entre o concelho de Vimioso e o concelho de Miranda do Douro, de encontro aos
objetivos do PRN2000.

6.10.3

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

Os PGBH são instrumentos de planeamento que visam, de forma concreta, identificar os
problemas mais relevantes das bacias hidrográficas, bem como definir as linhas estratégicas da
gestão dos recursos hídricos e a implementação de um programa de medidas que garanta a
prossecução dos objetivos ambientais estabelecidos na Diretiva-Quadro da Água (DQA). Na
sua essência, os PGRH, correspondem aos Planos de Gestão de Bacia Hidrográfica conforme
o artigo 29.º da Lei da Água, compreendem e estabelecem:
− a caracterização das águas superficiais e subterrâneas existentes na região hidrográfica
ou de cada secção da região hidrográfica internacional;
− a identificação das pressões e descrição dos impactes significativos da atividade humana
sobre o estado das águas superficiais e subterrâneas com a avaliação;
− a designação como artificial ou fortemente modificada de uma massa de água superficial
e a classificação e determinação do seu potencial ecológico, bem como a classificação e
determinação do estado ecológico das águas superficiais;
− a localização geográfica das zonas protegidas e a indicação da legislação comunitária ou
nacional ao abrigo da qual essas zonas tenham sido designadas;
− a identificação de sub-bacias, sectores, problemas ou tipos de águas e sistemas
aquíferos que requeiram um tratamento específico ao nível da elaboração de planos
específicos de gestão das águas;
− a identificação das redes de monitorização e a análise dos resultados dos programas de
monitorização sobre a disponibilidade e o estado das águas superficiais e subterrâneas,
bem como sobre as zonas protegidas;
− a análise económica das utilizações da água;
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− as informações sobre as ações e medidas programadas para a implementação do
princípio da recuperação dos custos dos serviços hídricos e sobre o contributo dos
diversos sectores para este objetivo com vista à concretização dos objetivos ambientais;
− a definição dos objetivos ambientais para as massas de águas superficiais e
subterrâneas e para as zonas protegidas;
− o reconhecimento, a especificação e a fundamentação das condições que justifiquem: a
extensão de prazos para a obtenção dos objetivos ambientais;
− a identificação das entidades administrativas competentes e dos procedimentos no
domínio da recolha, gestão e disponibilização da informação relativas às águas;
− as medidas de informação e consulta pública;
− as normas de qualidade adequadas aos vários tipos e usos da água e as relativas a
substâncias perigosas;
− os programas de medidas e ações previstos para o cumprimento dos objetivos
ambientais.
De acordo com disposto na Lei da Água, o PGRH-Douro (Resolução do Conselho de Ministros
16-C/2013, de 22 de março de 2013) é uma ferramenta de planeamento de recursos hídricos
contemplando as linhas orientadoras para a gestão integrada dos recursos hídricos,
compatibilizando as necessidades de água com as disponibilidades para os usos na região
hidrográfica do Douro, de forma a:
− Garantir a utilização sustentável dos recursos hídricos, assegurando a satisfação das
necessidades das gerações atuais sem comprometer a possibilidade de as gerações
futuras satisfazerem as suas próprias necessidades;
− Proporcionar critérios de afetação dos vários tipos de usos, tendo em conta o valor
económico de cada um deles, bem como assegurar a harmonização da gestão das águas
com o desenvolvimento regional e as políticas sectoriais, os direitos individuais e os
interesses locais;
− Fixar as normas de qualidade ambiental e os critérios relativos ao estado das águas.
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Um dos objetivos estratégicos deste Plano é proteger a qualidade das massas de água
superficiais (costeiras, estuarias e interiores) e subterrâneas, visando a sua conservação ou
melhoria.
Salienta-se que o projeto em apreço não interfere com os objetivos do plano de gestão.

6.10.4

Plano Regional de Ordenamento Florestal do Nordeste Transmontano (PROFNE)

O Projeto da “EN/ER 218 – Ponte sobre o Rio Maçãs e Acessos” encontra-se abrangido pelo
Plano regional de Ordenamento Florestal do Nordeste Trasmontano (Decreto Regulamentar
n.º 2/2007, de 17 de janeiro, suspenso parcialmente pela Portaria 78/2013, de 19 de fevereiro,
e pela Portaria 141/2015, de 21 de maio).
Nos PROF é apresentado um diagnóstico da situação atual na região, com base numa ampla
recolha de informação necessária ao planeamento florestal, e efetua uma análise estratégica
que permite definir objetivos gerais e específicos, e delinear propostas de medidas e ações
tendo em vista a prossecução de uma política coerente e eficaz, bem como definir normas de
intervenção para os espaços florestais e modelos de silvicultura, aplicáveis a povoamentos
tipo.
A área de estudo relativa ao Projeto da “EN/ER 218 – Ponte sobre o Rio Maçãs e Acessos”
encontra-se inserida nas sub-regiões homogéneas Sabor e Miranda-Mogadouro, com maior
área na sub-região do Sabor, conforme se pode observar na Figura 48.
De acordo com o PROFNE, a distribuição das funções afetas à sub-região do Sabor é a
seguinte:
- 1ª Função (Proteção): o sub-planalto caracteriza-se pelo seu relevo ondulado bastante
expressivo, sobretudo quando em correlação com as manchas de xistos adjuvada pela
influência da rede hidrográfica principal. O Sabor e seus afluentes Maçãs, Azibo e
Zacarias, cavam profundos entalhamentos na superfície, de que resultam vales de
formas alcantiladas e encostas íngremes, em que a proteção é essencial que se faça;
- 2ª Função (Produção): o aparecimento de castanheiro de fruto (Castanea sativa), que se
faz sentir com alguma importância nas freguesias a Norte do concelho de Macedo de
Cavaleiros e a presença do sobreiro (Quercus suber), com alguma expressão no maciço
de Morais e Oeste do concelho de Macedo de Cavaleiros em direção a Mirandela, leva a
que a função de produção seja considerada como 2ª função;
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- 3ª Função (Conservação dos habitats, de espécies de fauna e flora e de
geomonumentos): como terceira função surge a conservação, uma vez que grande parte
da área é abrangida pela Rede Ecológica Europeia “Natura 2000”.
Já para a sub-região de Miranda-Mogadouro a distribuição das funções afetas a esta subregião é a seguinte:
- 1ª Função (Silvo pastorícia, Caça e Pesca nas águas interiores): a região caracteriza-se
pela elevada presença de efetivo pecuário que, de uma forma articulada e colmatando os
constrangimentos, tem um elevado potencial para o seu desenvolvimento;
- 2ª Função (Produção): a função de produção surge atendendo à existência de manchas
de pinheiro bravo (Pinus pinaster), disseminado por núcleos em toda a região, assim
como de sobreiro (Quercus suber), para além da elevada percentagem de reconversão
de terras agrícolas em áreas florestais com espécies de cariz maioritariamente
produtoras de madeira nobre;
- 3ª Função (Recreio, Enquadramento e estética da paisagem): a compartimentação da
paisagem pelas áreas agrícolas, salpicadas com os espaços florestais resultantes das
recentes arborizações, permite ter um padrão a considerar sob o ponto de vista da
Paisagem.
Conforme se pode observar na Figura 48 a área em estudo apesar de se situar em Zona de
Proteção Especial (Diretiva Aves) e no integrar um Sitio da Lista Nacional (Diretiva Habitat)
encontra-se fora de zonas classificadas como corredores ecológicos.
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Figura 48 – Enquadramento da área de estudo do Projeto “EN/ER 218 – Ponte sobre o Rio Maçãs
e Acessos” no Mapa Síntese do PROFNE.

No PROFNE são referidos os pontos fortes, fracos e objetivos específicos para as sub-regiões
em estudo, que se resumem no Quadro seguinte.
Quadro 48 – Objetivos Específicos para as Sub-Regiões em Estudo definidos no PROFNE
SUB-REGIÕES HOMOGÉNEAS
SABOR
Pontos Fortes
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Presença significativa de sobreirais na região;
Presença de espaços florestais e silvestres nas
encostas do Rio Sabor;
Existência de atividades piscatórias;
Presença da atividade de caça;

-

MIRANDA-MOGADOURO
Elevada percentagem de

área

disponível para a floresta;
-

Elevada adesão aos programas de
reconversão de terras agrícolas;
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SUB-REGIÕES HOMOGÉNEAS
SABOR
-

Integração harmoniosa da Paisagem Protegida do
Azibo, dos Sítios da Rede “Natura 2000” Rios
Sabor e Maçãs, Morais, e Romeu na globalidade
da sub-região homogénea.

-

MIRANDA-MOGADOURO
Presença significativa de novas
arborizações;

-

Existência de declives suaves e
moderados;

-

Existência de áreas agrupadas em
número significativo;

-

Presença de associações florestais.

-

Mercado

florestal

com

pouca

expressão e especialização;

Pontos Fracos

-

Elevada suscetibilidade à erosão do solo;
Existência de declives acentuados;
Perda de solo.

-

Elevada

pressão

pecuários

dos

sobre

efetivos

as

plantações

ao

nível

recentes;
-

Estrangulamento

da

utilização de maquinaria florestal.
-

-

-

-

Objetivos
Específicos

-

-

-

-

Aumentar a superfície florestal arborizada com
sobreiro e azinheira, com função de proteção das
encostas;
Adaptar as práticas silvícolas e maior rigor na
escolha das espécies, em situações de elevado
risco de erosão;
Desenvolver o ordena mento cinegético;
Potenciar e expandir o ordenamento aquícola;
Expandir a produção de alguns produtos
associados, nomeadamente o mel, cogumelos e
plantas aromáticas;
Criação da denominação da Cortiça do Nordeste;
Recuperar as áreas em situação de maior risco de
erosão (restauração de ecossistemas degradados;
manutenção e adensamento da cortina ripária);
Expandir de uma forma sustentável a cultura
suberícola;
Promover e impulsionar a certificação da gestão
florestal do sobreiro;
Aumento sustentável das áreas arborizadas com
espécies autóctones, sempre que possível aliadas
à produção de madeira de qualidade e cortiça;
Adequação dos espaços florestais à crescente
procura de valores paisagísticos e de atividades de
recreio e lazer (estabelecimento de percursos
interpretativos em áreas florestais);
Adequar a gestão dos espaços florestais às
necessidades de conservação de habitats, de
fauna e de flora (condução da regeneração natural
de folhosas autóctones; o Restauração de
ecossistemas degradados);
Diminuir o número de ocorrências de fogos
florestais e área queimada.
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-

Desenvolver e otimizar a atividade
silvo

pastoril

de

uma

forma

integrada com o espaço florestal;
-

Aumentar o nível de formação dos
responsáveis

pela

gestão

das

zonas de caça;
-

Dinamização

e

ordenamento

aquícola;
-

Aumento sustentável das áreas
arborizadas

com

espécies

autóctones produtoras de madeira
de qualidade;
-

Expandir de uma forma sustentável
a cultura suberícola;

-

Promover

e

impulsionar

a

certificação da gestão florestal dos
sobreirais;
-

Adequação dos espaços florestais à
crescente

procura

de

valores

paisagísticos e de atividades de
recreio e lazer (Estabelecimento de
percursos interpretativos em áreas
florestais)
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Plano Setorial da Rede Natura 2000 (PSRN 2000)

O Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) é o responsável pela
implementação da Diretiva n.º 92/43/CEE, do Conselho, de 21 de maio (Diretiva Habitat) em
Portugal. Esta Diretiva tem por objetivo contribuir para assegurar a biodiversidade através da
conservação dos habitats naturais e da fauna e flora selvagens do território da União Europeia,
nomeadamente mediante a criação de uma listagem de sítios de interesse comunitário (SIC).
Portugal transpôs esta diretiva para a ordem jurídica interna através do Decreto-Lei n.º 226/97,
de 27 de agosto, tendo-se posteriormente procedido à revisão desta transposição para o direito
interno através do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, alterado e republicado pelo DecretoLei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro e pelo Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro.
Esta Diretiva prevê o estabelecimento de uma rede ecológica europeia de zonas especiais de
conservação, a Rede Natura 2000, que englobará os SIC e as zonas de proteção especial
(ZPE), correspondentes aos habitats cuja salvaguarda é prioritária para a conservação das
populações de aves, estabelecidas pela Diretiva n.º 79/409/CEE, do Conselho, de 2 de abril
(Diretiva Aves), relativa à conservação das aves selvagens. O cumprimento deste objetivo
passou pela elaboração de uma Lista Nacional de Sítios, para serem apresentados na
Comunidade Europeia.
A área de implantação do projeto “EN/ER 218 – Ponte sobre o Rio Maçãs e Acessos” encontrase incluída num dos sítios considerados para proteção da natureza, que faz parte integrante da
Lista Nacional de Sítios (1ª fase) aprovada na Resolução de Conselho de Ministros n.º 142/97,
de 28 de agosto. Trata-se do sítio “Rios Sabor e Maçãs” - PTCON0021 (Resolução do
Conselho de Ministros n.º 142/97, de 28 de agosto) que engloba uma área total de cerca de
33 476 ha.
A área encontra-se também inserida numa Zona de Proteção Especial denominada “Rios
Sabor e Maçãs” – PTZPE0037 (Decreto-Lei n.º 384-B/99, de 23 de setembro) que engloba uma
área total de cerca de 50 687,9 ha.

6.10.6

Plano Nacional da Água

O Plano Nacional da Água (PNA), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 112/2002, de 17 de abril,
estabelece as orientações de âmbito nacional para a gestão integrada da água, considerando a
gestão da procura, a sustentabilidade ambiental das utilizações atuais e potenciais dos
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recursos hídricos, a correção das disfunções ambientais existentes e o quadro institucional e
legal nacional, bilateral, comunitário e internacional, na definição dos objetivos gerais, que de
seguida se transcrevem:
- “Promover a sustentabilidade ambiental, económica e financeira das utilizações dos
recursos hídricos, como forma de gerir a procura e garantir as melhores condições
ambientais futuras;
- Assegurar a gestão integrada do domínio hídrico, promovendo a integração da
componente recursos hídricos nas outras políticas sectoriais e assegurando a integridade
hídrica das regiões hidrográficas, bem como a integração dos aspetos da quantidade e
da qualidade da água e dos recursos hídricos subterrâneos e superficiais;
- Promover a gestão sustentável da procura de água, baseada na gestão racional dos
recursos e nas disponibilidades existentes em cada bacia hidrográfica e tendo em conta a
proteção a longo prazo dos meios hídricos disponíveis e as perspetivas socioeconómicas;
- Promover a racionalização, a otimização e a eficácia do quadro institucional, a
adequação do quadro normativo nacional às novas perspetivas e exigências da gestão e
planeamento em matéria de recursos hídricos e o cumprimento da legislação, nacional,
comunitária e das convenções e acordos internacionais subscritos por Portugal,
nomeadamente a Convenção de Albufeira;
- Promover a informação e a participação das populações e das suas instituições
representativas nos processos de planeamento e gestão dos recursos hídricos;
- Promover o aumento do conhecimento, do estudo e da investigação aplicada dos
sistemas hídricos.”
Estes objetivos encontram-se articulados com os objetivos fundamentais definidos no âmbito
do plano bacia hidrográfica do Douro, onde se prevê a proteção e a gestão equilibrada dos
recursos hídricos da bacia hidrográfica, considerando a sua harmonização com o
desenvolvimento regional e sectorial, através da economia do seu emprego e racionalização
dos seus usos.

6.10.7

Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios

O Decreto-Lei n.º 14/2004, de 8 de Maio, cria as Comissões Municipais de Defesa da Floresta
Contra Incêndios (CMDFCI), as quais, tem como missão elaborar o Plano Municipal de Defesa
Ficheiro: 768-P161-EIA-RS_C.docx
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da Floresta Contra Incêndios e a articulação dos organismos com competências em matéria de
incêndios.
O Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios de Vimioso tem como objetivo dotar
o concelho de Vimioso de um instrumento de apoio nas questões da Defesa da Floresta Contra
Incêndios (DFCI), nomeadamente, na gestão de infraestruturas, definição de zonas críticas,
estabelecimento de prioridades de defesa, estabelecimento dos mecanismos e procedimentos
de coordenação entre os vários intervenientes na DFCI.
Na Figura seguinte enquadra-se o projeto em estudo no Extrato da Planta de Condicionantes
Anexa – Carta de Risco de Incêndio Florestal (Classe de Perigosidade Alta e Muito Alta).

Figura 49 – Enquadramento do projeto no Extrato da Planta de Condicionantes Anexa – Carta de Risco de
Incêndio Florestal (Classe de Perigosidade Alta e Muito Alta).

Conforme se pode observar na Figura anterior o projeto atravessa áreas de perigosidade alta e
muito alta.
O projeto em apreço vai de encontro aos objetivos do Plano Municipal de Defesa da Floresta
contra Incêndios, pois permitirá uma continuidade da rede primária, contribuindo para a criação
de zonas de descontinuidade horizontal da vegetação, as quais podem colaborar para travar o
avanço dos incêndios florestais.
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Plano Diretor Municipal

O projeto da “EN/ER 218 – Ponte sobre o Rio Maçãs e Acessos” encontra-se situado no
concelho de Vimioso, pelo que o plano de ordenamento do território, de âmbito municipal, em
vigor que abrange a área de implantação do projeto é o Plano Diretor Municipal (PDM) de
Vimioso (Aviso n.º 10083/2015, de 3 de setembro).
Os Planos Diretores Municipais (PDM) constituem um dos instrumentos fundamentais de
ordenamento do território, definindo as regras de ocupação, uso e transformação do solo sendo
assim, o instrumento de referência para as políticas de desenvolvimento local.

6.10.8.1

Carta de Ordenamento

Conforme se pode observar no extrato da carta de Ordenamento do PDM de Vimioso
(Desenho 768-P161-EIA-008) a área prevista para a implementação do projeto da “EN/ER 218
– Ponte sobre o Rio Maçãs e Acessos” encontra-se incluída nas seguintes classes de espaço:
“Espaços Agrícolas e Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal”. Cruza ainda a rede
rodoviária distribuidora – Caminhos Municipais. A ponte atravessa a zona de proteção de um
sítio arqueológico denominado Pedras Altas, Povoado fortificado.
Em relação aos Espaços Agrícolas o artigo 30.º do Regulamento do PDM de Vimioso, no ponto
4 refere-se que: “Sem prejuízo dos regimes jurídicos das servidões administrativas e restrições
de utilidade pública e outras condicionantes, bem como da legislação em vigor, nestes espaços
é permitida a implantação de infraestruturas, designadamente de telecomunicações, de gás, de
água, de esgotos, de energia elétrica, telecomunicações e de produção de energias
renováveis, bem como de infraestruturas viárias e obras hidráulicas.”
No artigo 36.º do Regulamento do PDM de Vimioso, no ponto 2 é referido em relação aos
“Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal” que: “são ainda permitidos a construção de
obras inerentes a infraestruturas de vigilância, deteção e combate de incêndios florestais,
infraestruturas de telecomunicações, gás, água, esgotos, energia elétrica, telecomunicações e
de produção de energias renováveis, prospeção e exploração de recursos geológicos conforme
legislação aplicável em vigor, bem como infraestruturas viárias e obras hidráulicas, e
infraestruturas ou equipamentos de apoio a utilizações recreativas e de lazer sendo que, estes
últimos, não tenham uma área coberta superior a 150 m².”
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Carta de Condicionantes

Conforme se pode observar no extrato da carta de Condicionantes do PDM de Vimioso
(Desenho 768-P161-EIA-009) a área prevista para a implementação do projeto da “EN/ER 218
– Ponte sobre o Rio Maçãs e Acessos” atravessa áreas classificadas como Reserva Agrícola
Nacional (RAN), Reserva Ecológica Nacional (REN), Rede Natura 2000 – PTCON0021 e
PTZPE0037. Cruza ainda a rede rodoviária distribuidora – Caminhos Municipais.

6.10.9

Condicionantes, Servidões e Restrições de Utilidade Pública

O levantamento das servidões administrativas, restrições de utilidade pública e outras
condicionantes na área em estudo resultou, da análise da Carta de Condicionantes do PDM
abrangido pelo projeto e da informação fornecida pelas entidades consultadas (incluída no
Anexo 4).
Quadro 49 – Entidades Consultadas e Pareceres Emitidos.
Entidades Contatadas

1

ANA, Aeroportos de Portugal

2

Agência Portuguesa do Ambiente (APA)
Câmara Municipal de Vimioso
Serviço de Água e Saneamento

3

4

5
6

Autoridade Nacional de Comunicações
(ANACOM)
Instituto de Comunicações de Portugal (ICP)

Associação de Municípios da Terra Fria do
Nordeste Transmontano
CoraNe – Associação de Desenvolvimento
dos Concelhos da Raia Nordestina

Data de
Receção

Respostas

04-12-2015

A área em estudo não se encontra na vizinhança de
infraestruturas aeroportuárias civis, pelo que não está
sujeita às condicionantes devidas por este tipo de
equipamento.

-

-

-

-

06-01-2016

A área de estudo interseta uma zona de território
condicionada pela existência de uma servidão radioelétrica
associada à ligação hertziana Nogueira - Miranda do douro.
Esta ligação está desativada estando em curso o processo de
revogação daquela servidão. Nesta conformidade a
ANACOM não coloca objeção à implementação deste
projeto naquela área.

-

-

-

Enviou a planta de condicionantes e todos os elementos
integrantes do atual Plano Diretor Municipal (1ª revisão),
publicado em Diário da República, pelo Aviso n.º
10083/2015, 2º série – N.º 172 do dia 3 de setembro de
2015.

7

Câmara Municipal de Vimioso

30-11-2015

8

Junta de Freguesia de Carção

-

-

9

Junta de Freguesia de Vimioso

-

Refere que toda a informação sobre a REN se encontra
disponível no sítio eletrónico da CCDR-Norte (www.ccdrn.pt), mais precisamente na área do Ordenamento do
território - REN.

Comissão de Coordenação e
10 Desenvolvimento Regional da Região do
Norte
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11 Direção-Geral do Território (DGT)
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Data de
Receção

01-12-2015

12

DGADR - Direção-Geral de Agricultura e
Desenvolvimento Rural

27-11-2015

13

Direção Regional de Agricultura e Pescas do
Norte

02-12-2015

14 Direção Regional de Educação do Norte

-

APA - Serviços Descentralizados para
assuntos das Regiões Hidrográficas
15
Administração da Região Hidrográfica do
Norte

18-02-2015

16 DGEG - Direção Geral de Energia e Geologia

08-01-2016

17 EDP - Distribuição, S.A.

03-12-2015

18 EDP - Energias de Portugal, S.A.
19 GALP ENERGIA SGPS, S.A.

20 REN - Redes Energéticas Nacionais, SGPS, SA

Ficheiro: 768-P161-EIA-RS_C.docx

09-12-2015

19-11-2015

Respostas
Deverás ser respeitada a zona de proteção dos marcos, que
é constituída por uma área circunjacente ao sinal, nunca
inferior a 15 metros de raio e assegurado que as
infraestruturas a implantar não obstruem as visibilidades das
direções constantes das respetivas minutas de triangulação.
No limite da área de estudo existe o vértice geodésico
"Castanheiro" de 2.ª ordem. Relativamente à Rede de
Nivelamento Geométrico de Alta Precisão, não existem
marcas de nivelamento dentro do limite da área afeta a este
projeto.
Na área de intervenção do projeto não se desenvolvem
estudos, projetos ou ações da área da competência desta
Direção Geral.
Do ponto de vista de solos e usos agrícolas, a DRA nata tem
a opor, devendo, contudo, ter-se em atenção a mitigação
dos impactes em áreas agricultadas. Na envolvente da área
deste estudo, não são do nosso conhecimento quaisquer
projetos de investimento de emparcelamento rural
executados, aprovados, em vias de execução ou em fase de
aprovação. Não foi identificado qualquer regadio tradicional
ou eventuais projetos agrícolas. A gestão dos solos
classificados como RAN rege-se pelo DL n.º 73/2009, de 31
de março, assim deverá ser promovido junto da Entidade
Regional da Reserva Agrícola do norte o pedido de
autorização para ocupação de solos abrangidos por este
regime.
Informa que apesar de não se localizar na área de estudo
considera-se importante referir, a água balnear “Ponte
Maçãs” localizada a montante do limite da área de estudo,
no sentido de acautelar potenciais impactos e salvaguardar a
qualidade da água.
Refere ainda que no que respeita às águas subterrâneas
verifica-se a existência de algumas captações próximas do
aglomerado urbano de Carção.
Envio do extrato de planta à escala 1: 25 000 - Mapa
n.º 12/DSAGR/2015, com a identificação e demarcação da
área afeta a recursos geológicos, para a qual foram
requeridos direitos, na área de estudo do projeto.
A área abrangida pelo estudo tem na sua proximidade linhas
elétricas de Alta e Média Tensão, integradas na Rede
Nacional de Distribuição, que se encontram sujeitas a
servidões administrativas que limitam o uso do solo sob as
linhas elétricas à observância das condições de segurança
regulamentadas pelo DR n.º 1/92 de 18 de fevereiro.
Não possuímos qualquer infraestrutura de distribuição de
gás natural no local em apreço, estando este fora das áreas
de concessão das empresas de distribuição de gás natural do
grupo Galp Energia, pelo que nada temos a observar.
Não existem em serviço nem estão em projeto ou em plano
qualquer infraestrutura da RNT.
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Data de
Receção

-

Informou que o corredor da solução base em estudo para o
projeto “EN/ER 218 – Ponte sobre o rio Maçãs e Acessos”,
abrange o setor médio-inferior do vale do Rio Maçãs, áreacorredor central do SIC e ZPE dos Rios Sabor e Maçãs.
Enviou informação sobre a flora vascular, habitats naturais,
fauna terrestre, quirópteros, avifauna e lobo.
Considera que os levantamentos no terreno a realizar para a
caraterização da situação de referência deverão ser
assegurados durante períodos suficientemente longos e
contemplando as épocas fenológicas adequadas para o
efeito que deverão abranger dois ciclos anuais para
minimizar lacunas de informação no EIA e efeitos da
variabilidade e flutuações interanuais naturais das
populações.
Não se encontra inventariado na base de dados do LNEG
património geológico e/ou geomorfológico na área
abrangida pelo projeto.
Relativamente a recursos minerais metálicos e energéticos é
conhecida pelo LNEG, na localidade de Carção (junto à
estrada EN218 na saída que liga a Vimioso), a existência de
depósito mineral de estanho e volfrâmio de Carção onde um
filão-falha quartzoso de direção NNE-SSW e subvertical,
surge mineralizado em cassiterite, volframite e arsenopirite.
Por não existir mais informação disponível, não foi possível
evidenciar o eventual valor económico deste depósito
mineral.
A área de estudo, na sua zona mais ocidental, sobrepõe-se
ao limite da área de prospeção e pesquisa
de Argozelo (ref. MNPPO1711), que se encontra atribuída à
Empresa de Desenvolvimento Mineiro-EDM desde 2012.
A DGPC, enviou ao arqueólogo a localização das ocorrências
patrimoniais situadas na área em estudo.
A obra em questão não é abrangida por servidões
particulares de aeródromos nas proximidades, pelo que o
parecer
da
ANAC
é
favorável.
Por se tratar de matéria do âmbito relacionado com a
Circular de Informação Aeronáutica n.º 10/03, de 6 de maio "limitações em altura e balizagem de Obstáculos artificiais à
navegação aérea", deverá o projeto definitivo da obra ser
submetido ao parecer desta Autoridade.
-

-

-

21

Instituto da Conservação da Natureza e das
Florestas, I.P.

12-02-2016

22

Laboratório Nacional de Energia e Geologia
(LNEG)

17-12-2015

23 Direção Geral do Património Cultural

30-10-2015

24 Autoridade Nacional da Aviação Civil

26-11-2015

25 Instituto da Vinha e do Vinho, I.P.
SPEA - Sociedade Portuguesa do Estudo das
26
Aves

Respostas

27 Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional 22-12-2015

Não têm nada a opor.

28 Estado-Maior da Força Aérea

A instalação pretendida não se encontra abrangida por
qualquer Servidão de Unidades afetas à Força Aérea.
A sinalização diurna e noturna deve ser de acordo com as
normas expressas no documento "Circular de Informação
Aeronáutica 10/2003 de 6 de Maio" do INAC.

29 PT Portugal, SGPS, S.A.
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Data de
Receção

30 Turismo do Porto e Norte de Portugal, E.R.

23-12-2015

31 REN Gasodutos

24-11-2015

32 REN TELECOM

-

33 Direção Regional de Cultura do Norte

28-01-2016

34 Instituto Nacional de Estatística

8-02-2016

35 Empresa de Desenvolvimento Mineiro

18-10-2016

Respostas
Declara a relevância para o setor turístico da região a
valorização
do
presente
EIA.
Referem que esta ligação, pela sua importância viária, pela
carência que vem colmatar, trará ao concelho de Vimioso
uma nova dinâmica de fluxos turísticos assim como para
toda a região.
Devido
às
recentes
acessibilidades
viárias,
ao
enquadramento estratégico e geográfico que possui, antevêse um elevado grau de sustentabilidade e notoriedade para
este destino, quer nacional, quer internacional, resultado, da
proximidade da região espanhola de Castela e Leão e da Rais
Baixas, associando-se assim a um conceito de Turismo
Cultural e de Natureza, com oferta bem diferenciada.
A viabilidade desta ponte, será um importante elemento
para o desenvolvimento turístico da zona onde se implanta e
irá contribuir para superar carências reais no setor e na
região.
Reconhece e atribui a este Projeto importância âncora para
o desenvolvimento turístico de toda a Região Porto e Norte
em geral, do concelho de Vimioso e do Nordeste
transmontano em particular.
A REN-Gasodutos não possui quaisquer Infraestruturas
construídas ou em projeto na área a afetar pela obra em
contexto. Ao abrigo da Portaria n.º 142/2011, de 6 de abril,
não se considera necessária a implementação de qualquer
medida adicional de proteção à Rede Nacional de Transporte
de Gás natural.
Refere que o EIA deverá incluir o descritor património e que
deverá incluir uma prospeção de acordo com os normativos
estipulados na Circular “Termos de Referência para o
descritor Património Arqueológico em estudos de Impacte
Ambiental”.
Referem que já foi dada entrada nos serviços de um PATA e
respetivo plano de Trabalhos.
Envio de dados estatísticos relativos a estimativas da
população do concelho de Vimioso.
A construção da via em causa não demonstra qualquer tipo
de incompatibilidade de com os nossos projetos de
prospeção mineira. Assim informamos, que apesar da
construção da estrada se encontrar na área de prospeção
contratada entre a EDM e o Estado Português, não se
vislumbra incompatibilidade entre ambos os projetos.

- Sem resposta até à data de finalização do EIA.

6.10.9.1

Reserva Ecológica Nacional

A Reserva Ecológica Nacional (REN) é definida como uma “estrutura biofísica que integra o
conjunto das áreas que, pelo valor e sensibilidade ecológicos ou pela exposição e
suscetibilidade perante riscos naturais, são objeto de proteção especial”.
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O Regime Jurídico da REN foi instituído pelo Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de março, o qual
sofreu alterações sucessivas, tendo sido profundamente revisto e revogado pelo Decreto-Lei
n.º 166/2008, de 22 de agosto.
O atual Regime Jurídico da REN é estabelecido pelo referido Decreto-Lei n.º 166/2008, de
22 de setembro, na redação que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de
novembro, com a redação do seu artigo 20.º dada pelo artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 96/2013,
de 19 de julho, e regulamentado pela Portaria n.º 419/2012, de 20 de dezembro, cujo Anexo I
estabelece as condições e requisitos para a admissão dos usos e ações referidos nos números
2 e 3 do respetivo artigo 20.º, isto é, que sejam compatíveis com os objetivos de proteção
ecológica e ambiental e de prevenção e redução de riscos naturais de áreas integradas na
REN.
A Portaria nº 360/2015, de 15 de outubro, estabelece os valores das taxas a cobrar pelas
comissões de coordenação e desenvolvimento regional aquando da apreciação das
comunicações prévias e autorizações e revoga a Portaria n.º 1247/2008, de 4 de novembro.
O Anexo II, da mesma portaria, define os usos e ações compatíveis que carecem de parecer
obrigatório e vinculativo da Agência Portuguesa do Ambiente, I. P. (APA), nos termos do n.º 5
do artigo 22.º do Regime Jurídico da REN, e o Anexo III inclui a lista dos elementos instrutórios
do procedimento de comunicação prévia. Entretanto, mantém-se em vigor a Portaria n.º
1247/2008, de 4 de novembro, a qual fixa o montante das taxas de apreciação dos pedidos de
comunicação prévia, cuja revisão se prevê para muito breve.
Às áreas classificadas como REN deverá ser aplicado o previsto na legislação em vigor
(Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro). Neste contexto, e no que se refere ao regime
das áreas integradas na REN, este diploma refere (Art.º 20, n.º 1 e 2) que “nas áreas incluídas
na REN são interditos os usos e as ações de iniciativa pública ou privada que se traduzam em:
a) Operações de loteamento;
b) Obras de urbanização, construção e ampliação;
c) Vias de comunicação;
d) Escavações e aterros;
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e) Destruição do revestimento vegetal, não incluindo as ações necessárias ao normal e
regular desenvolvimento das operações culturais de aproveitamento agrícola do solo e
das operações correntes de condução e exploração dos espaços florestais.”
Excetuam-se do disposto no número anterior os usos e as ações que sejam compatíveis com
os objetivos de proteção ecológica e ambiental e de prevenção e redução de riscos naturais de
áreas integradas em REN.
No n.º 3 do mesmo Artigo é ainda referido que “consideram-se compatíveis com os objetivos
mencionados no número anterior os usos e ações que, cumulativamente:
a) Não coloquem em causa as funções das respetivas áreas, nos termos do anexo I; e
b) Constem do anexo II do presente Decreto-lei, que dele faz parte integrante, nos termos
dos artigos seguintes, como:
i. Isentos de qualquer tipo de procedimento; ou
ii. Sujeitos à realização de uma mera comunicação prévia.”.
Constituem também exceção as “Ações de relevante interesse público”, definidas no art.º 21º.
Segundo, o nº 1 do art.º 21º, “Nas áreas da REN podem ser realizadas as ações de relevante
interesse público que sejam reconhecidas como tal por despacho do membro do Governo
responsável pelas áreas do ambiente e do ordenamento do território e do membro do Governo
competente em razão da matéria, desde que não se possam realizar de forma adequada em
áreas não integradas na REN.” Complementarmente, como refere o n.º 3 do mesmo Artigo,
“Nos casos de infraestruturas públicas, nomeadamente rodoviárias, ferroviárias, portuárias,
aeroportuárias, de abastecimento de água ou de saneamento, sujeitas a avaliação de impacte
ambiental, a declaração de impacte ambiental favorável ou condicionalmente favorável
equivale ao reconhecimento do interesse público da ação”.
A delimitação da REN do concelho de Vimioso foi aprovada pelo Aviso n.º 7368/2015, de 07 de
julho (entrada em vigor em 4 de setembro de 2015 após a publicação da revisão do PDM –
Aviso n.º 10083/2015, de 3 de setembro).
Da análise à referida carta de REN (Ver desenho 768-P161-EIA-011), verifica-se que todo o
traçado da Variante da EN / ER 218, após o local previsto para a construção do viaduto
encontra-se classificado como REN – Áreas com risco de erosão, incluindo os pilares da futura
travessia sobre o rio Maçãs.
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Salienta-se, no entanto, que foi possível evitar a colocação dos pilares da ponte sobre o rio
Maçãs em áreas classificadas como leito dos cursos de água.

6.10.9.2

Reserva Agrícola Nacional

A Reserva Agrícola Nacional (RAN) engloba o conjunto das áreas que, em termos
agroclimáticos, geomorfológicos e pedológicos, apresentam maior aptidão para a atividade
agrícola, sendo cartografada à escala 1/25.000 e publicada em Portaria no Diário da República.
O regime jurídico da RAN publicado pelo Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março (alterado e
republicado pelo Decreto-Lei n.º 199/2015, de 16 de setembro), vem introduzir medidas de
simplificação e agilização dos procedimentos administrativos, revogando o Decreto-Lei
n.º 196/89, de 14 de junho, e adota como metodologia de classificação a aptidão da terra
recomendada pela Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO).
De acordo com o Artigo 21.º do referido diploma legal, são interditas todas as ações que
diminuam ou destruam as potencialidades para o exercício da atividade agrícola das terras e
solos da RAN.
Segundo o Artigo 22.º do referido diploma legal, as utilizações não agrícolas de áreas
integradas na RAN só podem verificar-se quando não exista alternativa viável fora das terras
ou solos da RAN, no que respeita às componentes técnica, económica, ambiental e cultural,
devendo localizar-se nas terras e solos classificados como de menor aptidão.
A viabilização das utilizações não agrícolas referidas no n.º 1 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º
73/2009, de 31 de março, depende da observância das condições previstas no anexo I da
Portaria n.º 162/2011, de 18 de abril.
Assim, o Artigo 12.º do Anexo I, da Portaria n.º 162/2011, de 18 de abril, refere que “pode ser
concedido parecer favorável às obras de construção, requalificação ou beneficiação de
infraestruturas públicas rodoviárias, ferroviárias, aeroportuárias, de logística, de saneamento,
de transportes e distribuição de energia elétrica, de abastecimento de gás e de
telecomunicações, desde que cumpram, cumulativamente, os seguintes requisitos:
a) Sejam justificadas pelo requerente a necessidade e a localização da obra;
b) O projeto da obra contemple, obrigatoriamente, medidas de minimização quanto à
ocupação da área da RAN e quanto às operações de aterro e escavação, na medida da
sua viabilidade técnica e económica;
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c) Em zonas ameaçadas pelas cheias, se não constituir ou contiver elementos que
funcionem como obstáculo à livre circulação das águas.”
O pedido de viabilização de qualquer utilização não agrícola de áreas integradas na RAN, nos
termos do n.º 1 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março (alterado e
republicado pelo Decreto-Lei n.º 199/2015, de 16 de setembro), é formalizado através de
requerimento dirigido ao presidente da Entidade Regional da RAN (EN-RAN) territorialmente
competente, neste caso a EN-RAN do Norte, acompanhado dos documentos identificados no
respetivo anexo II e conforme modelo previsto no anexo III da Portaria n.º 162/2011, de 18 de
abril.
As áreas pertencentes à RAN são as constantes nas Cartas de RAN ou de Condicionantes que
integram os respetivos Planos Diretores Municipais (PDM).
Pela análise da Planta de Condicionantes do PDM de Vimioso, verifica-se que o início do
traçado da Variante à EN / ER 218 se localiza em áreas classificadas como RAN.

6.10.9.3

Domínio Publico Hídrico

O Domínio Público Hídrico é aquele que diz respeito às águas públicas. Por se encontrar
integrado no Domínio Público do Estado, os bens, naturais ou artificiais, que o constituem
estão, nos termos da lei, submetidos a um regime especial de proteção, de modo a garantir
que desempenhem o fim de utilidade pública a que se destinam, regime que os subtrai à
disciplina jurídica dos bens do domínio privado tornando-os “inalienáveis, impenhoráveis e
imprescritíveis”.
O regime de licenciamento do Domínio Hídrico encontra-se definido na Lei n.º 58/2005, de
29 de dezembro (alterada pelo Decreto-Lei n.º 245/2009, de 22 de setembro e pelo Decreto-Lei
n.º 130/2012, de 22 de junho, bem como no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio
(alterado pelo Decreto-Lei n.º 391-A/2007, de 21 de dezembro, e pelo Decreto-Lei n.º 93/2008,
de 4 de junho – este retificado pela Declaração de Retificação n.º 32/2008, de 11 de junho),
estando regulamentado pela Portaria n.º 1450/2007, de 12 de novembro.
Consideram-se recursos hídricos todas as águas subterrâneas ou superficiais, os respetivos
leitos e margens e ainda as zonas de infiltração máxima, as zonas adjacentes e zonas
protegidas (definida nos artigos 1.º e 2.º da Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro).
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Qualquer utilização dos recursos hídricos, que não esteja incluída no artigo 58.º da Lei da Água
(uso e fruição comum), implicará a solicitação de licenciamento à entidade licenciadora que
avaliará o respetivo impacte e o título mais adequado.
A entidade competente, em Portugal Continental, em matéria de licenciamento dos recursos
hídricos é a Agência Portuguesa do Ambiente, através dos Departamentos de Administração
de Região Hidrográfica (cfr. artigo 8.º da Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, alterado pelo
Decreto-lei n.º 130/2012, de 22 junho).

6.10.9.4

Oliveiras

O regime jurídico de proteção às oliveiras encontra-se estipulado no Decreto-Lei nº 120/86, de
28 de maio. De acordo com este diploma, dada a importância económica das oliveiras, o
arranque e corte raso de povoamentos de oliveiras só pode ser efetuado mediante autorização
concedida pelas Direções Regionais da Agricultura. O corte ou arranque de exemplares
isolados não carece de autorização.
A implantação do projeto da “EN/ER 218 – Ponte sobre o Rio Maçãs e Acessos” irá implicar o
corte de alguns exemplares de oliveiras.

6.10.9.5

Zonas de Caça

De acordo com a informação disponibilizada pelo ICNF, a área de estudo para a
implementação do projeto da “EN/ER 218 – Ponte sobre o Rio Maçãs e Acessos” interfere com
áreas abrangidas pelas seguintes zonas de caça:
- Zona de Caça Municipal de Vimioso – Despacho n.º 63/2011, de 16 de fevereiro (processo
n.º 3903 – AFN);
- Zona de Caça Associativa – Portaria n.º 1019/2008, 10 de novembro (processo n.º 4230 –
DGRF).

6.10.9.6

Recursos Geológicos

A área de estudo, na sua zona mais ocidental, sobrepõe-se ao limite da área de prospeção e
pesquisa de Argozelo (ref. MNPPO1711) que se encontra atribuída à Empresa de
Desenvolvimento Mineiro-EDM desde 2012.
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A empresa que detém os direitos de prospeção e pesquiza desta área refere que “apesar da
construção da estrada se encontrar na área de prospeção contratada entre a Empresa de
Desenvolvimento Mineiro e o Estado Português, não se vislumbra incompatibilidade entre
ambos os projetos refere no parecer enviado que “a construção da via em causa não
demonstra qualquer tipo de incompatibilidade de com os nossos projetos de prospeção
mineira. Assim informamos, que apesar da construção da estrada se encontrar na área de
prospeção contratada entre a EDM e o Estado Português, não se vislumbra incompatibilidade
entre ambos os projetos.”

6.10.9.7

Sistemas de Abastecimento Público de Água, e de Drenagem e Tratamento de
Águas Residuais

A constituição de servidões relativas ao abastecimento de água e aos sistemas de drenagem e
tratamento de águas residuais urbanas segue o regime previsto pelo Decreto-Lei nº 34.021, de
11 de outubro de 1944, conjugado com o regime geral de constituição de servidões que resulta
do Código de Expropriações, aprovado pela Lei nº 168/99, de 18 de setembro.
Para o sistema de abastecimento de água e para as infraestruturas de drenagem e tratamento
de águas residuais aplica-se uma servidão de 10 m.
Na envolvente alargada da área em estudo verifica-se a existência de várias infraestruturas de
abastecimento público de água, nomeadamente reservatórios, estação elevatória de águas
para abastecimento e adutoras, as quais foram identificadas na figura seguinte, onde se
superpõe o projeto da “EN/ER 218 – Ponte sobre o Rio Maçãs e Acessos” na Planta de
Infraestruturas de Abastecimento do PDM de Vimioso.
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Área de Implantação do Projeto

Figura 50 – Enquadramento da área de estudo do Projeto “EN/ER 218 – Ponte sobre o Rio Maçãs
e Acessos” (assinalada a vermelho na figura) na Planta de Infraestruturas de Abastecimento do
PDM de Vimioso.

Pela análise da figura anterior verifica-se que a implantação do projeto não interfere com as
infraestruturas de abastecimento de água existentes.
Na figura seguinte são identificadas as várias infraestruturas da rede de drenagem e
tratamento de águas residuais (ETAR e estação elevatória) que se localizam na envolvente da
área em estudo para a implementação do projeto da “EN/ER 218 – Ponte sobre o Rio Maçãs e
Acessos”.
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Área de Implantação do Projeto

Figura 51 – Enquadramento da área de estudo do Projeto “EN/ER 218 – Ponte sobre o Rio Maçãs
e Acessos” (assinalada a vermelho na figura) na Planta de Infraestruturas de Saneamento do PDM
de Vimioso.

Pela análise da figura anterior verifica-se que a implantação do projeto não interfere com as
infraestruturas de saneamento existentes.
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Gasodutos

Os gasodutos e os oleodutos, para fins de interesse público a que se destinam, pelos riscos
inerentes e previsíveis do funcionamento das instalações e perigosidade para o homem e para
o ambiente, justificam a criação de um regime de servidões.
O regime jurídico de constituição de servidões de gás resulta do Decreto-Lei n.º 374/89, de 25
de outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 274-A/93, de 4 de agosto e republicado pelo DecretoLei n.º 8/2000, de 8 de fevereiro. Salienta-se ainda a este nível o Decreto-Lei n-º 232/90, de 16
de julho alterador pelo Decreto-Lei n.º 183/94, de 1 de julho e pelo Decreto-Lei n-º 7/2000, de 3
de fevereiro, e ainda o Decreto-Lei n.º 11/94, de 13 de janeiro.
De acordo com a informação rececionada da REN-Gasodutos, não existem quaisquer
infraestruturas construídas ou em projeto na área a afetar pelo projeto.

6.10.9.9

Linhas Elétricas

A atividade de transporte de eletricidade é efetuada através da Rede Nacional de Transporte
(RNT), mediante uma concessão atribuída pelo Estado Português, em regime de serviço
público e de exclusividade à REN SA. As linhas de média e alta tensão integram a Rede
Nacional de Distribuição, cuja concessão encontra-se atribuída à EDP Distribuição, SA.
A construção de vias sob linhas elétricas de média e alta tensão deverão respeitar o normativo
do Regulamento de Segurança das Linhas de Energia em Alta Tensão – RSLEAT, aprovado
pelo Decreto Regulamentar n.º 1/92, de 18 de fevereiro, define distâncias mínimas dos
condutores às infraestruturas rodoviárias., a qual varia entre o valor mínimo de 7 m para cabos
de tensão inferior ou igual a 60 kV e 10,3 m para as linhas de muito alta tensão, a 400 kV
(artigo 91º do DL 1/92). Segundo o artigo 92.º do mesmo Decreto-Lei, os apoios das linhas
deverão distar da estrada uma distância de pelo menos 5 m.
A REN - Redes Energéticas Nacionais, SGPS, SA informou, no parecer emitido, que não
existem em serviço nem estão em projeto ou em plano qualquer infraestrutura da RNT, para a
área em estudo para a implantação do projeto da “EN/ER 218 – Ponte sobre o Rio Maçãs e
Acessos”.
A EDP - Distribuição, S.A. informou que a área abrangida pelo estudo tem na sua proximidade
linhas elétricas de Alta e Média Tensão, integradas na Rede Nacional de Distribuição, que se
encontram sujeitas a servidões administrativas que limitam o uso do solo sob as linhas elétricas
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à observância das condições de segurança regulamentadas pelo DR n.º 1/92, de 18 de
fevereiro.
Na Figura seguinte sobrepõe-se o projeto da “EN/ER 218 – Ponte sobre o Rio Maçãs e
Acessos” (assinalado a amarelo na figura) com a informação enviada pela EDP - Distribuição,
S.A.
Assim, pela análise da figura seguinte, verifica-se que a área de implantação direta do projeto
não interfere com linhas elétricas de Alta e Média Tensão.

Área de Implantação do Projeto

Figura 52 – Enquadramento da área de estudo do Projeto “EN/ER 218 – Ponte sobre o Rio Maçãs
e Acessos” (assinalado a azul na figura) na informação enviada pela EDP - Distribuição, S.A.

O cruzamento da área de implantação direta do projeto com a carta de cobertura elétrica do
PDM de Vimioso, permite confirmar que a área de implantação direta do projeto não interfere
com linhas elétricas de linhas elétricas de Alta e Média Tensão.
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Área de Implantação do Projeto

Figura 53 – Enquadramento do Projeto “EN/ER 218 – Ponte sobre o Rio Maçãs e Acessos”
(assinalada a vermelho na figura) na Planta de Cobertura Elétrica do PDM de Vimioso.

6.10.9.10 Vértice Geodésicos
Os vértices geodésicos destinam-se a assinalar pontos cotados fundamentais para a
elaboração de cartografia e de levantamentos topográficos, sendo importante garantir
condições que protejam a sua visibilidade.
Os condicionamentos a respeitar relativamente à proteção aos Marcos Geodésicos constam do
Decreto-Lei n.º 143/82, de 26 de abril, o qual estabelece zonas de proteção que abrangem uma
área em redor do sinal, com um raio mínimo de 15 m, sendo a extensão da zona de proteção
determinada, caso a caso, em função da visibilidade que deve ser assegurada ao sinal.
Segundo o Decreto-Lei n.º 143/82, de 26 de abril, fica vedado aos proprietários ou
usufrutuários dos terrenos situados dentro da zona de proteção, a realização de plantações,
construções e outras obras ou trabalhos que impeçam a visibilidade das direções constantes
das minutas de triangulação.
Os projetos de obras ou planos de arborização na proximidade dos marcos geodésicos não
podem ser licenciados sem prévia autorização da Direção-Geral do Território (DGT).
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A DGT informou (parecer emitido por esta entidade no âmbito de consulta às entidades), que
que no limite da área de estudo existe o vértice geodésico "Castanheiro" de 2.ª ordem.
Relativamente à Rede de Nivelamento Geométrico de Alta Precisão, não existem marcas de
nivelamento dentro do limite da área afeta a este projeto.
A área de implantação direta do projeto encontra-se a mais de 300 m do referido vértice
geodésico, pelo que não irá interferir com esta servidão.

6.10.9.11 Recursos Florestais
DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS
No âmbito do Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de janeiro (com a alteração da redação dos
artigos 1.º, 2.º, 3.º, 4.º e 5.º imposta pelo Decreto-Lei n.º 114/2011, de 30 de novembro), que
altera o Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, há a considerar medidas e ações a
desenvolver no âmbito do Sistema Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios.
De acordo com este diploma é obrigatório nos espaços florestais previamente definidos nos
Planos Municipais de Defesa da Floresta contra Incêndios dos concelhos atravessados pelo
traçado, que a entidade responsável pela rede viária providencie a gestão do combustível
numa faixa lateral de terreno confinante numa largura não inferior a 10 m (artigo 15º do
Decreto-Lei nº 124/2006).
Após a observação da Planta de Condicionantes anexa ao PDM de Vimioso (Ver Desenho 768P161-EIA-010) foi possível constatar que o traçado atravessa áreas classificadas com
perigosidade de incêndio - “Muito Alta”. No artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de
janeiro refere-se em relação aos condicionalismos à edificação nestes espaços:
2 – “A construção de edificações para habitação, comércio, serviços e indústria fora das
áreas edificadas consolidadas é proibida nos terrenos classificados nos PMDFCI com
risco de incêndio das classes alta ou muito alta, sem prejuízo das infraestruturas
definidas nas RDFCI.
3 - As novas edificações no espaço florestal ou rural fora das áreas edificadas consolidadas
têm de salvaguardar, na sua implantação no terreno, as regras definidas no PMDFCI
respetivo ou, se este não existir, a garantia de distância à estrema da propriedade de
uma faixa de proteção nunca inferior a 50 m e a adoção de medidas especiais relativas à

Ficheiro: 768-P161-EIA-RS_C.docx

201 / 393

EN / ER 218
Ponte sobre o Rio Maçãs e acessos

Projeto base
P16.1 - ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL (EIA)
Relatório Síntese

resistência do edifício à passagem do fogo e à contenção de possíveis fontes de ignição
de incêndios no edifício e respetivos acessos.”
ÁREAS ARDIDAS DE POVOAMENTOS
O Artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 327/90, de 22 de outubro, com as alterações introduzidas pelo
Decreto-lei n.º 55/2007, de 12 de março estabelece, o seguinte:
1 - Nos terrenos com povoamentos florestais percorridos por incêndios, não incluídos em
espaços classificados em planos municipais de ordenamento do território como urbanos,
urbanizáveis ou industriais, ficam proibidas, pelo prazo de 10 anos, as seguintes ações:
a) A realização de obras de construção de quaisquer edificações;
b) O estabelecimento de quaisquer novas atividades agrícolas, industriais, turísticas ou
outras que possam ter um impacte ambiental negativo;
c) A substituição de espécies

florestais

por outras, técnica e ecologicamente

desadequadas;
d) O lançamento de águas residuais industriais ou de uso doméstico ou quaisquer outros
efluentes líquidos poluentes;
e) O campismo fora de locais destinados a esse fim.
2 - Para além das ações previstas no número anterior, e durante o mesmo prazo, nos terrenos
não abrangidos por planos municipais de ordenamento do território ficam igualmente
proibidas as seguintes ações:
a) A realização de operações de loteamento;
b) A realização de obras de urbanização;
c) A realização de obras de reconstrução ou de ampliação das edificações existentes.
No entanto, verifica-se a seguinte exceção, “tratando-se de uma ação de interesse público ou
de um empreendimento com relevante interesse geral, como tal reconhecido por despacho
conjunto dos membros do Governo responsáveis pelas áreas do ambiente e do ordenamento
do território e da agricultura e do membro do Governo competente em razão da matéria, o
levantamento das proibições opera por efeito desse reconhecimento, o qual pode ser requerido
a todo o tempo” (n.º 5 do artigo 1º do D.L. n.º 55/2007).
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A cartografia nacional de áreas ardidas encontra-se disponível na página da internet do ICNF
(http://www.icnf.pt/portal/florestas/dfci/inc/info-geo) para os anos de 1990 a 2013. Ao sobreporse a área de implantação do projeto sobre essa cartografia, verifica-se que a área em estudo
não foi percorrida por incêndio no período referido. Das visitas realizadas à área de
implantação do projeto em 2015, verificou-se que a área não apresentava sinais de ter sido
percorrida por incêndios. Também nos anos de 2016 e 2017 não se verificaram incêndios na
área de estudo (http://www2.icnf.pt/portal/florestas/dfci/inc/mapas).

Área de Implantação do Projeto

Figura 54 – Enquadramento do Projeto “EN/ER 218 – Ponte sobre o Rio Maçãs e Acessos com as
áreas percorridas por incêndio (2003 a 2013).

6.11

6.11.1

Componente Social

Considerações Gerais

A análise deste descritor baseou-se nos dados mais recentes disponibilizados pelo Instituto
Nacional de Estatísticas (INE), o que para a maioria dos índices significou utilizar dados do de
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2011, ano do último censo nacional. Foram ainda utilizadas estimativas ao nível da região e do
concelho para o ano de 2016, igualmente disponibilizadas pelo INE.
Salienta-se que à data da realização do último censo nacional (2011) ainda não se encontrava
em vigor a Lei n.º 11-A/2013, de 28 de janeiro, que determinou uma reorganização
administrativa do território das freguesias, pelo que os dados apresentados dizem respeito aos
limites administrativos anteriores à referida lei, que no caso das freguesias de Carção e de
Vimioso não sofreram alteração dos seus limites face à referida lei.
A análise da área de estudo será abordada em função de duas escalas territoriais:
-

Enquadramento Regional e Concelhio; e

-

Caracterização da área de estudo (freguesias).

6.11.2

Enquadramento Regional

Para efeitos de Planeamento e Ordenamento do Território, o concelho de Vimioso integra-se
na Região Norte (NUT, nível II) e na Sub-região Terras de Trás-os-Montes (NUT III)
(Figura 55).
A Sub-região Terras de Trás-os-Montes situa-se no Norte de Portugal, correspondendo aos
distritos de Vila Real e Bragança, e alguns concelhos, a norte, do distrito de Viseu e da Guarda.
O relevo da região é formado por altas montanhas cortadas por vales profundos.
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Área de
Estudo

Figura 55 – Enquadramento da área de estudo nos NUTS II e III e no distrito de Bragança.

6.11.3

Evolução da População Residente

A Sub-região Terras de Trás-os-Montes faz parte da Região Norte e em 2011 tinha cerca de
204 381 habitantes e uma densidade populacional de 25,0 ha/km2 (INE – Censos de 2011). A
Sub-região é composta por 15 concelhos.
O concelho de Vimioso, faz parte da Sub-região Terras de Trás-os-Montes, está localizado no
distrito de Bragança e tem uma área aproximada de 481,6 km2. É constituído por 10 freguesias
e tem 4 669 habitantes, ou seja, uma densidade populacional de 9,7 habitantes por km2 (INE,
Censos de 2011). O município é limitado a norte pela Espanha, a leste pelo concelho de
Miranda do Douro, a sul por Mogadouro, a sudoeste por Macedo de Cavaleiros e a oeste e
noroeste por Bragança.
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A freguesia de Carção situa-se no nó de convergência entre as aldeias de Argozelo e
Santulhão, e é passagem obrigatória para quem se dirige à sede de concelho, da qual dista
dez quilómetros. Tem por limites as freguesias de Argozelo, Pinelo, Vimioso, Santulhão e terras
do concelho de Bragança.
A freguesia de Vimioso situa-se sensivelmente a meio do município, tanto de norte para sul
como de ocidente para oriente.
Das freguesias que abrangem a área de estudo, verifica-se que a freguesia de Carção é a que
apresenta o menor número de habitantes (419 habitantes) representando, somente cerca de
9,0% da população residente no concelho de Vimioso. No outro extremo encontra-se a
freguesia de Vimioso que, sendo sede do concelho com o mesmo nome, apresenta o maior
número de habitantes (1285 habitantes) representando cerce de 27,5% da população residente
no concelho de Vimioso.
Quadro 50 – População residente, taxa de variação e densidade populacional na Sub-região, no
concelho e nas freguesias da área de estudo.
SUB-REGIÃO
CONCELHO
FREGUESIAS
Terras de Trás-os-Montes
Vimioso

POPULAÇÃO RESIDENTE

ÁREA
TOTAL
(KM2)

2001

2011

223333

204381

8171,6

5315

4669

481,6

TAXA DE
VARIAÇÃO
(%)

DENSIDADE
POPULACIONAL
(HAB/KM2)
2001

2011

-8,5

27,3

25,0

-12,2

11,0

9,7

Carção

525

419

27,6

-20,2

19,2

15,3

Vimioso

1208

1285

54,9

6,4

21,8

23,2

Fonte: INE - Dados dos Censos de 2001 e de 2011.

Conforme se pode observar no Quadro 50 e no Gráfico 6 a Sub-região Terras de Trás-osMontes sofreu um decréscimo da população entre 2001 e 2011 na ordem dos -8,5%. As
estimativas do INE, referem que em 2013 a população da Sub-região continua a decrescer
(-197 831 residentes), verificando-se um decréscimo de -3,2% entre 2011 e 2013.
As estimativas da população para 2016 apontam também, ao nível do concelho de Vimioso
para um decréscimo da população (Quadro 51), em cerca de -10,6% entre 2011 e 2017 (- 577
residentes).
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Quadro 51 – Estimativas da População para o ano de 2017 no concelho de Vimioso.

Período de referência dos dados

2017

Grupo etário
(Por ciclos de
vida)

População residente (N.º) por Local de residência (NUTS - 2013),
Sexo e Grupo etário (Por ciclos de vida); Anual
Sexo
HM
H
M
Local de residência (NUTS - 2013) (1)
Vimioso
N.º

Total

4092

1973

2119

0 - 14 anos

415

216

199

15 - 24 anos

317

149

168

25 - 64 anos

1894

968

926

65 - 74 anos

517
949

234
406

283
543

75 e mais anos

À semelhança da Sub-região onde se encontra inserido o concelho de Vimioso sofreu um
decréscimo da população entre 2001 e 2011 na ordem dos -12,2%, ligeiramente superior ao
valor observado na Sub-região Terras de Trás-os-Montes.
A freguesia de Carção sofreu um decréscimo acentuado da sua população (-20,2%) entre 2001
e 2011, ao contrário da freguesia de Vimioso (sede de concelho) que sofreu um aumento da
população de cerca de 6,4% para no mesmo período de tempo (Gráfico 6).

Gráfico 6 – Taxa de Variação da população residente (2001-2011) para a Sub-região, o concelho e
as freguesias abrangidas pela área de estudo.
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Um dos aspetos mais evidentes da evolução demográfica na Sub-região Terras de Trás-osMontes, à semelhança do país, é um forte envelhecimento da população, situação que se tem
vindo a agravar desde 1981 até 2015. No entanto, quando se fala em envelhecimento da
população não significa que existam idosos a mais; o que há é um número insuficiente de
jovens. De facto, atualmente verifica-se que, o número de idosos (população com 65 ou mais
anos), quer em termos absolutos, quer em termos relativos, ultrapassa o de jovens (população
com idade inferior a 15 anos) (Quadro 52). Este fenómeno altera completamente a estrutura
demográfica da Sub-região, da Região e do país, uma vez que permite concluir pela existência
de um duplo envelhecimento da população ao longo das últimas décadas, dado que o aumento
da população idosa (envelhecimento pelo topo) tem sido acompanhado pela diminuição da
população jovem (envelhecimento pela base).
Quadro 52 – População residente (N.º) por Local de residência (à data dos Censos 2011), Sexo,
Grupo etário; Decenal, na Sub-região, no concelho e nas freguesias da área de estudo.
GRUPO ETÁRIO
SEXO

(POR CICLOS DE
VIDA)

HM

H

M

LOCAL DE RESIDÊNCIA
SUB-REGIÃO TERRAS
DE TRÁS-OS-MONTES

CONCELHO DE VIMIOSO

FREGUESIA DE CARÇÃO

FREGUESIA DE VIMIOSO

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Total

204381

100,0

4669

100,0

419

100,0

1285

100,0

0 – 14 anos

22863

11,2

405

8,7

32

7,6

161

12,5

15 – 24 anos

20032

9,8

362

7,8

32

7,6

126

9,8

25 – 64 anos

104520

51,1

2091

44,8

164

39,1

684

53,2

65 e mais anos

56966

27,9

1811

38,8

191

45,6

314

24,4

Total

98261

100,0

2283

100,0

198

100,0

619

100,0

0 – 14 anos

11670

11,9

207

9,1

20

10,1

73

11,8

15 – 24 anos

9947

10,1

187

8,2

12

6,1

64

10,3

25 – 64 anos

51660

52,6

1076

47,1

88

44,4

344

55,6

65 e mais anos

24984

25,4

813

35,6

78

39,4

138

22,3

Total

106120

100,0

2386

100,0

221

100,0

666

100,0

0 – 14 anos

11193

10,5

198

8,3

12

5,4

88

13,2

15 – 24 anos

10085

9,5

175

7,3

20

9,0

62

9,3

25 – 64 anos

52860

49,8

1015

42,5

76

34,4

340

51,1

65 e mais anos

31982

30,1

998

41,8

113

51,1

176

26,4

Fonte: INE - Dados dos Censos de 2011.
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Ao analisarmos o quadro anterior verifica-se que os grupos etários dos 20 aos 64 anos, e dos
65 e mais anos, são os que preenchem a maior quota no que concerne à população
residente/por escalão etário na Sub-região, no concelho e nas freguesias em estudo.
Pela análise do Índice de envelhecimento1 é também possível constatar a forte tendência de
envelhecimento da população. Assim, para cada 100 jovens existem cerca de 249 idosos na
Sub-região Terras de Trás-os-Montes. Ao nível do concelho de Vimioso, em estudo, o número
de idosos por cada 100 jovens é de cerca de 447, quase o dobro da região onde se insere.

Quadro 53 – Índice de envelhecimento (N.º) por Local de residência (à data dos Censos 2011).
SUB-REGIÃO
CONCELHO
FREGUESIAS

ÍNDICE DE ENVELHECIMENTO (N.º) POR
LOCAL DE RESIDÊNCIA (À DATA DOS
CENSOS 2011) E SEXO; DECENAL

Terras de Trás-os-Montes

249,2

Vimioso

447,2

Carção

596,9

Vimioso

195,0

No quadro seguinte são apresentados alguns indicadores demográficos por unidade territorial,
para o ano de 2016.
Quadro 54 – Indicadores de População (Estimativa, 2017).
SUB-REGIÃO
CONCELHO

TAXA DE
CRESCIMENTO
EFETIVO (%)
POR LOCAL
DE
RESIDÊNCIA

TAXA DE
CRESCIMENTO
NATURAL (%)
POR LOCAL DE
RESIDÊNCIA

TAXA
BRUTA DE
NATALIDADE
(‰) POR
LOCAL DE
RESIDÊNCIA

TAXA BRUTA
DE
MORTALIDADE
(‰) POR
LOCAL DE
RESIDÊNCIA

TAXA DE
FECUNDIDADE
GERAL (‰)
POR LOCAL
DE
RESIDÊNCIA

TAXA DE
CRESCIMENTO
MIGRATÓRIO
(%) POR
LOCAL DE
RESIDÊNCIA

Terras de Trás-os-Montes

-0,79

-0,89

6,3

15,3

33,0

0,10

Vimioso

-1,96

-2,23

5,1

27,3

29,6

0,27

Fonte: INE – Indicadores Demográficos 2017 (Estimativas).

O decrescimento populacional, na Sub-região Terras de Trás-os-Montes resulta assim, do
movimento natural2, com sinal negativo (-0,89%), compensado por um ligeiro movimento
migratório3, com sinal positivo (0,10%).

1
O índice de envelhecimento traduz-se pela relação entre o número de idosos e o de jovens, sendo habitualmente definido como o
quociente entre a população com 65 ou mais anos e a população dos 0 aos 14 anos. Quando o índice é superior a 100, o número
de idosos supera o número de jovens.
2
O movimento ou saldo natural corresponde à diferença entre os nascimentos e os óbitos, num determinado período de tempo.
3
O movimento ou saldo migratório corresponde à diferença entre o número de entradas e saídas por migração, internacional ou
interna, para uma dada região, num determinado período.
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O decréscimo da população é mais visível no concelho de Vimioso, quando comparado com a
Sub-região onde se encontra inserido.
Verifica-se igualmente que o concelho de Vimioso apresenta uma taxa de natalidade muito
inferior à taxa de mortalidade.

6.11.4

Densidade Populacional

A densidade populacional, que traduz o número de habitantes por unidade de área (km2), tem
vindo a variar, naturalmente, na mesma dimensão da variação populacional. É igualmente um
indicador da intensidade da ocupação urbana do espaço.
No gráfico seguinte é apresentada a variação da densidade populacional entre 2001 e 2011 na
Sub-região, concelho e freguesias em estudo.

Gráfico 7 – Densidade populacional para a Sub-região, o concelho e as freguesias abrangidas
pela área de estudo.

Através da análise do Gráfico 7, podemos constatar que as densidades populacionais, à
semelhança da variação da população, diminuíram de 2001 para 2011 na Sub-região Terras de
Trás-os-Montes, no concelho de Vimioso e na freguesia de Carção aumentando ligeiramente
na freguesia de Vimioso (sede de concelho).
As baixas densidades populacionais são o resultado de um processo demográfico longo que
envolveu uma redução progressiva de taxas de natalidade, mas sobretudo a emigração que
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durante o século XX, levou grande parte da população para o Brasil – até à década de 1960 –
e para a Europa (principalmente para França), provocando a desertificação da freguesia e,
mais ainda, do concelho de Vimioso. Esse processo migratório levou à saída dos habitantes
para os grandes centros urbanos, como Lisboa e, mais recentemente, para os pequenos
centros urbanos da região (Miranda do Douro e Bragança).
O acréscimo na densidade populacional, da freguesia de Vimioso, comparativamente ao
decréscimo verificado ao nível das outras freguesias do concelho (no presente estudo a
freguesia de Carção) pode ser explicado, pelo facto da freguesia de Vimioso ser sede de
concelho, e poder proporcionar um certo número de infraestruturas que as outras freguesias
não podem.

6.11.5

6.11.5.1

Serviços prestados à população / Equipamentos Coletivos

Condições de Ensino

Neste capítulo, irá apresentar uma breve análise aos níveis de escolaridade que, a Sub-região,
o concelho e freguesias, em estudo, apresentam na atualidade, bem como, a análise a alguns
indicadores de educação para a Sub-região e concelho em estudo.
De acordo com os dados constantes nos Estudos de Caracterização da Revisão do PDM de
Vimioso (2011) a rede escolar é assegurada pelo Agrupamento Escolar de Vimioso, é
composto pela Escola Básica de Vimioso (centro escolar), pelo Jardim de Infância de Vimioso,
pelo Jardim de Infância de Argozelo e pela Escola Básica de Vimioso com o 2.º e o 3.º ciclo
(escola- sede).
Em Vimioso não há ensino secundário e tecnológico. Os alunos que pretende ingressar no
ensino secundário terão que se deslocar para os concelhos vizinhos, geralmente para
Bragança e Miranda do Douro, sendo o município de Bragança o que apresenta maior
diversidade de ofertas formativas.
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Fotografia 17 – Escola 2 e 3º ciclo de Vimioso.

No que diz respeito ao ensino profissional, este surge como uma alternativa aos alunos que
concluem o terceiro ciclo e que não podem ou que pretendem ingressar no Ensino Secundário,
de regime normal. Neste contexto, o município proporciona a frequência desta modalidade de
ensino com uma oferta restrita de cursos, sobre a responsabilidade do Centro de Formação e
Profissional de Bragança. No Quadro 55, apresenta-se a população residente, segundo o nível
de ensino atingido na Sub-região, no concelho e nas freguesias em estudo.
Quadro 55 – População residente (N.º) por Local de residência (à data dos Censos 2011), Sexo,
Grupo etário e Nível de escolaridade (Situação no nível); Decenal, na Sub-região, no concelho e
nas freguesias da área de estudo.
LOCAL DE RESIDÊNCIA
SEXO

HM

H

NÍVEL DE ESCOLARIDADE

SUB-REGIÃO TERRAS

CONCELHO DE

FREGUESIA DE

FREGUESIA DE

(SITUAÇÃO NO NÍVEL)

DE TRÁS-OS-MONTES

VIMIOSO

CARÇÃO

VIMIOSO

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Total

204381

100,0

4669

100,0

419

100,0

1285

100,0

Nenhum nível de escolaridade

24100

11,8

796

17,0

94

22,4

152

11,8

Ensino pré-escolar

3886

1,9

66

1,4

0

0,0

35

2,7

Ensino básico - 1º ciclo

76507

37,4

1965

42,1

185

44,2

362

28,2

Ensino básico - 2º ciclo

19785

9,7

483

10,3

47

11,2

145

11,3

Ensino básico - 3º ciclo

26504

13,0

570

12,2

42

10,0

232

18,1

Ensino secundário

26976

13,2

446

9,6

28

6,7

205

16,0

Ensino pós-secundário

1250

0,6

21

0,4

1

0,2

12

0,9

Bacharelato

2421

1,2

33

0,7

0

0,0

12

0,9

Licenciatura

18529

9,1

242

5,2

19

4,5

110

8,6

Mestrado

3810

1,9

42

0,9

2

0,5

19

1,5

Doutoramento

613

0,3

5

0,1

1

0,2

1

0,1

Total

98261

100,0

2283

100,0

198

100,0

619

100,0

Nenhum nível de escolaridade

9401

9,6

302

13,2

35

17,7

50

8,1
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LOCAL DE RESIDÊNCIA
SEXO

NÍVEL DE ESCOLARIDADE

SUB-REGIÃO TERRAS

CONCELHO DE

FREGUESIA DE

FREGUESIA DE

(SITUAÇÃO NO NÍVEL)

DE TRÁS-OS-MONTES

VIMIOSO

CARÇÃO

VIMIOSO

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Ensino pré-escolar

1940

2,0

35

1,5

0

0,0

18

2,9

Ensino básico - 1º ciclo

38100

38,8

1019

44,6

98

49,5

192

31,0

Ensino básico - 2º ciclo

11014

11,2

277

12,1

23

11,6

82

13,2

Ensino básico - 3º ciclo

14073

14,3

297

13,0

22

11,1

125

20,2

Ensino secundário

13282

13,5

216

9,5

11

5,6

91

14,7

655

0,7

11

0,5

1

0,5

7

1,1

Ensino pós-secundário

M

Bacharelato

894

0,9

5

0,2

0

0,0

2

0,3

Licenciatura

7038

7,2

98

4,3

6

3,0

43

6,9

Mestrado

1567

1,6

21

0,9

1

0,5

9

1,5

Doutoramento

297

0,3

2

0,1

1

0,5

0

0,0

Total

106120

100,0

2386

100,0

221

100,0

666

100,0

Nenhum nível de escolaridade

14699

13,9

494

20,7

59

26,7

102

15,3

Ensino pré-escolar

1946

1,8

31

1,3

0

0,0

17

2,6

Ensino básico - 1º ciclo

38407

36,2

946

39,6

87

39,4

170

25,5

Ensino básico - 2º ciclo

8771

8,3

206

8,6

24

10,9

63

9,5

Ensino básico - 3º ciclo

12431

11,7

273

11,4

20

9,0

107

16,1

Ensino secundário

13694

12,9

230

9,6

17

7,7

114

17,1

Ensino pós-secundário

595

0,6

10

0,4

0

0,0

5

0,8

Bacharelato

1527

1,4

28

1,2

0

0,0

10

1,5

Licenciatura

11491

10,8

144

6,0

13

5,9

67

10,1

Mestrado

2243

2,1

21

0,9

1

0,5

10

1,5

Doutoramento

316

0,3

3

0,1

0

0,0

1

0,2

Pela análise do Quadro anterior verifica-se que, na Sub-região Terras de Trás-os-Montes,
cerca de 12% da população residente Não Sabe Ler Nem Escrever, ou Sabe ler e escrever
sem possuir qualquer grau de ensino.
Ao nível do concelho de Vimioso cerca de 17% da população residente Não Sabe Ler Nem
Escrever, ou Sabe ler e escrever sem possuir qualquer grau de ensino, sendo este valor mais
acentuado para a freguesia de Carção (cerca de 22%) e menos acentuado na freguesia de
Vimioso (cerca de 12%).
Somente uma pequena percentagem da população residente possui licenciatura, cerca de
9,1% na Sub-região Terras de Trás-os-Montes, diminuindo essa percentagem no concelho de
Vimioso (5,2%).
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A freguesia de Carção, a percentagem da população residente que possui o grau de
licenciatura desce para os 4,5%, enquanto que na freguesia de Vimioso (sede de concelho)
esse valor aproxima-se da média da Sub-região em que se encontra inserido (8,6%).
Relativamente ao 2º e 3º ciclo do ensino básico, a proporção de população masculina que
atingiu estes níveis de escolaridade, é superior à feminina, na Sub-região, no concelho e nas
freguesias em estudo.
Na classe de Licenciatura a percentagem de população feminina a atingir estes níveis é
superior à população masculina, ao nível da Sub-região e no concelho em estudo.
No Quadro seguinte, são apresentados alguns indicadores de educação na Sub-região e no
município (2012), disponibilizados pelo INE no Anuário Estatístico da Região Norte.
Quadro 56 – Indicadores de educação por município, 2015/2016, na Sub-região e no Concelho em
estudo.
SUB-REGIÃO
CONCELHO

TAXA BRUTA DE
ESCOLARIZAÇÃO

TAXA DE RETENÇÃO E DESISTÊNCIA NO

TAXA DE TRANSIÇÃO/CONCLUSÃO NO

ENSINO BÁSICO

ENSINO SECUNDÁRIO

TAXA DE PRÉ-

ESCOLARIZAÇÃO4

Terras de Trásos-Montes
Vimioso

ENSINO
BÁSICO

ENSINO
SECUNDÁRIO

TOTAL5

102,6

113,4

122,3

62,5

84,7

--

CURSOS
GERAIS/

1º
CICLO

2º
CICLO

3º
CICLO

TOTAL6

7,3

4,5

7,2

10,7

80,8

78,1

88,6

7,2

5,0

10,0

8,1

--

--

--

CIENTÍFICO

CURSOS
TECNOLÓGICOS

Fonte: INE - Anuário Estatístico da Região Norte, 2016.

As taxas de pré-escolarização superiores a 100%, na Sub-região, em estudo, indicam que,
todas as crianças residentes, com idades entre os 3 e 5 anos, estavam matriculadas neste ciclo
de ensino. Já no concelho de Vimioso a taxa baixa para 62,5%, ou seja, parte das crianças
residentes não se encontram na escola.
Os valores da Taxa bruta de escolarização do Ensino Básico7 superiores a 100% na Sub-região
Terras de Trás-os-Montes, significam que frequentavam este ciclo, crianças com idades
superiores aos 14 anos, o que pode revelar uma taxa de insucesso escolar elevada.
4

Relação percentual entre o número de alunas/os matriculadas/os no ensino pré-escolar e a população total residente dos 3 aos 5
anos.
5
Taxa de retenção e desistência no ensino básico (total do básico) - Percentagem dos efetivos escolares que permanecem, por
razões de insucesso ou de tentativa voluntária de melhoria de qualificações, no ensino básico (1º, 2º e 3º ciclos), em relação à
totalidade de alunos que iniciaram esse mesmo ensino.
6
Taxa de transição/conclusão no ensino secundário (total) - Este indicador incide sobre os alunos que nos 10º e 11º anos obtêm
classificação igual ou superior a 10 valores em todas as disciplinas correspondentes ao curso frequentado ou em todas menos
duas e os que concluem o 12º ano.
7
Taxa bruta de escolarização - Ensino Básico - Relação percentual entre o número de alunos matriculados no ensino básico e a
população total residente dos 6 aos 14 anos.
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A taxa total de retenção e desistência no Ensino Básico na Sub-região Terras de Trás-osMontes (7,3%) significa que 7,3% dos alunos do Ensino Básico registaram no ano letivo
2015/2016 insucesso.
Conforme referido anteriormente, no concelho de Vimioso não existe ensino secundário, sendo
que cerca de 19% dos alunos inscritos no ensino secundário na Sub-região Terras de Trás-osMontes acaba por não o concluir.
Os indicadores apresentados, permitem aferir da capacidade que, a Sub-região e/ou o
concelho em estudo, possuem para criar uma população ativa, com formação de nível
secundário, uma das condições essenciais para que, um sector empresarial forte e moderno,
considere esta Sub-região e/ou concelho como um destino natural para a sua localização.

6.11.5.2

Condições de Saúde

Ao nível dos equipamentos na área da saúde, o município de Vimioso está abrangido pela rede
de centros de saúde, assegurada pelo Centro de Saúde de Vimioso com 8 extensões em
alguns aglomerados urbanos: Algoso, Pinelo, Argozelo, Avelanoso, Caçarelhos, Carção,
Santulhão e Uva. O Centro de Saúde integra diversos equipamentos e oferece um serviço que
abrange um leque de especialidades. Possui uma unidade móvel e 2 camas de apoio aos
serviços de urgência.
A sede do concelho possui também uma Unidade de Cuidados Continuados de Longa Duração
e Manutenção de Vimioso, a laborar desde setembro de 2009. Esta unidade tem capacidade
para 20 utentes e tem por finalidade proporcionar cuidados que previnam e/ou retardem o
agravamento da situação de dependência, otimizando o status do estado de saúde, num
período de internamento em regra superior a 90 dia.
Ao nível de estabelecimentos farmacêuticos, o concelho está servido com 3 farmácias, estando
duas localizadas no centro de Vimioso e uma em Argozelo.
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Fotografia 18 – Centro de Saúde de Vimioso.

No Quadro 57 seguinte são apresentados alguns indicadores de saúde por Sub-região e
município mais recentes (2011/2012), disponibilizados pelo INE no Anuário Estatístico da
Região Norte.
Quadro 57 – Indicadores de saúde por município, 2011/2012, na Sub-região e no Concelho em
estudo.
SUB-REGIÃO
CONCELHO

ENFERMEIROS MÉDICOS POR
POR 1000
1000
HABITANTES
(Nº)

HABITANTES
(Nº)

FARMÁCIAS E
POSTOS DE
MEDICAMENTOS
POR 1000
HABITANTES
(Nº)

INTERNAMENTOS
POR 1000
HABITANTES
(Nº)

INTERVENÇÕES DE
GRANDE E MÉDIA CIRURGIA
POR DIA NOS
ESTABELECIMENTOS DE
SAÚDE
(Nº)

2012

Consultas
por
Habitante8
(Nº)

Camas por 1000
Taxa de
habitantes nos
ocupação
estabelecimentos de
das camas
saúde
(%)
(Nº)

2011

Terras de
Trás-os-

9,3

2,5

0,3

104,6

26,0

3,6

3,0

70,7

6,4

0,9

0,7

0,0

0,0

3,8

0,0

--

Montes
Vimioso

Fonte: INE - Anuário Estatístico da Região Norte, 2012.

Conforme se pode observar no Quadro anterior, na Sub-região Terras de Trás-os-Montes
existem cerca de 2,5 médicos por cada 1000 habitantes, sendo que este número diminui
consideravelmente quando nos reportamos aos concelhos em estudo (Vimioso).
O número de enfermeiros, por cada 1000 habitantes, é mais do triplo do n.º de médicos para a
Sub-região e concelho em estudo.

8

(Número de consultas médicas realizadas nos hospitais e centros de saúde durante o ano) / (População residente estimada para
o meio do ano) *1000
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Em relação ao número de consultas por habitante, o concelho de Vimioso encontra-se
ligeiramente superior à média da Sub-região Terras de Trás-os-Montes, talvez devido ao
elevado número de idosos residentes nesse concelho.
O hospital de referência de Vimioso é a Unidade Hospitalar de Bragança que pertence ao
Centro Hospitalar do Nordeste, Entidade Pública Empresarial.

6.11.5.3

Redes de Equipamentos Coletivos

Ao nível dos equipamentos sociais, estes abrangem diversas valências: serviços para crianças
e jovens (creche e centro de ATL), serviços para idosos (centro de dia, centro de convívio, lar,
apoio domiciliário) e apoio à família e comunidade. Vimioso dispõe também de uma Comissão
de Proteção de Crianças e Jovens, instituição oficial, não judicial, que visa promover os direitos
da criança e do jovem em perigo (criada pela Lei nº147/99 de 1 de setembro, Lei de Proteção
de Crianças e Jovens em perigo). Esta instituição/comissão encontra-se sediada nas
instalações da Câmara Municipal de Vimioso.
De acordo com os dados constantes nos Estudos de Caracterização da Revisão do PDM de
Vimioso (2011) o concelho possui apenas uma creche recente e privada, na freguesia de
Vimioso. Dada a taxa de natalidade ser muito baixa a Segurança Social optou pela continuação
do serviço de amas da Segurança Social. O concelho tem 2 centros de ATL ativos em Vimioso.
No município existem 7 lares de idosos, nas freguesias de Argozelo, Pinelo, Avelanoso,
Carção, Vimioso e Algoso e Santulhão.
O concelho dispõe de uma loja de cidadão a funcionar no Pavilhão Multiusos da vila de
Vimioso; uma Casa da Cultura; uma Biblioteca Municipal no centro da vila de Vimioso; Piscinas
Municipais; Campos de Ténis, Parque de Campismo, Circuito Pedonal e Ciclo Via, Termas de
Vimioso, Zona de Caça Turística, entre outros.
Instalado na povoação de Vimioso encontra-se a sede do Corpo de Bombeiros Voluntários de
Vimioso. Em setembro de 2009, os Bombeiros Voluntários de Vimioso passaram a dispor, em
parceria com a Câmara Municipal de Vimioso e com a Autoridade Nacional de Proteção Civil,
de uma Equipa de Intervenção Permanente, dotada de 5 elementos.
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Fotografia 19 – Bombeiros Voluntários de Vimioso.

Vimioso possui, ainda, um equipamento de lazer, designado Parque Ibérico Natureza e
Aventura de Vimioso (P.I.N.T.A.) que está, ainda, numa fase inicial da sua construção. O
projeto tem como núcleo central o rio Angueira entre as aldeias de Angueira, São Joanico e
Serapicos, estão a ser criadas diversas estruturas de apoio, nomeadamente portas de entrada,
com centros de interpretação ambiental, centro de acolhimento a visitantes, postos de venda
de produtos locais e espaços dedicados à promoção e educação ambiental. Ao longo do
percurso do rio Angueira, serão criadas zonas de lazer, piscinas naturais e espaços de
aventura. Os burros mirandeses, sempre motivo de atração turística, vão estar presentes neste
espaço, estando a ser construído um centro de acolhimento de terceira idade para a raça
asinina.
Inaugurado no dia 25 de abril de 2009, o Parque de Campismo de Vimioso encontra-se aberto
durante todo o ano e tem ao seu dispor espaço para tendas, caravanas, autocaravanas e
estacionamento no exterior parque.
Por fim, será de referir as Termas da Terronha, localizadas no vale do Rio Angueira junto à
ponte velha do referido rio, ainda em fase experimental. Neste espaço de saúde e bem-estar,
para além das salas de massagem e relaxamento, pode desfrutar de uma piscina interior
aquecida e ginásio exterior, hidromassagem e vários tipos de duche. O SPA contém 8 salas de
tratamentos.
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Habitação e Condições de Vida

No Quadro 58, apresenta-se o número de alojamentos familiares clássicos na Sub-Região, no
concelho e freguesias considerados.
Considera-se como Alojamento familiar clássico, o local distinto e independente, constituído por
uma divisão ou conjunto de divisões e seus anexos, num edifício de carácter permanente, ou
numa parte distinta do edifício (do ponto de vista estrutural), que considerando a maneira como
foi construído, reconstruído, ampliado ou transformado se destina a servir de habitação,
normalmente, apenas de uma família/agregado doméstico privado. Deve ter uma entrada
independente que dê acesso (quer diretamente, quer através de um jardim ou um terreno) a
uma via ou a uma passagem comum no interior do edifício (escada, corredor ou galeria, etc.).
As divisões isoladas, manifestamente construídas, ampliadas ou transformadas para fazer
parte do alojamento familiar clássico/fogo são consideradas como parte integrante do mesmo.
Quadro 58 – Alojamentos familiares clássicos (N.º) por Localização geográfica.
SUB-REGIÃO
CONCELHO

PERÍODO DE REFERÊNCIA DOS
DADOS

TAXA DE
VARIAÇÃO
%

MÉDIA
HAB./FOGOS
(2011)

2001

2011

N.º

N.º

137430

150273

9,3

1,4

4512

4619

2,4

1,0

Carção

535

487

-9,0

0,9

Vimioso

714

833

16,7

1,5

FREGUESIA

Terras de Trás-os-Montes
Vimioso

Fonte: INE - Dados dos Censos de 2001 e 2011.

Analisando a evolução ocorrida nos alojamentos clássicos (Quadro 58), constatamos um
aumento do seu número, quer a nível da Sub-região, quer a nível do concelho em estudo, e na
freguesia sede do concelho (Vimioso). Já na freguesia de Carção verificou-se uma diminuição
negativa do n.º de alojamentos, a par da diminuição do n.º de habitantes.
A média de habitantes por fogos, é igual na Sub-região Terras de Trás-os-Montes e na
freguesia de Vimioso (sede do concelho). Na freguesia de Carção a média de habitantes/fogo é
de cerca de 0,9, o que leva a crer que existem na freguesia habitações abandonadas e ou
pertencentes a emigrantes.
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Estrutura Económica e Sócio produtiva

No Quadro 59 e no Gráfico 8, apresentam-se a população empregada, por local de residência
(à data dos Censos 2011) e por sector de atividade económica, na Sub-região, no concelho e
na freguesia consideradas na área de estudo.
Quadro 59 – População empregada (N.º) por Local de residência (à data dos Censos 2011), Sector
de atividade económica; Decenal.
Sector de Atividade Económica
SUB-REGIÃO
Concelho
Freguesias
Terras de Trás-os-Montes
Vimioso
Carção
Vimioso

Total

Primário

Secundário

Terciário (%)

(hab)

(%)

(%)

SNS9

SRAE10

68441

11,3

19,8

37,1

31,8

1381

12,5

23,2

38,2

26,1

102
568

15,7
2,6

29,4
18,5

23,5
48,4

31,4
30,5

Fonte: INE - Dados dos Censos de 2011.

Através da análise do Quadro 59 e do Gráfico 8, verifica-se que a população ativa no setor
terciário é já a mais elevada ao nível da Sub-região, concelho e freguesias em estudo.
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. Os principais produtos agrícolas da
região são o mel, castanha, batata, frutos secos, produtos hortícolas, enchidos, azeite, vinho,
etc.
A emigração e o êxodo rural para Bragança e para as metrópoles do litoral (Porto, Lisboa),
explicam a desertificação dramática da região. A população do concelho é hoje principalmente
constituída de idosos, conforme referido anteriormente.

9

SNS – Serviços de Natureza Social
SRAE – Serviços Relacionados com a Atividade Económica

10
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Gráfico 8 – População empregada (N.º) por Local de residência (à data dos Censos 2011), Sector
de atividade económica; Decenal.

Esta região tenta hoje expandir-se a partir do seu território e paisagem de grandes valores
naturais dotando-se das valências naturais geográficas, para a exploração Turística e de
produção de produtos agrícolas e agroalimentares.
A indústria no concelho de Vimioso apresenta sinais de crescimento, sobretudo na vertente
agroindustrial.
A Zona Industrial situa-se a 1 km de distância da vila de Vimioso. A mesma divide-se em duas
fases distintas. A primeira fase foi concluída no ano de 1999, composta por 27 lotes, sendo que
estão implementadas 8 indústrias dos seguintes ramos: Transformação e Venda de Granitos;
Montagem e venda de pneus; Exposição e venda de móveis; Venda de materiais de
construção civil; Compra e venda de cerais e produtos agrícolas; Padaria; Armazéns e
Transportes Rodoviários.
Com o intuito de fomentar o investimento, a criação de postos de trabalho e a fixação de
pessoas, ou seja a criação de riqueza no Concelho, a Câmara Municipal de Vimioso
desenvolveu uma segunda fase de carácter industrial em Vimioso, onde estão implementadas
indústrias dos seguintes ramos: Tipografia Digital – Serigrafia e Estamparia; 3 Pavilhões de
apoio à construção civil; Produção e comercialização de cogumelos; Armazém de gás; Indústria
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de cortiça; Produção e comercialização de mel biológico e a Cooperativa agropecuária
mirandesa.
Outra atividade económica da região é a criação de Burras da raça Asinina Mirandesa para a
produção de leite que posteriormente é utilizado para a produção de sabonetes naturais pela
empresa Tomelo, Eco Desenvolvimento, Lda. Com sede em Serapicos, aldeia do Concelho de
Vimioso, sendo que atualmente a sua instalação produtiva também se localiza na zona
industrial de Vimioso (Fotografia 20).

Fotografia 20 – Criação de Burras da raça Asinina Mirandesa na área de estudo (freguesias de
Carção e Vimioso).

A restauração nas povoações de Carção e de Vimioso é também uma fonte de rendimento
para alguns dos habitantes dessas povoações.

Fotografia 21 – Restauração na povoação de Carção.

No quadro seguinte apresentam-se os principais aspetos da estrutura do sector secundário no
concelho em estudo, salientando-se o seguinte:
222 / 393

Ficheiro: 768-P161-EIA-RS_C.docx

EN / ER 218
Ponte sobre o Rio Maçãs e acessos

Projeto base
P16.1 - ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL (EIA)
Relatório Síntese

- Das 1070 empresas das indústrias transformadoras da Sub-região Terras de Trás-osMontes, somente 30 estão localizadas no concelho de Vimioso, ou seja cerca de 2,8% do
total;
- A maioria das indústrias do concelho são do ramo alimentar, seguida das indústrias de
Fabricação de produtos metálicos, exceto máquinas e equipamentos;
- Existe uma pequena diversificação ao nível do tipo de indústrias de transformação,
estando estas concentradas em 7 ramos de atividade dos 24 existentes.
Quadro 60 – Empresas das indústrias transformadoras por município da sede, segundo a CAERev.3, 2012
VIMIOSO

INDÚSTRIAS

Nº

%

10 - Alimentares

12

40,0

11 - Bebidas

1

3,3

13 – Fabricação de têxteis

1

3,3

16 – Indústria da madeira e da cortiça e suas obras, exceto mobiliário; Fabricação
de obras de cestaria e de espartaria

2

6,7

18 – Impressão e reprodução de suporte gravado

1

3,3

23 - Fabrico de outros produtos minerais não metálicos

5

16,7

25 - Fabricação de produtos metálicos, exceto máquinas e equipamentos

8

26,7

30

100,0

TOTAIS
Fonte INE, Anuário Estatístico da Região Norte e Centro, 2013.

Face ao exposto, consideram-se desejáveis investimentos e medidas que visem a dinamização
do tecido económico de modo a potenciar o desenvolvimento concelhio. O projeto em análise
irá permitir uma melhoria das acessibilidades entre o concelho de Vimioso e os concelhos
vizinhos de Bragança e de Miranda do Douro e deste concelho para Espanha, o que poderá
levar à que mais empresas se instalem no concelho de Vimioso, já que têm melhores
condições rodoviárias para escoar os seus produtos, quer para Portugal, quer para Espanha.
O quadro seguinte contém um resumo das principais atividades económicas, para os
concelhos e as freguesias consideradas na área de influência do projeto.
No Quadro seguinte apresenta-se o n.º de empresas com sede no concelho do Vimioso, em
2015.
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Quadro 61 - Empresas por município da sede, segundo a CAE-Rev.3, 2015.
Vimioso

Concelho
A - Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca
B - Indústrias extrativas

Nº

%

337

50,9

0

0,0

39

5,9

D - Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio

0

0,0

E - Captação, tratamento e distribuição de água; saneamento, gestão de resíduos e
despoluição

0

0,0

45

6,8

C - Indústrias transformadoras

F - Construção

110

16,6

H - Transportes e armazenagem

13

2,0

I - Alojamento, restauração e similares

36

5,4

0

0,0

G - Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos

J - Atividades de informação e de comunicação

1

0,2

M - Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares

16

2,4

N - Atividades administrativas e dos serviços de apoio

16

2,4

P - Educação

12

1,8

Q - Atividades de saúde humana e apoio social

18

2,7

3

0,5

16

2,4

662

100,0

L - Atividades imobiliárias

R - Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas
S - Outras atividades de serviços

TOTAL
Fonte INE, Anuário Estatístico da Região Norte e Centro, 2016.

De acordo com a informação constante do Quadro anterior, o maior número de empresas com
sede no concelho do Vimioso são do ramo da Agricultura, produção animal, caça, floresta e
pesca, seguidas das empresas do ramo do Comércio por grosso e a retalho; reparação de
veículos automóveis e motociclos.
Quadro 62 – Principais atividades económicas.
CONCELHO
FREGUESIA
Vimioso

PRINCIPAIS ATIVIDADES ECONÓMICAS
Agropecuária, olivicultura, vinicultura, indústria de transformação de
madeira, comércio e serviços.

Carção

Agricultura e pecuária, construção civil, oficinas auto e pequeno comércio.

Vimioso

Agricultura e pecuária, construção civil, hotelaria comércio e serviços.

No Quadro seguinte, apresentam-se as taxas de atividade e desemprego da população na
Sub-região, no concelho e freguesias da área em estudo.
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Quadro 63 – Taxa de atividade e de desemprego da população (2011).

SUB-REGIÃO
CONCELHO
FREGUESIAS

TAXA DE ATIVIDADE11
(%) DA POPULAÇÃO
RESIDENTE POR LOCAL
DE RESIDÊNCIA (À DATA
DOS CENSOS 2011)

TAXA DE DESEMPREGO12
(SENTIDO LATO) (%) POR
LOCAL DE RESIDÊNCIA (À
DATA DOS CENSOS 2011)

%

%

38,0

11,9

33,0

10,4

28,4

14,3

47,9

7,6

Terras de Trás-os-Montes
Vimioso
Carção
Vimioso
Fonte: INE - Dados dos Censos de 2011.

Pela análise do Quadro anterior, verifica-se que, o peso da população ativa sobre o total da
população é de 38% para a Sub-região Terras de Trás-os-Montes baixando ao nível do
concelho de Vimioso para 33%.
A freguesia de Carção apresenta piores valores em relação às taxas de atividade (cerca de
28%) e desemprego (cerca de 14%), quando comparada com a freguesia de Vimioso, sede do
concelho e onde se encontram centralizados os principias serviços do concelho de Vimioso.

6.11.7.1

Atividades Económicas Observadas na Área em Estudo

Verifica-se a utilização de parte da área que futuramente será ocupada pela estrada para uso
agrícola, principalmente culturas permanentes (vinha e olival), para pastoreio de animais
(Fotografia 22) e produção agroflorestal.

11
12

Taxa que permite definir o peso da população ativa sobre o total da população.
Taxa que permite definir o peso da população desempregada sobre o total da população ativa.
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Fotografia 22 – Zonas de pastoreio na área de estudo.

Fotografia 23 – Olival e Vinha na área de estudo.
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Caracterização das Freguesias da Área de Estudo

A freguesia de Carção, têm cerca de 28 km² de área e 419 habitantes (2011), uma densidade
de cerca de 15,3 hab/km². Situa-se no nó de convergência entre as aldeias de Argozelo e
Santulhão, e é passagem obrigatória para quem se dirige à sede de concelho, da qual dista
cerca de dez quilómetros. Tem por limites as freguesias de Argozelo, Pinelo, Vimioso,
Santulhão e terras do concelho de Bragança, conforme referido anteriormente. Não tem
anexas, mas outrora compreendia cinco casais no rio Maçãs e onze moradores na Quinta da
Veiga.
A freguesia de Carção tem por orago Nossa Senhora das Graças, cuja festa se celebra no
último Domingo de agosto. Carção é conhecida no concelho de Vimioso e arredores,
principalmente devido às suas grandes festas em honra de São Roque 15/16 de agosto.
São exemplo do seu património cultural e edificado a Igreja Paroquial, as Capelas de Santa
Marinha, de Santo Estevão, de São Roque e de Santa Bárbara, o Castro, o Castelo e Poço dos
Mouros, a Pedra Lavrada, a Caverna com Capelinha, o Caminho Romano e os Cruzeiros.
Do seu artesanato destaca-se a tecelagem.
Vimioso (em mirandês Bimioso ou Bumioso) é uma vila portuguesa com 1 285 habitantes
(2011), situada no extremo nordeste de Portugal. Pertence ao distrito de Bragança, na região
Norte de Portugal e Sub-região Terras de Trás-os-Montes. É sede de um concelho com o
mesmo nome.
Fazem parte do seu património cultural e edificado a Igreja Matriz Vimioso, as Capelas, o
Pelourinho de Vimioso, a Ponte e as Fontes Romanas, a Casa Tradicional e a Casa com
Brasão, Atalaia de Vimioso.
Ao nível do artesanato destacam-se os trabalhos de Cestaria, tecelagem, cobres, colchas,
curtumes, cantarias (granito) e mármores.

6.11.8

Aspetos Culturais, Modos de Vida e Identidade Territoriais

São Várias as Associações que abrangem, quer a Sub-região, quer mais particularmente o
concelho em estudo. Entre as Associações, destacam-se as descritas de seguida.
A Associação de Municípios da Terra Fria do Nordeste Transmontano (AMTFNT), foi criada em
1995 pelos municípios de Bragança, Miranda do Douro, Vimioso e Vinhais, e em dezembro de
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2007 aderiu o município de Mogadouro. A Associação tem por objetivo promover e desenvolver
projetos de interesse comum dos seus associados, participando ativamente na realização de
quaisquer interesses específicos comuns compreendidos nas atribuições dos municípios que a
integram. Ao longo da sua existência, tem-se revelado uma ferramenta fundamental na
elaboração, desenvolvimento e apoio a projetos de manifesto interesse público assim como um
organismo determinante no desenvolvimento equilibrado da região da Terra Fria. São disso
exemplo a recolha e tratamento dos resíduos sólidos urbanos e o projeto intermunicipal de
desenvolvimento “Rota da Terra Fria”.
Tendo como missão a promoção do desenvolvimento rural a Corane – Associação de
Desenvolvimento dos Concelhos da Raia Nordestina, tem vindo a assumir um papel pró-ativo
na qualificação do território (Bragança, Miranda do Douro, Vimioso e Vinhais). Sendo
localmente a entidade responsável pela gestão do PRODER (Programa de Desenvolvimento
Rural), esta entidade tem vindo a privilegiar o apoio a investimentos com caracter reprodutivo,
isto é, que para além de representarem uma mais-valia na qualificação dos recursos
endógenos, na criação de postos de trabalho e fixação de população no meio rural, contribuam
para a criação de valor acrescentado, de riqueza. A Corane tem apostado na formação e
qualificação da comunidade local, dotando os residentes de ferramentas e conhecimentos que
lhes permitam gerar riqueza a partir dos recursos endógenos, explorar as atividades
tradicionais, aproveitar novas oportunidades que possam surgir, criar o seu próprio negócio.
Para além das associações referidas anteriormente no concelho de Vimioso, existem várias
associações registradas no município de carácter cultural, recreativo, empresarial e desportivo,
distribuídas pelas várias freguesias do concelho, nomeadamente:
- Associação Cultural e Recreativa de Vale de Frades;
- Centro Cultural e Paroquial de Argozelo;
- Centro Cultural e Recreativo de Vilar Seco;
- Centro Desportivo e Cultural de Carção;
- Centro Recreativo e Desportivo e Cultural de Caçarelhos;
- Grupo Recreativo e Associativo de Santulhão;
- Associação de Caça e Pesca de Vimioso;
- Associação de Caça e Pesca de Argozelo;
- Associação de Caça e Pesca de Vale de Frades;
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- Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vimioso;
- Banda Filarmónica;
- Associação Mini - Banda de Vimioso;
- Moto Club de Vimioso - " Furões";
- Associação de Melhoramento Santulhana;
- Associação de Caçadores de Santulhão.

6.11.9

Acessibilidades

Ao Nordeste Transmontano chega-se essencialmente a partir de três vias rodoviárias distintas:
a A4, que liga Porto a Bragança, o IP2, que liga Guarda a Macedo de Cavaleiros, e o IC5 que
liga Miranda do Douro ao alto do Pópulo.
A N218 liga Vimioso à A4 e ao IC5, a N317 liga Vimioso ao IP2 e a EM 569 liga Vimioso à
fronteira com Espanha.
De acordo com os dados constantes nos Estudos de Caracterização da Revisão do PDM de
Vimioso (2011) o município de Vimioso encontra-se numa situação periférica em termos de
acessibilidades quer à rede regional quer em termos nacionais. No entanto, a sua proximidade
e vizinhança com Espanha e as futuras ligações a Alcanices poderão tornar Vimioso um
importante corredor terrestre à Europa com a ligação à rede de autoestradas europeias,
através da “Autovia del Duero”, da “Autovia de las Rias Baixas” e, ainda, da ligação ao comboio
de alta velocidade Corunha-Madrid. No âmbito nacional, a construção do IC5 que passará nos
concelhos vizinhos de Mogadouro e Miranda do Douro poderá fortalecer as relações internas
deste concelho.
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Fonte: Estudos de Caracterização da Revisão do PDM de Vimioso (2011).

Figura 56 – Enquadramento territorial de Vimioso na Península Ibérica (raio de 250 km). Principais
centros urbanos e redes viárias estratégicas.

6.11.9.1

Movimentos Pendulares

No Estudo de Mobilidade e Transportes da Comunidade Intermunicipal das Terras de Trás-OsMontes (2015) é efetuada uma caraterização dos padrões de mobilidade da população
residente no território da referida Comunidade, que é composta pelos concelhos de Alfândega
da Fé, Bragança, Macedo de Cavaleiros, Miranda do Douro, Mirandela, Mogadouro, Vila Flor,
Vimioso e Vinhais. Refere-se que este território apresenta uma tendência crescente para o
envelhecimento da população e diminuição rápida do número de habitantes.
A região apresenta como principais âncoras as cidades de Bragança, Macedo de Cavaleiros e
Mirandela, onde se encontra concentrada cerca de 80% da população da região, com o
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restante território a constituir uma paisagem marcadamente rural com uma orografia acidentada
e de povoamento bastante rarefeito.
Na análise dos locais de trabalho ou estudo da população do concelho de Vimioso, verifica-se
que a maior parte da população trabalhadora exerce profissão no concelho de Vimioso e que a
maioria dos estudantes estuda na freguesia onde reside. No entanto como o concelho de
Vimioso não têm oferta de ensino secundário, o número de estudantes noutro concelho é
elevado, cerca de 22,3% em 2011.

Gráfico 9 – Distribuição da população residente (trabalhadores e estudantes), segundo o local de trabalho
ou estudo em 2011 (Censos da população, INE, 2011).

A relação entre a proporção de população que se desloca para o interior da unidade de
referência (concelho) face à população residente que se desloca para o exterior dessa mesma
unidade territorial é um indicador que permite identificar quais os concelhos que atraem maior
número de movimentos pendulares e quais os que registam saldos diários negativos (i.e., o
número de residentes que se deslocam para o exterior do concelho é superior ao número de
indivíduos que o concelho atrai).
No caso do concelho de Vimioso esse valor é negativo (-6,5%), conforme se pode observar no
Quadro seguinte.
Quadro 64 – Proporção da população que entra e sai do concelho de Vimioso (Censos de 2011).

LOCAL DE RESIDÊNCIA (À DATA
DOS CENSOS 2011)

PROPORÇÃO DA POPULAÇÃO
RESIDENTE QUE ENTRA NA UNIDADE
TERRITORIAL (MOVIMENTOS
PENDULARES) (%) POR LOCAL DE
RESIDÊNCIA (À DATA DOS CENSOS
2011); DECENAL

PROPORÇÃO DA POPULAÇÃO
RESIDENTE QUE SAI DA UNIDADE
TERRITORIAL (MOVIMENTOS
PENDULARES) (%) POR LOCAL DE
RESIDÊNCIA (À DATA DOS CENSOS
2011); DECENAL

Vimioso

3,26

9,79

Ficheiro: 768-P161-EIA-RS_C.docx

231 / 393

EN / ER 218
Ponte sobre o Rio Maçãs e acessos

Projeto base
P16.1 - ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL (EIA)
Relatório Síntese

Da análise relativa à repartição modal das viagens, segundo os movimentos pendulares
casa/trabalho e casa/escola (Quadro 65), no concelho de Vimioso, resultam as seguintes
conclusões:
- O transporte individual, materializado no automóvel ligeiro particular, é o modo mais
utilizado nas deslocações casa/trabalho e casa/escola;
- O modo pedonal é o segundo meio de deslocação mais utilizado pela população de
Vimioso.
Quadro 65 – Movimentos Pendulares 2011: Principal modo de deslocação casa/trabalho e casa/escola.

CONCELHO

Vimioso

NENHUM

AUTO

VAI A PÉ

CARRO

(%)

36,0

(%)

7,8

COMBOIO
(%)

0,0

TRANSPORTE

AUTOMÓVEL

COLETIVO
EMPRESA OU
ESCOLA (%)

LIGEIRO
PARTICULAR

(%)

(%)

3,8

51,5

0,3

MOTO
CICLO

BICICLETA
(%)

OUTROS
(%)

TOTAL
MOVIMENTOS

0,2

0,4

1576

A média de tempo gasto nas viagens, tendo em conta o número de viagens registados em
cada município e respetivo tempo médio, para a região da Comunidade Intermunicipal das
Terras de Trás-Os-Montes é de cerca de 15 minutos (14,74 minutos no concelho de Vimioso), o
que está dentro da média nacional (18 minutos) sendo mesmo mais baixa do que a Região
Norte (17 minutos).
Em termos de síntese pode-se afirmar que os níveis de cobertura espacial do serviço de
transportes públicos na região da Comunidade Intermunicipal das Terras de Trás-Os-Montes
são globalmente reduzidos, registando-se poucas circulações tanto em período escolar como
em período não escolar, sendo que neste último, em alguns municípios os níveis de serviço
são muito reduzidos e assentes sobretudo na ligação às sedes de concelho mais próximas. A
lógica de funcionamento do serviço de transportes públicos está fortemente relacionada com o
serviço de transporte escolar, com os horários e o número de circulações a serem definidos
quase exclusivamente para este fim (in Estudo de Mobilidade e Transportes da Comunidade
Intermunicipal das Terras de Trás-Os-Montes, 2015).
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Qualidade do Ar

6.12.1

Considerações Gerais

A caracterização deste descritor foi efetuada recorrendo a bibliografia consultada e a visitas de
reconhecimento do local realizadas em outubro e novembro de 2015.
A qualidade do ar é o termo que se usa, normalmente, para traduzir o grau de poluição no ar
que respiramos. A poluição do ar é provocada por uma mistura de substâncias químicas,
lançadas no ar ou resultantes de reações químicas, que alteram o que seria a constituição
natural da atmosfera. Estas substâncias poluentes podem ter maior ou menor impacte na
qualidade do ar, consoante a sua composição química, concentração na massa de ar em
causa e condições meteorológicas. Assim, por exemplo, a existência de ventos fortes ou
chuvas poderão dispersar os poluentes, ao passo que a presença de luz solar poderá acentuar
os seus efeitos negativos.
A altura a que as emissões ocorrem pode igualmente afetar a dispersão dos poluentes. Por
exemplo, as emissões dos veículos automóveis terão, provavelmente, um maior impacto
imediato no ambiente circundante e ao nível do solo do que as chaminés altas, as quais
causam sobretudo problemas de poluição no solo a uma maior distância da sua fonte.
As fontes emissoras dos poluentes atmosféricos são numerosas e variáveis, podendo ser
antropogénicas ou naturais. As fontes antropogénicas são as que resultam das atividades
humanas, como a atividade industrial ou o tráfego automóvel, enquanto as fontes naturais
englobam fenómenos da Natureza tais como emissões provenientes de erupções vulcânicas
ou fogos florestais de origem natural.
Recentemente, toda a legislação comunitária relativa à qualidade do ar ambiente foi revista
com o objetivo de incorporar os últimos progressos científicos e técnicos neste domínio bem
como a experiência adquirida nos Estados-Membros, tendo sido publicada a Diretiva
2008/50/CE de 21 de maio, relativa à qualidade do ar ambiente e a um ar mais limpo na
Europa.
Assim, a Diretiva 2008/50/CE, de 21 de maio, agrega num único ato legislativo as disposições
legais da Diretiva 96/62/CE, de 27 de setembro, e das três primeiras diretivas filhas (Diretivas
1999/30/CE, de 22 de abril, 2000/69/CE, de 16 de novembro e 2002/3/CE, de 12 fevereiro)
relativas aos poluentes SO2, NO2, NOx, PM10, Pb, C6H6, CO e O3, e a Decisão 97/101/CE do
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Conselho, de 27 de janeiro, que estabelece um intercâmbio recíproco de informações e de
dados provenientes das redes e estações individuais que medem a poluição atmosférica nos
Estados-membros.
Esta Diretiva foi transposta para a ordem jurídica nacional pelo Decreto-Lei n.º 102/2010, de
23 de setembro, que agregou ainda a quarta Diretiva filha (Diretiva 2004/107/CE, de 15 de
dezembro), relativa ao arsénio, ao cádmio, ao mercúrio, ao níquel e aos hidrocarbonetos
aromáticos policíclicos no ar ambiente.
Assim, sendo o Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro, estabelece os objetivos de
qualidade do ar tendo em conta as normas, as orientações e os programas da Organização
Mundial de Saúde, destinados a preservar a qualidade do ar ambiente quando ela é boa e
melhorá-la nos outros casos.
No Quadro seguinte apresentam-se os valores limites para a proteção da saúde humana e da
vegetação constantes do Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro.
Quadro 66 – Requisitos para a avaliação das concentrações de dióxido de enxofre, dióxido de azoto, óxido
de azoto, partículas em suspensão (PM12 e PM2,5), chumbo, benzeno e monóxido de carbono no ar
ambiente no interior de uma zona ou aglomeração.
POLUENTE

LIMIAR

PROTEÇÃO DA SAÚDE

PROTEÇÃO DA VEGETAÇÃO

Limiar superior de avaliação

60% do valor limite por período de 24
horas (75 µg/m3, a não exceder mais
de três vezes em cada ano civil)

60% do nível crítico aplicável no
Inverno (12 µg/m3)

Limiar inferior de avaliação

40% do valor limite por período de 24
horas (50 µg/m3, a não exceder mais
de três vezes em cada ano civil)

40% do nível crítico aplicável no
Inverno (8 µg/m3)

Dióxido de
Enxofre (So2)

POLUENTE

Dióxido de
azoto e
óxido de
azoto (NO2
e NOX)

POLUENTE

Partículas em
suspensão
(PM10/PM2,5)

LIMIAR

VALOR LIMITE HORÁRIO PARA A
PROTEÇÃO DA SAÚDE HUMANA (NO2)

VALOR LIMITE ANUAL

3

(NO2)

NÍVEL CRÍTICO ANUAL PARA
A PROTEÇÃO DA VEGETAÇÃO
E DOS ECOSSISTEMAS
NATURAIS (NO2)

PARA A PROTEÇÃO
DA SAÚDE HUMANA

Limiar superior de
avaliação

70% do valor limite (140 µg/m , a
não exceder mais de 18 vezes em
cada ano civil)

80% do valor limite
(32 µg/m3)

80% do nível crítico
(24 µg/m3)

Limiar inferior de
avaliação

50% do valor limite (100 µg/m3, a
não exceder mais de 18 vezes em
cada ano civil)

65% do valor limite
(26 µg/m3)

65% do nível crítico (19,5
µg/m3)

LIMIAR

MÉDIA POR PERÍODO DE 24 HORAS (PM10)

MÉDIA ANUAL (PM10)

MÉDIA ANUAL (PM2,5)1

Limiar superior de
avaliação

70% do valor limite (35 µg/m3, a não
exceder mais de 35 vezes em cada ano
civil)

70% do valor limite
(28 µg/m3)

70% do nível crítico
(17 µg/m3)

Limiar inferior de
avaliação

50% do valor limite (25 µg/m3, a não
exceder mais de 35 vezes em cada ano
civil)

50% do valor limite
(20 µg/m3)

50% do nível crítico
(12 µg/m3)

1 – O limiar superior de avaliação e o limiar inferior de avaliação para as PM2,5 não se aplicam às medições efetuadas para avaliar
o cumprimento do objetivo de redução de exposição às PM2,5 para proteção da saúde humana.
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POLUENTE
Chumbo

Benzeno

LIMIAR

MÉDIA ANUAL

Limiar superior de avaliação

70% do valor limite (0,35 µg/m3)

Limiar inferior de avaliação

50% do valor limite (0,25 µg/m3)

Limiar superior de avaliação

70% do valor limite (3,5 µg/m3)

Limiar inferior de avaliação

40% do valor limite (2 µg/m3)
MÉDIA POR PERÍODO DE OITO HORAS

Monóxido de
Carbono (CO)

Limiar superior de avaliação

70% do valor limite (7 mg/m3)

Limiar inferior de avaliação

50% do valor limite (5 mg/m3)

No Quadro seguinte apresentam-se os principais poluentes atmosféricos e os seus efeitos para
a saúde humana.
Quadro 67 – Principais fontes e efeitos na saúde humana de alguns poluentes atmosféricos
POLUENTE

NO2

O dióxido de azoto resulta da queima de
combustíveis nas unidades industriais e da
combustão, a altas temperaturas, nos motores
dos veículos automóveis.

SO2

O dióxido de enxofre (SO2) provém
fundamentalmente
da
combustão
dos
combustíveis fósseis que contêm enxofre. É
um gás que é emitido principalmente por
fontes industriais (tais como: refinarias,
petrolíferas, industria do papel e química) e
também pelo tráfego rodoviário.

PM10

CO

6.12.2

FONTES EMISSORAS

As partículas em suspensão provêm das
cinzas, da fuligem e de outras partículas
produzidas principalmente pela combustão de
carvão e fuel - óleo na indústria e dos
automóveis. São geradas em processos
industriais, resultam do tráfego rodoviário
(sendo emitidas nos gases de escape dos
veículos a gasóleo, de processos de queima,
movimentação de terras, da ressuspensão
provocada pela passagem de veículos nas
estradas.
O CO provém essencialmente das emissões
geradas
pelos
veículos
a
gasolina,
principalmente dos mais antigos, e por alguns
processos industriais. Por vezes ocorrem
elevadas concentrações de CO em espaços
confinados, ou ao longo das vias de circulação
e trânsito.

EFEITOS NA SAÚDE HUMANA
Os seus efeitos traduzem-se no aumento da
suscetibilidade a doenças respiratórias,
principalmente em crianças, e também no
aumento de possibilidade de ataques de
asma
Os seus efeitos encontram-se associados a
doenças respiratórias (como a bronquite
crónica e a asma) e cardiovasculares.
É dos gases que mais contribui para a
acidificação das águas e vegetação, para a
formação de smog e também pode provocar
más condições de visibilidade.

Os seus efeitos encontram-se associados a
doenças respiratórias.
O seu risco não depende tanto da sua
concentração mas sim de outros parâmetros
como o seu tamanho e a sua toxicidade.

Afeta o sistema cardiovascular e nervoso.
As elevadas concentrações podem causar
sintomas como dores de cabeça e fadiga.

Enquadramento Regional

Na zona envolvente imediata do traçado em estudo não existe nenhuma estação de
monitorização de qualidade do ar, sendo que a estação mais próxima se localiza a cerca de
100 km (no concelho de Vila Real e na freguesia de Lamas de Olo).
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A área em estudo caracteriza-se pela existência de uma área apreciável de áreas agrícolas,
florestais e de meios seminaturais, isto é, matos baixos e rocha nua. A ocupação industrial,
sem expressão relevante na área em estudo, restringe-se à existência de alguns armazéns na
povoação de Carção e do polo industrial na povoação de Vimioso, afastados da área de
implantação do projeto.
Referem-se igualmente a rede rodoviária atualmente existente na região que constitui uma
fonte linear de poluição atmosférica, destacando-se a EN/ ER 218, EN317, EN219 e EM546.
Estas vias são responsáveis pela emissão de poluentes típicos do tráfego rodoviário, em
particular de monóxido de carbono (CO), óxidos de azoto (NOx), compostos orgânicos voláteis
(COV) e partículas totais em suspensão (PTS).
No Quadro seguinte apresentam-se as emissões de poluentes atmosféricos no concelho de
Vimioso para os anos de 2012 e 2013. Verifica-se que o concelho de Vimioso é dos concelhos
da Sub-região Terras de Trás-os-Montes o que emite menos poluentes para a atmosfera.
Quadro 68 – Emissões por concelho nos anos 2012 e 2013.

Fonte: Inventário de emissões de poluentes atmosféricos na região Norte – Relatório Final elaborado no âmbito do Protocolo de
colaboração estabelecido entre a CCDR Norte e a FCT/UNL, dezembro de 2014.

Contudo, o facto de não existirem elementos suficientes para uma adequada caracterização da
qualidade do ar da área em estudo, as características predominantemente rurais da região
enquadrante ao projeto a inexistência de emissões poluentes significativas, devido à ausência
de instalações industriais e de vias de comunicação com tráfego intenso associado, permite
concluir que a qualidade do ar seja muito boa.

6.12.3

Fatores que afetam a Dispersão de Poluentes do Tráfego Rodoviário

O conhecimento das condições meteorológicas aliado à caracterização morfológica da zona
em estudo permite obter uma perceção acerca da maior ou menor tendência de dispersão na
atmosfera dos poluentes gerados pelo tráfego automóvel.
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A existência de relevos naturais expressivos, como a ocupação agrícola e florestal da
envolvente direta do traçado, exercem um efeito de barreira à dispersão natural dos poluentes
atmosféricos. Salienta-se que os recetores sensíveis se localizam a mais 200 metros da zona
de implantação do projeto na povoação de Carção e que o projeto na envolvente direta do
traçado não têm ocupação habitacional.
No que se refere às condições meteorológicas, os ventos característicos da região em estudo
bem como os momentos de calma constituem os parâmetros meteorológicos com maior
influência sobre a dispersão dos poluentes na atmosfera.
De acordo com os valores registados na Estação Meteorológica de Bragança é ao nível do
Quadrante Noroeste que os ventos sopram com maior intensidade – 17,6 km/h – e no
Quadrante Sudoeste que se registam os valores mínimos – 8,6 km/h. No que diz respeito à
frequência, é o Quadrante Oeste o que regista o maior valor, com 27,4% dos ventos anuais.
Por outro lado, são os ventos do Quadrante Norte os menos frequentes, apenas 7,3%.
Os ventos de intensidade muito forte são pouco frequentes na região ocorrendo em 28,9 dias
por ano ventos com velocidades médias superiores a 36 km/h, e em apenas 1,3 dias por ano
atingem velocidades superiores a 55 km/h, na EC de Bragança.

6.13

Ambiente Sonoro

6.13.1

Metodologia

A metodologia de trabalho adotada para a avaliação do descritor ambiente sonoro foi,
resumidamente, a seguinte:
• Levantamento de todos os recetores sensíveis na área de influência do traçado (de
acordo com o definido no Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro), e caracterização da
respetiva Situação Atual, através da realização de amostragens dos níveis sonoros do
ruído ambiente atualmente existente;
• Exposição do cenário plausível de evolução da Situação Atual, na ausência da
implementação do projeto em análise – Situação de Referência;
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• Avaliação do cenário evolutivo, com base em dados de emissão sonora normalizados
para as principais fontes de ruído, e nos critérios e premissas julgados adequados,
mediante recurso a software de previsão acústica (CadnaA);
• Identificação e avaliação de impactes e respetiva indicação preliminar de medidas de
minimização.

6.13.2

Enquadramento Legal e Definições

O Regulamento Geral do Ruído (RGR), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro,
e alterado pela Declaração de Retificação n.º 18/2007, de 16 de março, e pelo Decreto-Lei
n.º 278/2007, de 1 de agosto, estabelece o seguinte nos seus Artigos 3.º, 11.º, 14.º, 15.º e 19.º:
“Artigo 3.º – Definições
Para efeitos do presente Regulamento, entende-se por:
g) «Grande infraestrutura de transporte rodoviário» o troço ou conjunto de troços de uma
estrada municipal, regional, nacional ou internacional identificada como tal pela Estradas de
Portugal, E. P. E., onde se verifique mais de três milhões de passagens de veículos por ano;
h) «Infraestrutura de transporte» a instalação e meios destinados ao funcionamento de
transporte aéreo, ferroviário ou rodoviário;
i) «Indicador de ruído» o parâmetro físico-matemático para a descrição do ruído ambiente que
tenha uma relação com um efeito prejudicial na saúde ou no bem-estar humano;
j) «Indicador de ruído diurno-entardecer-noturno (Lden)» o indicador de ruído, expresso em
dB(A), associado ao incómodo global, dado pela expressão:
10

13

10

3

10
24

8

10

l) «Indicador de ruído diurno (Ld) ou (Lday)» o nível sonoro médio de longa duração, conforme
definido na Norma NP 1730-1:1996, ou na versão atualizada correspondente, determinado
durante uma série de períodos diurnos representativos de um ano;
m) «Indicador de ruído do entardecer (Le) ou (Levening)» o nível sonoro médio de longa duração,
conforme definido na Norma NP 1730-1:1996, ou na versão atualizada correspondente,
determinado durante uma série de períodos do entardecer representativos de um ano;
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n) «Indicador de ruído noturno (Ln) ou (Lnight)» o nível sonoro médio de longa duração, conforme
definido na Norma NP 1730-1:1996, ou na versão atualizada correspondente, determinado
durante uma série de períodos noturnos representativos de um ano;
o) «Mapa de ruído» o descritor do ruído ambiente exterior, expresso pelos indicadores Lden e Ln,
traçado em documento onde se representam as isófonas e as áreas por elas delimitadas às
quais corresponde uma determinada classe de valores expressos em dB(A);
p) «Período de referência» o intervalo de tempo a que se refere um indicador de ruído, de
modo a abranger as atividades humanas típicas, delimitado nos seguintes termos:
i) Período diurno — das 7 às 20 horas;
ii) Período do entardecer — das 20 às 23 horas;
iii) Período noturno — das 23 às 7 horas;
q) «Recetor sensível» o edifício habitacional, escolar, hospitalar ou similar ou espaço de lazer,
com utilização humana;
s) «Ruído ambiente» o ruído global observado numa dada circunstância num determinado
instante, devido ao conjunto das fontes sonoras que fazem parte da vizinhança próxima ou
longínqua do local considerado;
t) «Ruído particular» o componente do ruído ambiente que pode ser especificamente
identificada por meios acústicos e atribuída a uma determinada fonte sonora;
u) «Ruído residual» o ruído ambiente a que se suprimem um ou mais ruídos particulares, para
uma situação determinada;
v) «Zona mista» a área definida em plano municipal de ordenamento do território, cuja
ocupação seja afeta a outros usos, existentes ou previstos, para além dos referidos na
definição de zona sensível;
x) «Zona sensível» a área definida em plano municipal de ordenamento do território como
vocacionada para uso habitacional, ou para escolas, hospitais ou similares, ou espaços de
lazer, existentes ou previstos, podendo conter pequenas unidades de comércio e de serviços
destinadas a servir a população local, tais como cafés e outros estabelecimentos de
restauração, papelarias e outros estabelecimentos de comércio tradicional, sem funcionamento
no período noturno;
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z) «Zona urbana consolidada» a zona sensível ou mista com ocupação estável em termos de
edificação.”
Artigo 11.º Valores limite de exposição
“1 – Em função da classificação de uma zona como mista ou sensível, devem ser respeitados
os seguintes valores limite de exposição:
a). As zonas mistas não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior superior a 65 dB(A),
expresso pelo indicador Lden, e superior a 55 dB(A), expresso pelo indicador Ln;
b). As zonas sensíveis não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior superior a 55
dB(A), expresso pelo indicador Lden, e superior a 45 dB(A), expresso pelo indicador Ln;
c). As zonas sensíveis em cuja proximidade exista em exploração, à data da entrada em
vigor do presente Regulamento, uma grande infraestrutura de transporte não devem ficar
expostas a ruído ambiente exterior superior a 65 dB(A), expresso pelo indicador Lden, e
superior a 55 dB(A), expresso pelo indicador Ln;
d). As zonas sensíveis em cuja proximidade estejam projetadas, à data de elaboração ou
revisão do plano municipal de ordenamento do território, uma grande infraestrutura de
transporte aéreo não deve ficar exposta a ruído ambiente exterior superior a 65 dB(A),
expresso pelo indicador Lden, e superior a 55 dB(A), expresso pelo indicador Ln;
e). As zonas sensíveis em cuja proximidade estejam projetadas, à data de elaboração ou
revisão do plano municipal de ordenamento do território, uma grande infraestrutura de
transporte que não aéreo não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior superior a 60
dB(A), expresso pelo indicador Lden, e superior a 50 dB(A), expresso pelo indicador Ln.
2 – Os recetores sensíveis isolados não integrados em zonas classificadas, por estarem
localizados fora dos perímetros urbanos, são equiparados, em função dos usos existentes na
sua proximidade, a zonas sensíveis ou mistas, para efeitos de aplicação dos correspondentes
valores limite fixados no presente artigo.
3 – Até à classificação das zonas sensíveis e mistas a que se referem os n.ºs 2 e 3 do artigo
6.º, para efeitos de verificação do valor limite de exposição, aplicam-se aos recetores sensíveis
os valores limite de Lden igual ou inferior a 63 dB(A) e Ln igual ou inferior a 53 dB(A).
4 – Para efeitos de verificação de conformidade dos valores fixados no presente artigo, a
avaliação deve ser efetuada junto do ou no recetor sensível, por uma das seguintes formas:
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a) Realização de medições acústicas, sendo que os pontos de medição devem, sempre que
tecnicamente possível, estar afastados, pelo menos, 3,5 m de qualquer estrutura refletora, à
exceção do solo, e situar-se a uma altura de 3,8 m a 4,2 m acima do solo, quando aplicável,
ou de 1,2 m a 1,5 m de altura acima do solo ou do nível de cada piso de interesse, nos
restantes casos;
b) Consulta dos mapas de ruído, desde que a situação em verificação seja passível de
caracterização através dos valores neles representados.
5 – Os municípios podem estabelecer, em espaços delimitados de zonas sensíveis ou mistas,
designadamente em centros históricos, valores inferiores em 5 dB(A) aos fixados nas alíneas a)
e b) do n.º 1.”
Artigo 14.º Atividades ruidosas temporárias
“É proibido o exercício de atividades ruidosas temporárias na proximidade de:
a) Edifícios de habitação, aos sábados, domingos e feriados e nos dias úteis entre as 20 e
as 8 horas;
b) Escolas, durante o respetivo horário de funcionamento;
c) Hospitais ou estabelecimentos similares.”
Artigo 15.º Licença especial de ruído
“1 - O exercício de atividades ruidosas temporárias previsto no artigo anterior pode ser
autorizado, em casos excecionais e devidamente justificados, mediante emissão de licença
especial de ruído pelo respetivo município, que fixa as condições de exercício da atividade
relativas aos aspetos referidos no número seguinte.
2 - A licença especial de ruído é requerida pelo interessado com a antecedência mínima de 15
dias úteis relativamente à data de início da atividade, indicando:
a) Localização exata ou percurso definido para o exercício da atividade;
b) Datas de início e termo da atividade;
c) Horário;
d) Razões que justificam a realização da atividade naquele local e hora;
e) As medidas de prevenção e de redução do ruído propostas, quando aplicável;
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f) Outras informações consideradas relevantes.
3 - Se a licença especial de ruído for requerida prévia ou simultaneamente ao pedido de
emissão do alvará de licença ou autorização das operações urbanísticas previstas nas alíneas
a) e b) do artigo 2.º do presente decreto-lei, tal licença deve ser emitida na mesma data do
alvará.
4 - Se a licença especial de ruído requerida nos termos do número anterior não for emitida na
mesma data do alvará, esta considera-se tacitamente deferida.
5 - A licença especial de ruído, quando emitida por um período superior a um mês, fica
condicionada ao respeito nos recetores sensíveis do valor limite do indicador LAeq do ruído
ambiente exterior de 60 dB(A) no período do entardecer e de 55 dB(A) no período noturno.
6 - Para efeitos da verificação dos valores referidos no número anterior, o indicador LAeq
reporta-se a um dia para o período de referência em causa.
7 - Não carece de licença especial de ruído:
a) O exercício de uma atividade ruidosa temporária promovida pelo município, ficando
sujeita aos valores limites fixados no n.º 5;
b) As atividades de conservação e manutenção ferroviária, salvo se as referidas operações
forem executadas durante mais de 10 dias na proximidade do mesmo recetor.
8 - A exigência do cumprimento dos valores limite previstos no n.º 5 do presente artigo pode
ser dispensada pelos municípios no caso de obras em infraestruturas de transporte, quando
seja necessário manter em exploração a infraestrutura ou quando, por razões de segurança ou
de carácter técnico, não seja possível interromper os trabalhos.
9 - A exigência do cumprimento dos valores limite previstos no n.º 5 do presente artigo pode
ser ainda excecionalmente dispensada, por despacho dos membros do Governo responsáveis
pela área do ambiente e dos transportes, no caso de obras em infraestruturas de transporte
cuja realização se revista de reconhecido interesse público.”
Artigo 19.º Infraestruturas de transporte
1 - As infraestruturas de transporte, novas ou em exploração à data da entrada em vigor do
presente Regulamento, estão sujeitas aos valores limite fixados no artigo 11.º.
2 - As grandes infraestruturas de transporte aéreo em exploração à data da entrada em vigor
do presente Regulamento, abrangidas pelo Decreto-Lei n.º 293/2003, de 19 de Novembro,
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devem adotar medidas que permitam dar cumprimento ao disposto no artigo 11.º até 31 de
Março de 2008.
3 - Para efeitos do disposto nos números anteriores, devem ser adotadas as medidas
necessárias, de acordo com a seguinte ordem decrescente:
a) Medidas de redução na fonte de ruído;
b) Medidas de redução no meio de propagação de ruído.
4 - Excecionalmente, quando comprovadamente esgotadas as medidas referidas no número
anterior e desde que não subsistam valores de ruído ambiente exterior que excedam em mais
de 5 dB(A) os valores limite fixados na alínea b) do n.º 1 do artigo 11.º, podem ser adotadas
medidas nos recetores sensíveis que proporcionem conforto acústico acrescido no interior dos
edifícios adotando valores do índice de isolamento sonoro a sons de condução aérea,
normalizado, D2m,n,w, superiores em 3 dB aos valores constantes da alínea a) do n.º 1 do
artigo 5.º, da alínea a) do n.º 1 do artigo 7.º e da alínea a) do n.º 1 do artigo 8.º, todos do
Regulamento dos Requisitos Acústicos dos Edifícios.
5 - Adoção e implementação das medidas de isolamento sonoro nos recetores sensíveis
referidas no número anterior compete à entidade responsável pela exploração das
infraestruturas referidas nos n.ºs 1 e 2 do presente artigo ou ao recetor sensível, conforme
quem mais recentemente tenha instalado ou dado início à respetiva atividade, instalação ou
construção ou seja titular da autorização ou licença mais recente.
6 - Por despacho conjunto dos membros do Governo responsáveis pelas áreas do ambiente e
dos transportes e para efeito do cumprimento dos valores limite fixados no artigo 11.º do
presente Regulamento, podem ser equiparadas a grandes infraestruturas de transporte as
infraestruturas de transporte aéreo identificadas pelo Instituto Nacional de Aviação Civil como
aeroporto civil com tráfego superior a 43 000 movimentos por ano de aviões subsónicos de
propulsão por reação e em que não seja possível cumprir os valores limite que lhes seriam
aplicáveis.
7 - O cumprimento do disposto no presente artigo é objeto de verificação no âmbito do
procedimento de avaliação de impacte ambiental, quando ao mesmo haja lugar.
8 - Quando a infraestrutura de transporte não esteja sujeita a avaliação de impacte ambiental, a
verificação do cumprimento do disposto no presente artigo é efetuada no âmbito do respetivo
procedimento de licenciamento ou autorização.
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9 - As grandes infraestruturas de transporte aéreo, ferroviário e rodoviário elaboram mapas
estratégicos de ruído e planos de ação, nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 146/2006,
de 31 de Julho.”
No caso das infraestruturas de transporte, de acordo com a Nota técnica para avaliação do
descritor Ruído em AIA da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), para além do critério de
exposição máxima definido no artigo 11º do Decreto-Lei 9/2007, “na avaliação de impactes do
descritor Ruído deve ainda ser tida em consideração a seguinte regra de boa prática (RBP): os
valores resultantes após a implementação do projeto, em termos de Ld, Le ou Ln, não podem
ultrapassar 15 dB(A) relativamente aos da situação de referência”, regra que se aplica quando
os valores resultantes de ruído ambiente são superiores a 45 dB(A).
Assim, em suma, os limites a verificar são:
-

Fase de construção ou desativação (Atividade Ruidosa Temporária): Artigos 14.º e 15.º.

-

Fase de Exploração (Infraestrutura de transporte): Artigo 11.º e 19º e Regra de Boa
Prática da APA.

6.13.3

Classificação Acústica

O traçado do Projeto Base desenvolve-se integralmente no concelho de Vimioso, distrito de
Bragança.
De acordo com a informação fornecida pelo respetivo Município, e constante na Planta de
Ordenamento Anexa – Carta de Zonamento Acústico, do respetivo Plano Diretor Municipal que
entrou em vigor em setembro de 2015, os recetores sensíveis localizados na envolvente dos
traçados em análise encontram-se integrados no perímetro urbano de Carção, que está
classificado como Zona Mista.
Neste contexto, atualmente os limites legais a verificar junto dos recetores sensíveis (artigo 11º,
do RGR) são:
-

Recetores Sensíveis localizados em Zona Mista: Lden ≤ 65 dB(A) e Ln ≤ 55 dB(A).

Na figura seguinte apresenta-se um extrato da Carta de Zonamento Acústico com a área onde
se insere o projeto em estudo.
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(Fonte: PDM de Vimioso: Planta de Ordenamento Anexa – Carta de Zonamento Acústico; 2015).

Figura 57 – Extrato da Carta de Zonamento Acústico na zona do projeto.

6.13.4

Ambiente Sonoro Atual

A caraterização do ambiente sonoro existente, foi efetuada através de medições acústicas in
situ, levadas a cabo por Laboratório de Acústica acreditado, segundo a norma NP EN ISO/IEC
17025:2005, pelo Instituto Português de Acreditação (ver em anexo - Relatório de Medições
Acreditado).
Em suma, os resultados obtidos nas medições realizadas de 26 a 28 de outubro de 2015 foram
os apresentados de seguida. Nas Peças Desenhadas no Anexo 5 identificam-se os recetores
sensíveis ao ruído existentes e a localização dos pontos de medição.
Ponto 1 – Localidade de Carção junto à EN 218 (próximo do km 0+000); coordenadas
41°35'46.09"N; 6°34'51.20"W:
Habitações unifamiliares de 2 pisos e cemitério localizadas na periferia da atual EN 218, a
cerca de 180 metros do início do traçado em estudo.
Fontes de ruído significativas: Tráfego rodoviário da EN218, natureza caraterística de ambiente
rural agrícola.
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Classificação Acústica: Recetores localizados em Zona Mista.
Níveis Sonoros: Ld ≈ 52 dB(A); Le ≈ 47 dB(A); Ln ≈ 46 dB(A); Lden ≈ 54 dB(A).

Figura 58 – Localização e Apontamento Fotográfico: Ponto 1.

Ponto 2 – Zona norte da localidade de Carção junto à EN 218 e EN 317; coordenadas
41°35'42.05"N; 6°34'57.34"W:
Habitações unifamiliares até 2 pisos, localizadas ao longo da EN 317, junto ao entroncamento
desta via com a EN 218, a cerca de 370 metros do traçado em estudo.
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Fontes de ruído significativas: Tráfego rodoviário da EN218 e da EN 317, atividade humana e
natureza caraterísticas de ambiente rural agrícola.
Classificação Acústica: Recetores localizados em Zona Mista.
Níveis Sonoros: Ld ≈ 53 dB(A); Le ≈ 50 dB(A); Ln ≈ 47 dB(A); Lden ≈ 55 dB(A).

Figura 59 – Localização e apontamento fotográfico: Ponto 2.

Ponto 3 – Localidade de Carção ao km 0+600; coordenadas 41°35'35.34"N; 6°34'54.65"W:
Habitações unifamiliares de 2 pisos localizadas na zona sudeste do perímetro urbano de
Carção, ao km 0+600 da nova EN 218, a cerca 475 metros do traçado em estudo.
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Fontes de ruído significativas: Tráfego local muito esporádico, atividade humana e natureza
caraterísticas de ambiente rural agrícola.
Classificação Acústica: Recetores localizados em Zona Mista.
Níveis Sonoros: Ld ≈ 44 dB(A); Le ≈ 41 dB(A); Ln ≈ 38 dB(A); Lden ≈ 46 dB(A).

Figura 60 – Localização e apontamento fotográfico: Ponto 3.

De acordo com os resultados apresentados anteriormente, o ambiente sonoro dos recetores
localizados na envolvente do traçado do Projeto Base em estudo, caracterizados pelos pontos
de medição – Ponto 1 ao Ponto 3 – cumprem os respetivos limites legais, expressos no número
3, do artigo 11.º do DL 9/2007, recetores sensíveis localizados em Zona Mista [Lden ≤ 65 dB(A)
e Ln ≤ 55 dB(A)].
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O concelho de Vimioso possui Mapas Municipais de Ruído, à escala do PDM, e de acordo com
os referidos mapas, atendendo às respetivas cores, é possível visualizar que o ambiente
sonoro da imediata envolvente do projeto, apresentam níveis sonoros semelhantes aos
resultados das medições acústicas realizadas in situ.
Assim, considerando a seguinte hipótese de qualificação do ambiente sonoro:
•

Pouco Perturbado: Lden ≤ 55 dB(A);

•

Moderadamente Perturbado: 55 dB(A)< Lden ≤ 65 dB(A);

•

Muito perturbado: Lden> 65 dB(A).

Verifica-se que a envolvente próxima do traçado em análise o ambiente sonoro é pouco
perturbado, sendo as principais fontes sonoras o tráfego rodoviário da EN 218 e da EN317 e a
atividade humana e natureza, características de meio agrícola rural.

6.14

6.14.1

Produção e Gestão de Resíduos

Introdução e Enquadramento legal

A análise deste descritor incide sobre a gestão dos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), bem
como a gestão das águas residuais produzidas no concelho de Vimioso. Será efetuada uma
breve descrição dos sistemas de recolha e tratamento dos RSU e do tratamento de efluentes
líquidos tendo em conta a informação disponibilizada pela Câmara Municipal de Vimioso e os
dados do Instituto Nacional de Estatística (INE).
O Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho estabelece os princípios gerais da gestão de
resíduos e procede à terceira alteração do Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro,
transpõe a Diretiva n.º 2008/98/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de novembro
de 2008, e procede à alteração dos seguintes diplomas: Decreto-Lei n.º 366-A/97, de 20 de
dezembro, Decreto-Lei n.º 111/2001, de 6 de abril, Decreto-Lei n.º 153/2003, de 11 de julho,
Decreto-Lei n.º 196/2003, de 23 de agosto, Decreto-Lei n.º 3/2004, de 3 de janeiro, Decreto-Lei
n.º 190/2004, de 17 de agosto, Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março e Decreto-Lei n.º
210/2009, de 3 de setembro.
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Resíduos Sólidos Urbanos

O concelho de Vimioso é servido pela Empresa Intermunicipal Resíduos do Nordeste, EIM,
S.A. É da responsabilidade da empresa a gestão dos contratos relativos aos serviços de
recolha seletiva, indiferenciada de resíduos sólidos urbanos e limpeza urbana:
- Recolha indiferenciada - realizada nos concelhos de Alfândega da Fé, Bragança,
Carrazeda de Ansiães, Macedo de Cavaleiros, Miranda do Douro, Mirandela, Vila Flor,
Vimioso e Vinhais;
- Recolha seletiva - realizada nos treze concelhos da sua área de abrangência (Alfândega
da Fé, Bragança, Carrazeda de Ansiães, Freixo de Espada à Cinta, Macedo de Cavaleiros,
Miranda do Douro, Mirandela, Mogadouro, Torre de Moncorvo, Vila Flor, Vila Nova de Foz
Côa, Vimioso e Vinhais);
- Limpeza urbana - realizado nos concelhos de Bragança, Miranda do Douro, Vimioso e
Vinhais.
Em termos de infraestruturas, este sistema é constituído por: Parque Ambiental do Nordeste
Transmontano, que inclui um Aterro Sanitário, uma Central de Valorização Energética de
Biogás, uma Estação de Tratamento de Águas Lixiviantes do Aterro Sanitário e uma Unidade
de Tratamento Mecânico e Biológico; quatro Estações de Transferência (Bragança, Torre de
Moncorvo, Vimioso e Vinhais); um Parque Multimateriais; 14 Ecocentros; 616 Ecopontos
(Figura 61).
Anualmente, a Resíduos do Nordeste, EIM, desenvolve um plano de sensibilização com o
objetivo de criar estratégias e instrumentos para o desenvolvimento de programas e projetos de
educação ambiental que estejam em consonância com as preocupações ambientais
emergentes, e que otimizem o aproveitamento de recursos materiais de uma forma participativa
da população, promovendo ações no âmbito da educação ambiental e da recolha seletiva e dar
continuidade ao trabalho desenvolvido desde 2003. Pretendem, com o plano de sensibilização
ambiental, prevenir a produção de resíduos e aumentar os índices de reciclagem de forma a
cumprir as metas comunitárias estabelecidas para a gestão de resíduos. A política de
sensibilização ambiental da empresa Resíduos do Nordeste é dirigida a toda a população da
sua área de intervenção, onde a população escolar assume grande importância.
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Figura 61 – Mapa Área e Infraestruturas da Resíduos do Nordeste, EIM.

De acordo com as informações disponibilizadas pela Resíduos do Nordeste, EIM, S.A. no sítio
www.residuosdonordeste.pt/cv/list/ a quantidade de resíduos urbanos recolhidos em 2014, no
concelho de Vimioso foi de 1.768,14 t, sendo a percentagem da população servida com recolha
de resíduos urbanos de 100%.
Os resíduos produzidos foram reencaminhados para o Parque Ambiental do Nordeste
Transmontano onde sofreram um tratamento mecânico e biológico por digestão anaeróbia
(UTMB).
A produção anual de resíduos urbanos per capita, no concelho de Vimioso, foi de 364,75 kg, no
ano de 2014, sendo a produção diária de resíduos urbanos per capita de 1,00 kg no mesmo
período de tempo.
Ainda de acordo com os dados disponibilizados pela Resíduos do Nordeste, EIM, S.A. em
2014, foi possível recuperar 7.853,8 toneladas de materiais recicláveis na UTMB, de acordo
com o indicado no Quadro seguinte.
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Quadro 69 – Materiais recicláveis na UTMB, provenientes do concelho de Vimioso.
Cartão

Embalagens (Ton)

Não embalagens (Ton)

286,32

Cartão Reciclagem Orgânica

2755,51

Plásticos

1866,08

Aço

728,54

Alumínio

46,88

Vidro

425,72

Metais ferrosos e não ferrosos

178,89

Plásticos Rígidos

43,86

Composto

1522,00

A quantidade de resíduos recolhidos seletivamente, em 2014, foi de 39,69 toneladas de acordo
com o descrito no Quadro seguinte.
Quadro 70 – Resíduos recolhidos seletivamente, em 2014, provenientes do concelho de Vimioso.
QUANTIDADE (TONELADAS)
Na Origem
(Recolha Seletiva)

Papel e cartão

Vidro

Plástico

Madeira

REEE

Óleo Alimentar Usado

Metal

6,68

22,24

3,04

2,76

1,98

0,07

2,92

No que se refere à tipologia dos resíduos gerados, de acordo com as atividades da obra de
construção do Projeto da “EN/ER 218 – Ponte sobre o Rio Maçãs e Acessos”, serão produzidos
os resíduos que se apresentam no Quadro 71, segundo a Lista Europeia de Resíduos – LER
(Portaria n.º 209/2004, de 3 de março).
Quadro 71 – Tipologia dos resíduos segundo a Lista Europeia de Resíduos, que serão resultantes
da implementação do projeto.
CÓDIGO LER

DESIGNAÇÃO (RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS)

02 01 00
13 00 00
15 00 00

Resíduos da agricultura, horticultura, aquacultura, silvicultura, caça e pesca
Óleos Usados e Resíduos de Combustíveis Líquidos (Exceto óleos alimentares e capítulos 05, 12 e 19)
Resíduos de Embalagens; Absorventes, panos de Limpeza, Materiais Filtrantes e Vestuário de
Proteção não anteriormente especificados
Pneus Usados
Pilhas e Acumuladores
Filtros de Óleo
Resíduos de Construção e Demolição (incluindo Solos Escavados de Locais Contaminados)
Betão
Madeira, Vidro e Plástico
Mistura Betuminosas, Alcatrão e Produtos de Alcatrão
Metais (incluindo Ligas)
Solos (Incluindo Solos Escavados de Locais Contaminados), Rochas e Lamas de Dragagem
Outros Resíduos de Construção e Demolição
Outros Resíduos Urbanos e Equiparados
Frações Recolhidas Seletivamente (exceto 1501)
Papel e Cartão
Vidro

16 01 03
16 06 00
16 01 07
17 00 00
17 01 01
17 02 00
17 03 00
17 04 00
17 05 00
17 09 00
20 00 03
20 01 00
20 01 01
20 01 02
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DESIGNAÇÃO (RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS)
Pesticidas
Resíduos biodegradáveis

Durante a fase de exploração, que inclui ações como a manutenção da via, ponte e viaduto
prevê-se a produção de diversos resíduos à semelhança do que acontece para a fase de
construção, estando também prevista a produção de resíduos perigosos associados à
exploração e manutenção de equipamentos (Quadro 72).
Quadro 72 – Tipologia dos resíduos segundo a Lista Europeia de Resíduos, que serão resultantes
da exploração do projeto.
CÓDIGO LER

DESIGNAÇÃO (RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS)

13 00 00
17 00 00

Óleos Usados e Resíduos de Combustíveis Líquidos (Exceto óleos alimentares e capítulos 05, 12 e 19)
Resíduos de Construção e Demolição (incluindo Solos Escavados de Locais Contaminados)
Resíduos urbanos e Equiparados (Resíduos Domésticos, do Comércio, Indústria e Serviços) incluindo
as frações recolhidas seletivamente – papel, cartão, vidro, pesticidas, pilhas, acumuladores, resíduos
de jardins e parques (incluindo cemitérios

20 00 00

6.15

Riscos Ambientais Associados à Implementação do Projeto

Os riscos ambientais associados ao projeto em estudo prendem-se com os seguintes fatores:
- Sinistralidade rodoviária;
- Risco de incêndio;
- Risco de desabamento de taludes;
- Risco associados à presença ponte e/ou viaduto.
SINISTRALIDADE RODOVIÁRIA
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, etc.), aos veículos (falta
de manutenção, avarias, etc.) e ao meio ambiente (condições climatéricas).
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Se os acidentes se reduzissem a uma só causa era óbvio que os componentes do sistema,
homem, veículo e infraestrutura, seriam necessariamente considerados independentes, e as
medidas, dirigidas a qualquer um dos componentes, poderiam ser implementadas
separadamente, facilitando assim a ação das entidades responsáveis pelas diferentes áreas de
intervenção. Como a maioria dos acidentes dependem da conjugação dos fatores
mencionados, torna-se muito difícil avaliar as causas de um acidente. No entanto os estudos
existentes são unânimes em atribuir a parte mais significativa das causas ao fator humano.
As consequências dos acidentes prendem-se sobretudo com a ocorrência de danos materiais,
nos próprios veículos, nas infraestruturas rodoviárias e áreas adjacentes e com a ocorrência de
danos pessoais, vítimas mortais, feridos graves e feridos leves.
Os acidentes de viação poderão ainda ter como consequência o derrame de resíduos ou de
produtos poluentes no meio ambiente que poderão afetar a qualidade dos solos, dos recursos
hídricos superficiais e subterrâneos e levar à perda de biodiversidade local. Esta situação é
mais grave quando se trata de veículos que transportam produtos tóxico-perigosos.
RISCO DE INCÊNDIO
As causas dos incêndios florestais são várias. Têm, na sua grande maioria, origem humana,
quer por descuido e acidente (queimadas, queima de lixos, lançamento de foguetes, cigarros
mal apagados, linhas elétricas), quer por intenção. Os incêndios de causas naturais pertencem
a uma pequena percentagem do número total de ocorrências.
Entre as causas de incêndio incluem-se os acidentes de viação.
A propagação de um incêndio depende das condições meteorológicas (direção e intensidade
do vento, humidade relativa do ar, temperatura), do grau de secura e do tipo do coberto
vegetal, topografia do terreno, acessibilidades ao local do incêndio, prazos de intervenção
(tempo entre o alerta e a primeira intervenção no ataque ao fogo) etc. Um incêndio pode
propagar-se pela superfície do terreno, pelas copas das árvores e através da manta morta.
Na carta de Perigosidade de Incêndio Florestal do concelho de Vimioso, elaborada pelo
Gabinete Técnico Florestal, predominam as áreas de perigosidade baixa associadas a áreas
de declives suave e moderado, a terrenos agrícolas e áreas urbanas. As áreas de perigosidade
“muito alta” e “alta” correspondem aos vales do Sabor, Maçãs e Angueira, local onde será
implementado o projeto. Salienta-se, no entanto, que na envolvente imediata do projeto não
existe edificação para habitação, comércio, serviço e indústria.
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RISCO DE DESABAMENTO DE TALUDES
A implementação do projeto em estudo irá implicar a criação de taludes de aterro e de
escavação.
São várias as causas de deslizamento dos taludes nomeadamente, as causas físicas,
geológicas, morfológicas e humanas.
Associadas às causas físicas encontram-se fenómenos como precipitação intensa e
prolongada, inundação, terramotos, erupção vulcânica, entre outras.
Já as causas geológicas prendem-se com a qualidade dos materiais, sendo que os materiais
frágeis, tais como algumas encostas vulcânicas ou sedimentos marinhos não consolidados; os
materiais cisalhados, os materiais em diácIasados ou fissurados, são mais propícios a
fenómenos de deslizamento.
As causas morfológicas resultam de fenómenos de erosão fluvial na base da inclinação; erosão
causada por ondas na base da encosta; erosão das margens laterais; erosão subterrânea
(dissolução, canalização); deposição da carga no talude ou na sua crista; remoção de
vegetação (por incêndios florestais, seca).
Salientam-se entre as causas humanas passíveis de provocar deslizamento, as seguintes:
- Escavação do talude ou de sua base;
- Uso de aterros instáveis para construções;
- Carregamento sobre o declive ou sua crista, tais como aterros no topo de uma encosta;
- Desmatamento, corte de árvores / extração de madeira e (ou) desmatamento para
cultivo; estradas instáveis de acesso a florestas;
- Vibração artificial como cravação de estacas, explosões, ou outras vibrações fortes no
solo;
- Vazamento de água de infraestruturas, tais como descargas de água ou esgoto.
- Desvio de um rio, através da construção de pilares, diques, barragens, etc.
Os esforços de estabilização de encostas devem ter lugar durante a construção ou quando
problemas de estabilidade surgirem de forma inesperada após a construção.
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RISCO ASSOCIADOS À PRESENÇA DA PONTE E/OU VIADUTO
Logo na fase de construção da ponte e do viaduto serão de acautelar os riscos associados à
elevação e transporte de cargas, tais como:
- Queda de objetos;
- Quedas dos operadores ao mesmo nível ou em altura (consoante o tipo de trabalhos);
- Agarramento ou arrastamento (nas engrenagens e órgãos rotativos das máquinas);
- Esmagamento;
- Corte;
- Incêndio ou explosão;
- Risco elétrico.
Após a construção da ponte e do viaduto os riscos associados à presença destas
infraestruturas são idênticos aos da restante via, com exceção da queda de viaturas em altura
resultante de um acidente rodoviário.
É ainda de referir a possibilidade de queda da ponte e do viaduto, resultantes de fenómenos
sísmicos e de falta de manutenção destas infraestruturas.
Refere-se, por último, que a ocorrência de acidentes de grande dimensão relacionados com a
libertação de substâncias perigosas criou a necessidade de serem definidos mecanismos para
a sua prevenção e controlo dos perigos associados, bem como para a limitação das suas
consequências para a saúde humana e para o ambiente. Nesse sentido, o Decreto-Lei
n.º 150/2015, de 5 de agosto, estabelece o regime de prevenção de acidentes graves que
envolvem substâncias perigosas e de limitação das suas consequências para a saúde humana
e para o ambiente, transpondo para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2012/18/UE, do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2012, relativa ao controlo dos perigos
associados a acidentes graves que envolvem substâncias perigosas. O referido decreto-lei
aplica-se aos estabelecimentos, (…), onde estejam presentes substâncias perigosas em
quantidades iguais ou superiores às indicadas no anexo I do mesmo. O operador define uma
política de prevenção de acidentes graves, que inclui normas para evitar acidentes no
transporte dessas substâncias.
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EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA NA AUSÊNCIA DO PROJETO

A evolução da área de estudo na ausência do projeto está estreitamente ligada às suas atuais
características e às perspetivas e estratégias de desenvolvimento previstas no âmbito do Plano
Diretor Municipal de Vimioso e demais Planos de Ordenamento do Território.
Na ausência de projeto não se preveem alterações significativas da situação atualmente
existente ao nível do clima da região.
Tendo em conta os instrumentos regulamentares existentes para a região, nomeadamente
Plano Diretor Municipal de Vimioso, serão expectáveis algumas alterações no panorama geral
de ocupação do solo, que, por conseguinte, irão gerar afetações nos solos e respetivas
capacidade de uso.
No Relatório de Avaliação Ambiental Estratégica elaborado no âmbito da revisão do PDM do
concelho de Vimioso, é referido que: “O solo do concelho de Vimioso caracteriza-se, quanto à
sua ocupação, pela concentração urbana nas freguesias centrais e pelos povoamentos
dispersos pelo território. As tendências de evolução sem revisão do PDM não apontam para
transformações radicais na ocupação e uso do solo. O PDM, é importante para a continuação
da salvaguarda do solo e para o controlo da expansão urbana desordenada bem como para
evitar o processo de despovoamento das freguesias mais rurais.
A ausência de uma estratégia de gestão e ordenamento territorial ao nível ambiental, e a
ausência de mecanismos operativos eficazes para a proteção e valorização do território
enquanto um todo, perspetivam a manutenção das tendências atuais e um consequente
agravamento das condições que contribuem de forma significativa para a não materialização
dos objetivos de sustentabilidade.”
Face ao objetivo estratégico de consolidar o concelho de Vimioso como destino turístico, é
expectável que sejam criadas áreas a urbanizar (reabilitar) para dinamização da atividade
turística, junto das povoações de Carção e de Vimioso.
Fora das povoações de Carção e de Vimioso, é expectável a manutenção da ocupação
florestal atual, indo ao encontro de um dos objetivos estratégicos de consolidar o concelho de
Vimioso, nomeadamente, o de promover a sustentabilidade e proteção da natureza, conforme
referido.
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Os solos existentes na área em estudo são, na sua maioria, solos sem qualquer aptidão
agrícola, apenas apresentando capacidade de uso florestal. Os solos de aptidão agrícola
localizam-se junto da povoação de Carção e estão englobados na Reserva Agrícola Nacional.
Sem a construção da estrada estes solos de elevada aptidão agrícola, defendidos pela RAN, não
sofrerão alterações a curto prazo, devendo, no entanto, a médio e longo prazo, vir a ser
gradualmente destruídos pela eventual expansão da povoação de Carção.
Na ausência do projeto, relativamente aos seus aspetos quantitativos, não se prevê que os
recursos hídricos superficiais e subterrâneos possam vir a sofrer alterações.
No que se refere à qualidade dos recursos hídricos, considerando a hipótese de não se
implementar o projeto em análise, é expectável a ocorrência de um aumento pouco significativo
da degradação sobre esta vertente ambiental, decorrente da continuidade das atividades
humanas agrícolas e agropecuárias desenvolvidas na envolvente da área em estudo, já que a
maior parte da área envolvente à estrada tem ocupação florestal ou de matos-rasteiros.
Ainda em relação a este fator, salienta-se o referido no Relatório de Avaliação Ambiental
Estratégica elaborado no âmbito da revisão do PDM do concelho de Vimioso: “A produção de
efluentes residuais e os consumos de água dependerão das propostas que eventualmente se
venham a desenvolver para o concelho sendo que mesmo que se mantenham os usos atuais,
está previsto o reforço das redes de infraestruturas de abastecimento e drenagem de águas
residuais no concelho. A qualidade das águas de consumo tende a manter-se em boas
condições, contudo a ausência de implementação/ regularização de perímetros de proteção
das origens de águas captadas para abastecimento público para consumo humano, poderá
potenciar a degradação da qualidade deste recurso.”
Na ausência do projeto em estudo, não se prevê que os aspetos geológicos e
geomorfológicos do meio ambiente sejam alterados, já que não está previsto nenhuma
intervenção neste local que afete este meio físico.
Em termos socioeconómicos, a não concretização deste projeto coloca alguns problemas ao
nível da melhoria das acessibilidades e também da melhoria contínua da segurança rodoviária.
Deste modo, na ausência de intervenção sobre a área de estudo, prevê-se a seguinte evolução
do ponto de vista socioeconómico:
-

Continuação das atuais acessibilidades no concelho de Vimioso e nos concelhos
adjacentes, Bragança e Miranda do Douro o que poderá implicar a realização de
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trajetos mais demorados, agravando assim as dificuldades de mobilidade de bens e
pessoas a esta região;
-

Tendência em centrar a pressão urbanística nos locais que atualmente apresentam
maior densidade populacional (Sedes dos concelhos).

No que diz respeito à qualidade do ar, a evolução da situação na ausência de projeto
corresponde à não construção do projeto, não são previstas alterações relevantes em matéria
da qualidade do ar da área em estudo.
A evolução natural do ambiente sonoro na área de influência acústica do projeto está
relacionada com as suas características atuais de ocupação e uso do solo, que apresenta uma
ocupação essencialmente agrícola rural, e as perspetivas de desenvolvimento previstas para o
local, cuja vocação se apresenta no futuro semelhante à atual. Assim, e face ao exposto
afigura-se adequado admitir que os níveis sonoros atuais não deverão sofrer no futuro, para
este cenário de evolução, grandes alterações, ou seja, o ambiente sonoro associado à Opção
Zero, deverá assumir no futuro valores semelhantes aos atuais.
Relativamente à componente biológica, tendo em conta que a área em estudo e sua
envolvente próxima alberga como principais valores ecológicos habitats prioritários e de
interesse comunitário, espécies de flora endémicas e ameaçadas, zonas de nidificação de aves
rupícolas, locais de criação e hibernação de quirópteros e sirva como possível local de
existência de várias espécies de vertebrados cuja conservação se encontra ameaçada como é
o caso do Lobo, prevê-se que as ações antropogénicas venham a pôr em causa a presença
destes valores naturais.
É previsível um aumento da fragmentação de ecossistemas, sobretudo devido ao modelo de
povoamento existente (povoamento disperso). Ainda que os dados não permitam avaliar, em
toda a sua extensão, os efeitos da fragmentação desses ecossistemas, a sua integridade
continuará ameaçada caso não sejam adotadas medidas capazes de travar aquela tendência,
nomeadamente através de uma maior articulação das políticas de conservação da natureza e
da biodiversidade com as políticas agrícola, florestal, e de desenvolvimento urbano e
económico.
A evolução da situação de referência na ausência de projeto, não representa qualquer tipo de
ameaça para o património cultural e poderá mesmo permitir a preservação de potenciais
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vestígios arqueológicos não detetados durante os trabalhos realizados, através da manutenção
das condições paisagísticas atuais.
Tendo em conta os instrumentos regulamentares existentes para a área em estudo,
nomeadamente o PDM de Vimioso, espera-se que a paisagem em análise mantenha as suas
atuais características visuais (qualidade visual e sensibilidade paisagística), já que um dos
objetivos estratégicos do concelho de Vimioso é preservar e valorizar as áreas de interesse
agrícola e florestal, de recursos naturais, de conservação dos mesmos e da biodiversidade de
forma sustentável; sendo, no entanto, de esperar uma alteração ao nível da ocupação
habitacional, tendo em conta a possível implementação de alguns polos turísticos (promover o
turismo de natureza), junto das povoações de Carção e Vimioso.
Na ausência de projeto não são expectáveis alterações à gestão de resíduos do concelho de
Vimioso pelo que se considera que a análise deste capítulo, neste descritor ambiental, não se
apresenta relevante.
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DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO PREVISTA (IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS
IMPACTES AMBIENTAIS)

Após a aferição da situação existente descrita no capítulo anterior, apresenta-se de seguida
uma análise tendo em vista a verificação da viabilidade ambiental de implantação do traçado
da estrada proposto em fase de projeto base.

8.1

Metodologia Geral

Optou-se por utilizar uma metodologia qualitativa, que permitiu transmitir a importância e
significado

dos

impactes

ambientais

gerados

pela

implantação

do

projeto,

tendo

fundamentalmente por base a experiência dos técnicos intervenientes no estudo sobre a
implantação de projetos semelhantes.
Apresenta-se, de seguida, os parâmetros bem como os critérios da sua aplicação aos impactes
gerados sobre os vários descritores ambientais afetados pela implementação do projeto:
Sinal: positivo (benéfico); negativo (prejudicial)
No que se refere ao tipo de impacte, prejudicial ou benéfico, os impactes ambientais
resultantes do projeto em análise foram classificados em negativos ou positivos,
respetivamente.
Magnitude: reduzida; média; elevada
A intensidade é determinada consoante o grau de agressividade de cada uma das ações e a
suscetibilidade dos fatores ambientais afetados, conforme se descreve em seguida:
− os impactes negativos sobre a qualidade do ambiente sonoro, qualidade do ar e da água,
são considerados de magnitude média se ocorrer violação de critérios ou padrões de
qualidade legalmente estabelecidos, sendo de magnitude elevada caso essa violação
determine um considerável afastamento dos padrões estabelecidos, ou se a extensão
das regiões afetadas seja importante, ou ainda se mantenha durante um período
temporal alargado.
− os impactes negativos sobre os solos e usos dos solos, são considerados de magnitude
média se são afetadas áreas importantes, nomeadamente se esses solos possuírem boa
aptidão para fins diferentes dos previstos no projeto, sendo considerados de magnitude
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elevada se o projeto afetar em grande extensão áreas inseridas na Reserva Agrícola
Nacional;
− os impactes negativos sobre a geologia e geomorfologia são considerados de magnitude
média quando determinam importantes afetações sobre as formas de relevo naturais préexistentes introduzindo alterações nas linhas originais de relevo na orografia, afetem ou
destruam formas naturais, pontos dominantes, abrangendo sectores especialmente
importantes de vistas panorâmicas, cumeadas, vales, ou atingem de algum modo o
património geológico protegido por legislação específica; os impactes são considerados
de magnitude elevada se a importância dos conjuntos ou elementos geológicos ou
geomorfológicos, ou ainda se a extensão das áreas afetadas são consideráveis;
− os impactes negativos sobre a flora/vegetação, fauna e habitats, são considerados de
magnitude média a elevada quando determinam importantes afetações sobre o equilíbrio
dos ecossistemas existentes introduzindo roturas ou alterações nos processos
ecológicos, afetando ou destruindo em efetivos, diversidade ou estabilidade das
populações, espécies animais ou vegetais endémicas raras ou ameaçadas, ou atingem
de algum modo o património natural protegido por legislação específica; os impactes são
considerados de magnitude elevada se a importância dos equilíbrios ou das espécies
afetadas seja grande ou ainda se a extensão das áreas afetadas seja considerável;
− no que se refere a áreas classificadas pertencentes à REN e à RAN, os impactes são
considerados negativos de magnitude média quando determinam alterações ao uso do
solo previsto e às áreas classificadas de acordo com a legislação vigente incluídas nos
instrumentos regulamentares das figuras de ordenamento do território; são considerados
de magnitude elevada se a importância e/ou extensão das áreas afetadas forem
consideráveis;
− no que se refere à paisagem, embora se trate de um fator ambiental de maior
subjetividade, é aceite com relativo consenso que devem ser considerados impactes
negativos de magnitude média aqueles que determinem alterações sobre áreas de
reconhecido valor cénico ou paisagístico, em função do seu valor intrínseco ou da sua
raridade, tendo em consideração o grau de intrusão visual provocado, a sensibilidade
paisagística e visual da área, a extensão da área afetada e o número de potenciais
observadores envolvidos, atendendo à proximidade de aglomerados e à acessibilidade
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da zona, sendo considerados de magnitude elevada se os referidos parâmetros
assumirem uma expressão importante;
− Ainda no que respeita à paisagem considera-se como impacte significativo quando o
número de observadores é da tipologia “povoações” (considerando o n.º de habitantes
dos dados dos Censos do INE) é elevado e a área de estudo se localiza em área de
sensibilidade média, média a elevada ou elevada.
− Os impactes são considerados pouco significativos quando o número de observadores é
da tipologia “povoações” (considerando o n.º de habitantes dos dados dos Censos do
INE) é baixo, ou de tipologia “estrada”, e a área de estudo se localiza em área de
sensibilidade média, média a elevada ou elevada. Também são considerados pouco
significativos se o número de observadores for médio ou elevado em área de
sensibilidade baixa.
− em relação aos aspetos de ordenamento do território, população e atividades
económicas, os impactes são considerados de magnitude média, positivos ou negativos,
consoante o sentido das alterações introduzidas, quando interferem com instrumentos,
planos ou políticas de ordenamento anteriormente estabelecidos, induzem alterações
sobre a forma e os padrões de vida das populações afetadas, determinam modificações
no padrão de mobilidade, atividade económica e emprego das populações, ou quando
envolvem grandes investimentos, devendo ser considerados de magnitude elevada
quando a extensão das regiões afetadas ou das populações envolvidas assim o
determinam.
− relativamente ao património Histórico-Cultural a magnitude é elevada se o impacte for
direto, ou seja provocado pela construção e exploração do projeto, e implicar uma
destruição total da ocorrência. É média se implicar uma destruição parcial ou a afetação
da sua envolvente próxima. A magnitude é reduzida se traduzir uma degradação menos
acentuada ou uma intrusão na zona envolvente também com menor expressão
volumétrica ou mais afastada da ocorrência.
No que diz respeito especificamente ao ruído, a avaliação dos impactes será efetuada de um
modo qualitativo e, sempre que possível, proceder-se-á à sua quantificação tendo por base a
prospetiva dos níveis sonoros de Ruído Ambiente associados à execução ou não do projeto.
No quadro seguinte apresentam-se os Critérios de Avaliação de Impacte considerados na
componente ruído.
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Quadro 73 – Critérios de Avaliação de Impacte na Componente Ruído.
TERMOS IMPACTE
Positivo
Negativo
Direto
Indireto
Certa
Provável
Incerta
Temporária
Permanente
Nula
Reduzida
Moderada
Elevada

Natureza
Carácter
Ocorrência
Duração
Magnitude
(Impactes
Negativos)

Significância

Pouco Significativo
Significativo
Muito Significativo

CRITÉRIOS
Lden (RACE) < Lden (RASE)
Lden (RACE) ≥ Lden (RASE)
Origem (construção e exploração) na infraestrutura em apreço
Modificação de tráfego (construção e exploração) em vias existentes
Na componente ruído, dadas as incertezas das previsões consideram-se os
Impactes como Prováveis
Fase de Construção
Fase de Exploração
Lden (RACE) = Lden (RASE)
Lden (RASE) < Lden (RACE) ≤ Lden (RASE) + 6 dB
Lden (RASE) + 6 dB < Lden (RACE) ≤ Lden (RASE) + 12 dB
Lden (RACE) > Lden (RASE) + 12 dB
Cumpre limites legais ou o incumprimento não se fica a dever ao Projeto em
apreço
Não cumpre limites legais, devido ao Projeto em apreço
Não cumpre limites legais pelo menos em 10 dB, devido ao Projeto em apreço

RACE: Ruído Ambiente Com Empreendimento.
RASE: Ruído Ambiente Sem Empreendimento

Probabilidade ou grau de certeza: certo; provável; improvável (probabilidade muito baixa)
O grau de certeza ou a probabilidade de ocorrência de impactes é determinado com base no
conhecimento das características intrínsecas de cada uma das ações e de cada fator
ambiental, o que permite assim considerar consequências certas, prováveis ou improváveis.
Instante em que se produz: imediato; médio prazo; longo prazo
O instante em que se produz o impacte conhece-se observando o intervalo de tempo que
decorre entre a ação que provoca o impacte e o impacte propriamente dito. Considera-se o
impacte como imediato se ocorrer logo após a ação ou, a médio e longo prazo, se existir um
intervalo de tempo de menor ou maior duração entre a ação e o impacte.
Persistência: esporádica; temporária; permanente
Quanto à persistência, o impacte considera-se esporádico se ocorrer ocasionalmente,
temporário se só ocorrer durante um determinado período. Caso se mantenha, considera-se o
impacte permanente.
Reversibilidade: irreversível; reversível
A reversibilidade do impacte, é considerada consoante os respetivos efeitos permaneçam
durante um período de tempo muito alargado ou, se anulem a curto, médio ou longo prazo,
quando cessar a respetiva causa.
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Grau de significância: muito significativo, significativo ou pouco significativo
A significância de um impacte é influenciada por todos os restantes critérios de avaliação, em
particular a intensidade, a duração e a reversibilidade do impacte. A significância de um
impacte leva ainda em conta o cumprimento da legislação específica vigente, a interferência
com populações, a afetação do equilíbrio dos ecossistemas existentes, a afetação de áreas de
reconhecido valor cénico ou paisagístico, entre outros.

8.2

Identificação das Principais Ações Geradoras de Impactes

As principais ações geradoras de efeitos ambientais fazem-se sentir durante diversas fases,
nomeadamente, construção, exploração e reabilitação ou desativação do projeto.
FASE DE CONSTRUÇÃO
- Desmatação da vegetação, corte de árvores e decapagem da terra vegetal, limpeza do
terreno nas áreas a intervencionar;
- Instalação e utilização do estaleiro, incluindo zona de armazenamento temporário de
materiais e inertes sobrantes das escavações;
- Terraplenagens - movimentação geral de terras (escavação e aterro) para execução do
projeto (rede de viária, ponte, viaduto e drenagem);
- Execução de Obra de Arte da Ponte sobre o rio Maçãs e do viaduto;
- Trabalhos de pavimentação e construção de guardas de segurança;
- Trabalhos de instalação da rede de drenagem;
- Trabalhos de sinalização, iluminação e telecomunicações;
- Trabalhos de enquadramento paisagístico, revestimento de taludes;
- Restabelecimento de Serviços Afetados.
FASE DE EXPLORAÇÃO
- Presença física das infraestruturas;
- Efeitos do funcionamento da nova via rodoviária (circulação de tráfego automóvel).
- Ações de manutenção da infraestrutura rodoviária.
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FASE DE DESATIVAÇÃO
- Abandono da infraestrutura rodoviária.
Nos pontos seguintes serão identificados e avaliados os impactes incidentes sobre as várias
componentes ambientais analisadas na situação de referência decorrentes da implementação
do projeto.
Dado que a cada fase de projeto correspondem ações e impactes específicos, a presente
avaliação de impactes ambientais é feita de forma discriminada para as diversas fases do
projeto.

8.3

Previsão e Avaliação de Impactes nas Fases de Construção e Exploração

8.3.1

8.3.1.1

Clima

Introdução e Metodologia

A avaliação de impactes centra-se no aspeto considerado de efetiva relevância em termos de
impactes microclimáticos, correspondente ao potencial acréscimo de intensidade e de
frequência de ocorrência de fenómenos de acumulação em zonas baixas, na fase de
exploração da via, em resultado da presença física de aterros da nova rodovia que dificultem a
circulação do ar frio a montante.
A potencial importância ou significância do impacte relaciona-se com o facto de, nas áreas
afetadas por acréscimo de fenómenos de acumulação, puderem existir ocupações mais ou
menos sensíveis a estes acréscimos, nomeadamente a presença de culturas agrícolas
regadas, pomares e vinha e/ou a presença de habitações.
Adicionalmente é efetuada uma análise a nível do efeito do ensombramento da ponte.

8.3.1.2

Fase de Construção

Na fase de construção, os principais impactes negativos induzidos pela implementação do
projeto, resultam das ações de desmatação/desarborização (remoção de vegetação) previstas,
na faixa de implantação da nova estrada, no local de implantação dos pilares do viaduto e dos
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pilares da nova ponte, em zonas florestais e agrícolas (no início do traçado e no caso do local
de implantação de alguns dos pilares do viaduto).
As referidas ações, ao levarem à destruição do coberto vegetal, poderão eventualmente levar a
uma subida, embora muito pouco acentuada, de temperatura do ar junto ao solo e diminuição
da humidade relativa do ar. Todo este efeito ficará circunscrito ao perímetro do projeto onde
serão realizadas as atividades de desmatação para a implementação do projeto.
Este é um impacte negativo, direto, de dimensão local, temporário (restringe-se ao tempo de
recobrimento do solo nas zonas envolventes da estrada) ou permanente (no local de
implantação da estrada, dos pilares do viaduto e da ponte), certo, imediato (durante a
desmatação), reversível, pouco significativo e de magnitude reduzida.

8.3.1.3

Fase de Exploração

Durante a fase de exploração o impacte com maior significado resulta do efeito barreira que os
aterros mais elevados originam, protegendo as zonas mais próximas da ação do vento e
facilitando a ocorrência de fenómenos de nevoeiros e geada nos locais protegidos, o que se
poderá traduzir em prejuízos para culturas agrícolas sensíveis.
Os aterros podem ainda constituir um obstáculo causador de sombra, reduzindo a exposição
solar das zonas que se encontram a norte destes. Esta alteração repercute-se na alteração das
condições a que as plantas, nomeadamente as culturas, se encontram expostas. Aterros de
grande altura, sobre áreas com culturas agrícolas, poderão provocar o represamento do ar frio,
com o consequente aumento da frequência e intensidade da geada, nas partes mais baixas,
afetando especialmente as culturas de primavera, mais sensíveis ao frio. De referir que os
valores medianos de precipitação nos meses mais frios e nebulosidade contribuem para
aumentar os efeitos das geadas, que já ocorrem com alguma frequência (63,2 dias por ano) na
área em estudo.
Conforme referido no capítulo 2.2. Antecedentes do Projeto, entre km 0+580 e km 0+810, para
transpor a zona de matos para a cumeada em frente seria necessário efetuar um aterro de
grandes dimensões (cerca de 35 m de altura e 230 m de extensão), que iria implicar a afetação
de uma linha de água, de um caminho existente e de áreas agrícolas. Assim, para minimizar os
impactes que este aterro de grandes dimensões teria sobre o meio ambiente, e no presente
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caso sobre o microclima, irá ser construído um viaduto, o que permitirá evitar o efeito barreira
neste local.
Na implantação do projeto, serão necessários aterros que atingem os cerca de 10 m de altura.
Estes locais (ver Quadro 74), poderão constituir uma barreira à circulação de massas de ar e
dos ventos e brisas locais. Em consequência, a incidência de nevoeiros e de geada, tenderá a
aumentar nestas áreas uma vez que os aterros geram situações de represamento ou
acumulação das brisas de ar frio, o que se poderá traduzir em prejuízos para eventuais culturas
agrícolas sensíveis. Salienta-se, no entanto, que os aterros de maiores dimensões não têm, na
sua envolvente, áreas agrícolas, nem habitações, pelo que se considera que o impacte apesar
de negativo é pouco significativo, de magnitude reduzida, direto, permanente, certo, imediato e
irreversível.
Quadro 74 – Locais onde se preveem alterações pontuais ao nível do microclima.
LOCALIZAÇÃO

ALTURA MÁXIMA AO
EIXO DA VIA (M)

EXTENSÃO
TOTAL (M)

TIPO DE ALTERAÇÃO

0+540-0+580

9

40

Aterro

0+810-0+835

9

25

Aterro

0+930-1+030

9

100

Aterro

1+265-1+376

9,5

111

Aterro

1+720-1+775

10

55

Aterro

2+600-2+665

10

65

Aterro

GEOMORFOLÓGICA

É expectável, nos locais onde serão implantados aterros de maiores dimensões, um
agravamento pouco significativo da ocorrência de fenómenos meteorológicos locais (que
naturalmente já ocorrem no local).
EFEITO DE ENSOMBRAMENTO
O ensombramento provocado pela construção de infraestruturas lineares depende do volume
de construção, da própria topografia do terreno onde se situam, do tipo de clima predominante
na área, da vegetação existente (rugosidade do terreno) e em última análise da latitude a que
nos encontramos.
A quantificação da radiação solar depende essencialmente de quatro fatores: época do ano,
declividade do terreno, orientação da vertente e nebulosidade. No modelo de simulação
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utilizado não se considerou o parâmetro nebulosidade, sendo que os resultados indicam o
potencial máximo de radiação solar na superfície estudada.
Dado que o cálculo das condições anisotrópicas ser complexo (as condições atmosféricas
podem mudar rapidamente) muitos autores assumem que a radiação difusa é simplesmente de
origem isotrópica e aplicam um fator de visibilidade celeste a cada pixel do modelo digital de
terreno (MDT). Assim, para a análise do ensombramento optou-se por simular a variação da
radiação solar sobre a superfície, tendo – se utilizado para o efeito o software ArcGis (extensão
Spatial Analyst) através da ferramenta Solar Radiation.
Em termos metodológicos, a ferramenta Solar Radiation possibilita ao cálculo da insolação em
toda a superfície em estudo (fator crítico em termos de fotossíntese e variação da temperatura
do solo). Os cálculos são repetidos para cada localização na superfície topográfica de entrada
(MDT), produzindo mapas de insolação para em unidades de Watt.horas por metro quadrado
(W.h/m2).
No caso da ponte sobre o rio Maçãs, tratando-se obra linear a altura apreciável num vale
encaixado e com apenas duas faixas de circulação não será expectável um efeito marcante do
ensombramento, sendo o seu impacte marcadamente localizado.
A construção da Ponte sobre o rio Maçãs e do viaduto irá provocar um acréscimo de
sombreamento nos terrenos que ficam sob a ponte e sobre o viaduto, provocando um impacte
negativo sobre a vegetação florestal e matos altos, sobretudo ao nível de espécies menos
tolerantes ao sombreamento (por norma vegetação herbácea e arbustiva). O troço final do
viaduto irá provocar ainda sombreamento sobre um olival.
Numa abordagem conservativa (e por uma questão de agilização do processamento) optou-se
por considerar as estruturas lineares como “efeito barreira”, não se elevando em consideração
o facto de a existência de pilares atenuar o efeito de sombreamento.
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Figura 62 – Modelo Digital de terreno antes da construção da ponte.

Figura 63 – Modelo Digital de terreno após a construção da ponte.

Para a definição do MDT utilizou-se a topografia do terreno (altimetria e planimetria) utilizada
no projeto de execução, tendo sido considerado modelo digital de terreno (MDT) com pixel de
1 m e definido com período de análise um ano (365 dias). Nos restantes parâmetros do cálculo
foram utilizados os valores pré-definidos de acordo com a latitude a que nos encontramos.
As figuras seguintes ilustram a simulação da radiação solar antes e após a construção da
ponte sobre o rio Maçãs através do software ArcGis.
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Figura 64 – Estimativa da radiação solar total ao longo de 365 dias (W.h/m2) antes da construção
da ponte.

Figura 65 – Simulação da radiação solar total ao longo de 365 dias (W.h/m2) antes e após a
construção da construção da ponte.

A análise da diferença entre as grids da situação antes e após a construção da ponte permite
definir as zonas (mais azuladas) onde ocorrem maiores variações na incidência de luz e por
conseguinte definir quais as áreas onde o ensombramento terá maior efeito. O efeito de
ensombramento resultante da ponte é limitado à envolvente da ponte numa extensão que não
ultrapassa os 50/60 m na sua maior extensão. As zonas onde mais se fará sentir
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ensombramento corresponde à envolvente da zona de inserção dos pilares no terreno e na
projeção ortogonal ao longo da plataforma do tabuleiro e sobretudo nos taludes de montante da
ponte (exposição a norte).
Em termos de ocupação do solo na ponte, as zonas onde ser fará sentir o maior
ensombramento encontram-se ocupadas com povoamentos mistos de carvalho-negral,
azinheira, oliveiras (alguns exemplares de zambujeiro) mas sobretudo áreas de mato arbóreo e
arbustivo, para além de parte do leito do rio Maçãs. Convém realçar que parte da área
sombreada se encontra dentro do limite definido pelo leito de cheia do rio Maçãs (cota 413).
Não se identificam áreas com culturas agrícolas temporárias dentro da área de sombreamento
da ponte.
Conforme referido, o troço final do viaduto irá provocar sombreamento sobre um olival, que
estando em produção resultará na diminuição da produtividade das árvores afetadas e um
possível aumento de pragas ou doenças associadas ao sombreamento (p. ex., a cochonilha da
oliveira, Saissetia oleae Bern).
Apesar da perda de produtividade agrícola, o ensombramento tem um efeito positivo sobre a
vegetação, já que diminui a temperatura do solo e da água, com efeito positivo sobre a
produção de matéria orgânica que serve de alimento à fauna aquática; é importante na criação
de estruturas ripícolas diversas e dinâmicas, como charcos e aumenta o fluxo ascendente de
águas subterrâneas e de nutrientes. Tratando-se de uma linha de água a manutenção do
ensombramento da galeria ripícola, permite entre outros, a redução na regeneração de
espécies herbácea e arbustivas, que originam condições de propagação do fogo mais célere.
De facto, o abaixamento da temperatura e a diminuição da evapotranspiração têm um efeito
positivo já que criam uma “zona fresca”, reforçando a resiliência á progressão de fogos
florestais.
Convém realçar que apesar o arrefecimento da temperatura do ar em dias mais quentes e
secos também é muito influenciado pelo tipo de cobertura do solo, pelo espaçamento e
disposição das árvores, e pelo tipo de espécie arbórea ─ dimensões (altura, copa e forma da
árvore), período de foliação (época do ano em que as árvores se apresentam com ou sem
folhas) e o seu coeficiente de ensombramento.
Dado que ambos taludes apresentam declives acentuados, mantém-se a referência à
importância da manutenção de uma cobertura vegetal dos taludes não intervencionados
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durante o período de construção e ao acompanhamento da evolução da estabilização dos
taludes intervencionados com cobertura vegetal após a construção, dada a afetação que
poderá resultar em algumas espécies arbustivas e arbóreas mais intoleráveis ao
ensombramento e ao perigo que resulta da exposição dos taludes aos agentes de
meteorização (erosão hídrica e eólica).
Relativamente aos povoamentos arbóreos existentes, não se identificam espécies que possam
vir a ser afetadas pelo aumento do ensombramento.
Nas áreas afetadas pelo ensombramento a estrutura da comunidade vegetal (ex. altura média
e densidade das plantas, proporção caule/folha) vai ser alterada, levando a uma alteração
muito localizada das características do habitat. No entanto, o consumo de tecidos vegetais
menos ativos (por força do ensombramento e menor fotossíntese) por parte dos herbívoros
existentes ao nível da fauna local, até podem contribuir para o aumento da produtividade
primária das formações vegetais. A não afetação da estrutura vegetal existente na envolvente
ao local de construção também deve ter em consideração a manutenção de corredores verdes
ao longo dos taludes em cada margem.
Em ambas situações (viaduto e ponte) o impacte, embora negativo, direto, local, e imediato,
será certo, permanente e irreversível (enquanto as estruturas estiverem implantadas no
terreno), mas pouco significativo e de magnitude reduzida.
Com a construção de uma via rodoviária, verifica-se também o aumento da radiação absorvida
pelo pavimento da via, que pode ter implicações sobre meteoros como a temperatura,
humidade relativa do ar e ventos, se bem que numa área muito localizada, mais concretamente
a plataforma da via e uma estreita faixa adjacente à mesma. Face à extensão do projeto em
análise, cerca de 2,9 km, considera-se um impacte negativo, pouco significativo e de
magnitude reduzida.
A circulação rodoviária é responsável pela emissão de gases poluentes que afetam o clima,
denominados gases de efeito de estufa, e que compreendem o dióxido de carbono (CO2), o
metano (CH4) e o Óxido Nitroso (N2O). Deve ter-se em consideração que este efeito atua a
uma escala global, considerando-se desta forma os impactes de magnitude reduzida nesta
componente.
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Ocupação do Solo

Introdução e Metodologia

Para avaliação dos impactes resultantes da ocupação direta de solos e dos usos atuais do solo
são contabilizadas as áreas afetadas por classe de solos e de uso do solo, em hectares e em
percentagem da área total, considerando a faixa a ocupar realmente pelos taludes de aterro e
escavação.
Considera-se ser a fase de construção aquela em que ocorrem os impactes mais significativos,
uma vez que é nesta fase que ocorre a ocupação irreversível dos solos e a destruição do seu
uso atual. Durante a fase de exploração não são expectáveis impactes diretos nos solos e nos
seus usos, havendo, no entanto, a considerar os impactes de natureza indireta resultantes da
eventual de contaminação dos solos adjacentes à estrada e das dinâmicas de urbanização que
a nova acessibilidade deverá incentivar.

8.3.2.2

Fase de Construção

Na fase de construção de uma infraestrutura rodoviária os principais impactes negativos
resultam da ocupação irreversível dos solos e modificação dos usos atuais na faixa
expropriada pelo projeto de forma definitiva, bem como a ocupação temporária resultante das
atividades de obra, como sejam a abertura de acessos temporários, a circulação de viaturas e
trabalhadores, a instalação e funcionamento de estaleiros e contaminação do solo por derrame
de substâncias poluentes.
Salienta-se que, nesta fase não é ainda possível definir com exatidão o número, tipo e
localização de outras estruturas de apoio à obra, já que mesmas dependerão das opções do
futuro Adjudicatário da obra. No entanto face à ocupação florestal da maior parte da envolvente
do local de implantação do projeto, é expectável a afetação de espécies arbóreas com a
instalação das estruturas de apoio à obra.
No que respeita às áreas de apoio à obra e estaleiros, o impacte gerado dependerá da área
afetada e dos locais selecionados para a sua instalação, que nesta fase se desconhecem,
devendo, assim, preconizar-se a sua localização evitando, sempre que possível, a proximidade
a áreas urbanas e a áreas de elevada aptidão agrícola ou protecionista.
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Os impactes decorrentes da construção do projeto rodoviário prendem-se, sobretudo, com a
modificação dos usos praticados nas áreas onde serão realizadas as expropriações, tal como
anteriormente referido.
A afetação das diferentes tipologias de ocupação territorial constitui um impacte cuja
importância varia em função de diferentes fatores como seja o tipo de ocupação afetado, a
dimensão da área em questão, o facto de conduzir à inviabilização da exploração da parcela de
terreno afetada, entre outros aspetos.
Tratando-se, na sua maioria, de um novo troço rodoviário ocorrerá alteração relevante dos usos
dos solos, quer em termos de dimensão da área afetada, quer nos diferentes usos.
No Quadro 75, quantificam-se os diferentes tipos de uso de solo afetados pela implementação
do projeto.
Quadro 75 – Extensão das classes de ocupação de solo afetados pelo projeto.
OCUPAÇÃO DO SOLO

ÁREA

PERCENTAGEM

M

%

CC1

Sequeiro

0,22

3,37

OO1

Olival

0,20

2,99

NO2

Castanheiro-manso (grau de coberto de 30% a 50%) + Olival

0,02

0,25

NN3

Castanheiro-manso (grau de coberto superior a 50%)

0,00

0,04

QQ1

Carvalho (grau de coberto de 10% a 30%)

1,51

22,72

PP2

Pinheiro-bravo com grau de cobertura de 30% a 50%

0,15

2,22

NP2

Castanheiro-manso + Pinheiro-bravo (grau de coberto de 30% a 50%)

2,22

33,43

PQ1

Pinheiro-bravo + Carvalho (grau de coberto de 10% a 30%)

0,60

8,98

PQ2

Pinheiro-bravo com Carvalho com grau de cobertura de 30% a 50%

0,26

3,97

Vegetação arbustiva baixa – matos

1,42

21,46

Vias de comunicação (Rodoviárias e ferroviárias)

0,04

0,58

6,63

100,0

II2
SW2

TOTAL

Da análise do quadro anterior, pode concluir-se os seguintes aspetos importantes, que
permitem classificar os impactes nos tipos de ocupação do solo como significativos, de
magnitude elevada, irreversíveis e pontuais:
• Afetação de uma grande percentagem de carvalhais (aproximadamente 23% de todas as
classes de ocupação do solo), que inclui espécies arbóreas com um crescimento muito
lento;
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• Eliminação de uma elevada área de Castanheiro-manso associada com Pinheiro-bravo,
sendo que Castanheiro-manso é uma espécie de crescimento igualmente lento, como as
quercíneas;
• Afetação de Oliveiras, uma espécie arbórea típica de climas mediterrânicos, cujos
exemplares atingem idades muito elevadas.
Embora se trate de uma estrutura linear com uma extensão reduzida, e apenas duas faixas de
rodagem, uma em cada sentido, os impactes decorrentes da construção desta estrutura
rodoviária nas culturas agrícolas, florestais ou cursos de água serão negativos e certos, e de
magnitude elevada, visto que afetarão espécies arbóreas emblemáticas, de crescimento lento,
sendo que algumas delas estão protegidas legalmente.
No entanto, a nova via a construir com cerca de 2,9 km, contempla no seu traçado a criação de
um viaduto com 210 m de extensão e uma ponte com 875 m de extensão o que permite
minimizar consideravelmente, a extensão de solos ocupada.

8.3.2.3

Fase de Exploração

No que concerne à ocupação do solo, em fase de exploração da rodovia, à exceção das áreas
expropriadas e da área de inserção da rodovia, prevê-se a manutenção das culturas agrícolas
e florestais por hora existentes, não se prevendo impactes negativos nesta fase.
Refere-se igualmente que o projeto em estudo, em fase de Projeto de Execução, deverá alvo
de Projeto de Paisagismo, o qual assegurará o adequado revestimento dos taludes tendo em
conta a melhor integração na paisagem da área de intervenção, bem como a recuperação de
áreas de utilização temporária afetas à obra, como sejam os estaleiros.

8.3.3

8.3.3.1

Recursos Hídricos

Introdução e Metodologia

A operação de uma estrada pode conduzir à degradação dos recursos hídricos, superficiais e
subterrâneos, das áreas ao longo das quais esta se desenvolve. Contudo, a adoção de
determinadas medidas durante a fase de construção e exploração, poderão minimizar/evitar os
potenciais impactes. Também a deposição e o arrastamento dos poluentes gerados, quer
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durante a construção, quer durante a exploração, poderão dar origem à contaminação das
águas superficiais e subterrâneas.
A avaliação de impactes dos Recursos Hídricos considera os recursos hídricos superficiais e
subterrâneos, onde são avaliados os impactes resultantes da implantação do projeto, tanto em
fase de construção como em fase de exploração. Esta avaliação teve em consideração os
aspetos de natureza quantitativa e qualitativa dos recursos hídricos.
Ao nível dos Recursos Hídricos Superficiais, serão avaliados, as alterações provocadas no
transporte e acumulação de sedimentos devido a movimentações de terras e fenómenos de
erosão; a criação de obstáculos temporários ao escoamento devidos a intervenções no leito de
linhas de água; aumento da concentração de Sólidos Suspensos Totais nas águas pluviais pela
particulação de terras gerada pelas terraplanagens; produção de efluentes no âmbito da obra;
e os Impactes relacionados com o restabelecimento de linhas de água por passagens
hidráulicas (pH).
Em relação aos Recursos Hídricos Subterrâneos são avaliadas as alterações na infiltração e
disponibilidade de águas subterrâneas; a eventual afetação de captações de água e da
produtividade de nascentes ou captações próximas.

8.3.3.2

8.3.3.2.1

Fase de Construção

Recursos Hídricos Superficiais

Na fase de construção é expectável que ocorram impactes sobre os recursos hídricos
superficiais em resultado das ações construtivas. Assim, é provável que o movimento de
máquinas e de trabalhadores, e os trabalhos que impliquem a movimentação de terras (em
alturas de realizar escavações, aterros ou transporte de terras), originem poeiras que ao serem
depositadas nos cursos de água irão deteriorar temporariamente a qualidade da água. Este
impacte, embora negativo, direto, local, e imediato, será provável, temporário e reversível, pelo
que se considera ser pouco significativo e de magnitude reduzida.
Outro impacte que poderá ocorrer durante a fase de construção é uma eventual poluição
química e orgânica das linhas de água por derrames acidentais (óleos, lubrificantes e produtos
betuminosos) associados à manutenção e circulação de máquinas e atividades no estaleiro ou
frentes de obra. Caso ocorra esta situação, o impacte decorrente será negativo, direto,
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temporário, provável, local, imediato, reversível, significativo e de magnitude média. No
entanto, estes impactes estarão diretamente dependentes do comportamento do empreiteiro
em obra, pelo que poderão ser evitados caso sejam tomadas as devidas medidas de boa
gestão ambiental em obra.
A análise da zona de implantação do projeto revela que serão intercetadas algumas linhas de
água, pertencentes à sub-bacia do Rio Sabor. Estas linhas serão intercetadas nos quilómetros
representados no Quadro 11.
Assim, de modo a minimizar o impacte gerado foram considerados diversos órgãos de
drenagem, identificados no Quadro 11. A continuidade das linhas de água irá ser assegurada
por passagens hidráulicas de secção única dimensionadas para caudais com período de retor
no de 100 anos, tendo-se igualmente considerado um diâmetro mínimo de 1,00 m na medida
em que com este diâmetro se conseguem evitar situações de obstrução da secção com detritos
sólidos.
As passagens hidráulicas serão alinhadas com a orientação natural dos cursos de água.
Está ainda previsto no projeto de drenagem, e com o objetivo de evitar a ocorrência de
fenómenos de erosão, a colocação de um tapete de enrocamento a jusante das passagens
hidráulicas, quando necessário, dimensionado com pedra de diâmetro adequado à velocidade
e numa extensão que garanta a proteção da obra.
O atravessamento das linhas de água por passagens hidráulicas envolve a mobilização dos
sedimentos do leito das linhas de água, o que poderá induzir a um aumento de sólidos
suspensos e de outros poluentes que se encontrem no meio.
Apesar de nesta fase de desenvolvimento do projeto ainda não estarem definidos os acessos
definitivos aos locais de construção das sapatas e pilares da ponte, face aos acessos
existentes na envolvente do local de implantação destas estruturas, não se prevê a
necessidade do atravessamento do rio Maçãs, nem a destruição da galeria ripícola a ele
associada. Conforme se pode observar na Figura seguinte, existem caminhos/aceiros de
ambos os lados do rio, a partir da povoação de Carção e da EN218 do lado da povoação de
Vimioso. No Desenho 768-P161-EIA-015 representam-se os traçados prévios dos acessos aos
locais dos pilares da Ponte, quer pela margem direta, quer pela margem esquerda do rio
Maçãs, que serão desenvolvidos em fase de projeto de execução.
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Carção

Vimioso

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.
Sistema de Coordenadas: Datum 73 Hayford Gauss IGeoE.

Figura 66 – Acessos existentes na envolvente ao local de implantação dos pilares da ponte
(assinalados a roxo na figura).

A movimentação de terras nas áreas próximas das linhas de água pode provocar um obstáculo
temporário nas mesmas, provocando inundações. Estes impactes podem ser particularmente
importantes nos períodos de maior ocorrência de chuvas, dada a presença de maiores caudais.
A afetação das linhas de água atravessadas pelo traçado reflete-se num impacte temporário e
reversível, uma vez concluído o seu restabelecimento através das respetivas passagens
hidráulicas. Os impactes inerentes a estas ações podem ser classificados como negativos,
diretos, temporários, prováveis, locais, imediatos, reversíveis, pouco significativos e de
magnitude reduzida.
A localização da travessia e dos pilares da ponte sobre o rio Maçãs foi determinada com o
objetivo principal de procurar soluções construtivas de projeto, que respeitem as condições de
vazão naturais e garantam que a localização e solução dos pilares e encontros de fundação
não sejam condicionantes para a passagem da cheia centenária sobre o rio Maçãs nas
secções em estudo. Assim, o Projeto Base desenvolvido teve em consideração o exposto
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anteriormente e os pilares da ponte e do viaduto encontram-se fora do leito de cheia do rio
Maçãs e do ribeiro da Buzincha, respetivamente, minimizando-se eventuais impactos sobre as
referidas linhas de água.
A mobilização dos terrenos, nomeadamente as terraplanagens necessárias, como a circulação
das máquinas de construção (na zona de obra e respetivos acessos), são ações que
desagregam o solo provocando o arraste de poeiras e partículas para as linhas de água mais
próximas. Todas estas ações impedem, ainda, o estabelecimento da proteção que é conferida
pela vegetação, contribuindo para a erosão do solo, que é mais facilmente transportado pela
água em escoamento superficial. Este impacte será mais significativo durante a época de maior
pluviosidade.
O possível aumento da erosão do solo contribui para o aumento da carga de sedimentos dos
meios recetores e consequente aumento da turbidez da água, deposição de sedimentos no
fundo do leito dos cursos de água diminuindo a capacidade de escoamento de caudais
elevados e transporte de elementos tóxicos absorvidos nas partículas transportadas.
Fase ao volume de terraplanagens previstas para a implementação do projeto, considera-se
este impacte, embora negativo, direto, local, e imediato, será provável, temporário e reversível,
significativo e de magnitude média.
A captação de água existente no rio Maçãs localiza-se a mais de 10 km Norte da área de
implantação do projeto, pelo que não se prevê a sua afetação.
Face ao exposto, e desde que sejam aplicadas convenientemente as medidas de minimização
propostas no presente EIA, não se prevê a alteração do estado ecológico e químico das águas
superficiais da área de inserção do projeto.

8.3.3.2.2

Recursos Hídricos Subterrâneos

Na fase de construção os principais impactes sobre os recursos hídricos subterrâneos
prendem-se essencialmente com a afetação de captações, com a afetação de zonas sensíveis
do ponto de vista hidrogeológico, com a interferência com a superfície freática das captações e
com o desenvolvimento de aterros ou escavações.
As duas situações concretas onde é proibida a construção de estradas, atendendo à
necessidade de proteção dos recursos hídricos subterrâneos são: a zona de proteção imediata
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de captações de águas subterrâneas para consumo humano e de captações que exploram
recursos hidrominerais.
Relativamente à afetação direta de captações para abastecimento público, em termos de
qualidade da água subterrânea, poderá ocorrer em função de eventuais derrames acidentais
nos solos ou nas linhas de água, de substâncias poluentes, causados pela presença de
máquinas e equipamentos durante a fase de execução dos trabalhos de construção. Como as
captações de água encontram-se muito afastadas da área de implementação do projeto, a
mais de 1 km (ver Figura 50), não se prevê a sua afetação. Dada a distância à área de
implantação do projeto também não se prevê a interferência com a freática das captações.
As zonas sensíveis, do ponto de vista hidrogeológico, correspondem às zonas de infiltração
máxima, ou seja, a áreas em que, devido à natureza do solo e do substrato geológico e ainda
às condições de morfologia do terreno, a infiltração das águas apresenta condições
especialmente favoráveis, contribuindo assim para a alimentação dos aquíferos. Conforme
referido o projeto irá localizar-se em zona aquífera pouco produtiva e fora de áreas de máxima
infiltração, pelo que não se prevê a afetação de zonas sensíveis do ponto de vista
hidrogeológico.
A execução de aterros pressupõe a compactação dos terrenos que promove a diminuição da
permeabilidade e do grau de infiltração, com consequente diminuição da recarga dos aquíferos.
As diversas ações desenvolvidas na fase de construção irão produzir efeitos na fase de
exploração, afetando a hidrogeologia, devido à impermeabilização dos terrenos. A
impermeabilização do solo, quer pela acumulação de materiais excedentários de obra, quer
pela presença do betuminoso, introduz perturbações no sistema natural de infiltração das
águas pluviais, que passa a processar-se com maior dificuldade. Tendo em conta que a
infiltração da água no solo é menor, diminuirá consequentemente a recarga dos aquíferos,
constituindo um impacte negativo direto, temporário, provável, local, imediato, reversíveis (nos
locais onde a afetação é temporária) e irreversível (nos locais onde será colocado o pavimento
da estrada), pouco significativos e de magnitude reduzida.
Relativamente às águas subterrâneas, um dos impactes negativos nos recursos hídricos está
relacionado com as escavações abaixo do nível freático. Em algumas zonas de grande
escavação poderá romper-se o equilíbrio hidrostático existente, intersectando-se o nível
freático. O impacte classifica-se como negativo, direto, certo, localizado, permanente e imediato
e irreversível. Na maior parte dos casos este impacte hidrogeológico assume magnitude
Ficheiro: 768-P161-EIA-RS_C.docx
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reduzida, sendo pouco significativo, atendendo ao efeito geralmente localizado na circulação
geral das águas subterrâneas. Contudo, pontualmente podem ocorrer situações onde o
impacte assuma maior magnitude e significado.
A circulação de maquinaria e viaturas pesadas, associada ao transporte de terras, contribuirá
também para a gradual compactação dos terrenos. Esta ação afeta não só a zona do estaleiro,
mas também todos os caminhos percorridos para aceder aos locais de obra para a implantação
do projeto da “EN/ER 218 – Ponte sobre o Rio Maçãs e Acessos”, facilitando assim os
fenómenos de compactação com a consequente modificação das condições de infiltração
naturais. Os impactes inerentes a estas ações podem ser classificados como negativos,
diretos, temporários, prováveis, locais, imediatos, reversíveis, pouco significativos e de
magnitude reduzida.
Relativamente à construção da ponte, viaduto e pH os impactes podem ser relativos não só a
alteração das condições de infiltração, mas também no potencial de contaminação, uma vez
que, na sua construção podem ser usados produtos (colas, vedantes, óleos, combustíveis etc.)
que inadvertidamente, podem ser derramados e contaminar os aquíferos. Os impactes a este
nível são negativos, diretos, temporários, prováveis, locais, imediatos, reversíveis, pouco
significativos e de magnitude reduzida.
Na área em estudo e na sua envolvente próxima não foram identificados furos ou poços, pelo
que não se prevendo a sua afetação.
Face ao exposto, e desde que sejam aplicadas convenientemente as medidas de minimização
propostas no presente EIA, não se prevê a alteração do estado ecológico e químico das águas
subterrâneas da área de inserção do projeto.

8.3.3.3

8.3.3.3.1

Fase de Exploração

Recursos Hídricos Superficiais

Os impactes sobre os recursos hídricos, durante a fase de exploração, fazem-se sentir ao nível
da impermeabilização dos solos e ao nível do efeito barreira ao escoamento natural da zona
atravessada pelo projeto.
A impermeabilização dos terrenos pelas faixas de rodagem das rodovias é responsável pelos
impactes ao nível dos caudais de escoamento, induzindo à ausência de infiltração imediata no
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terreno, de uma parte da precipitação, conduzindo-a para pontos específicos do terreno.
Também os órgãos de drenagem, como as calas e valetas colocadas nos sopés e cabeceiras
dos taludes, com o objetivo de neles evitar escorrências, originam desvios dos caudais. Estas
modificações alteram a forma como se processa o escoamento superficial, podendo alterar a
dimensão das bacias hidrográficas, o volume escoado, o tempo de concentração da bacia, a
geometria das linhas de água, e podendo aumentar o risco de cheias, cuja importância dos
efeitos depende do uso do solo existente, gerando um impacte negativo significativo,
permanente e irreversível.
Os novos taludes criados pela implementação do projeto, ficarão sujeitos à ação dos agentes
externos, sendo de esperar um aumento na carga sólida dos cursos de água que drenam os
taludes, o que poderá, em situações de forte pluviosidade implicar o assoreamento das linhas
de água e as possíveis inundações daí decorrentes.
Para contrariar esse efeito, dever-se-á, quando possível, proceder à plantação dos taludes por
forma a evitar a sua erosão. Para tal, deverá ser feita antes do início dos trabalhos de
movimentação de terras, a decapagem da terra vegetal, para posteriormente ser utilizada na
cobertura dos taludes de menor inclinação.

8.3.3.3.2

Recursos Hídricos Subterrâneos

Os impactes a nível da qualidade dos Recursos Hídricos Subterrâneos, tanto em fase de
construção, como em fase de exploração, prendem-se com os contributos de poluentes que as
águas que se infiltram nos solos poderão conter.
Em ambas as fases, os principais poluentes são: sólidos suspensos totais, metais pesados e
hidrocarbonetos.
Relativamente aos solos suspensos totais, o próprio solo atua como um filtro da água pelo que,
apesar de se poder vir a verificar, em situações pontuais e temporárias, uma concentração de
SST que ultrapassa os limites legais, prevê-se uma diminuição considerável após a infiltração
das águas no solo.

8.3.3.3.3

Qualidade da Água

Na fase de exploração os principais impactes sobre os recursos hídricos superficiais e
subterrâneos prendem-se com a descarga das águas de escorrência produzidas na via e
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drenadas quer para o meio aquático quer para os solos, as quais podem alterar a qualidade da
água.
Os previsíveis impactes na fase de exploração do projeto da “EN/ER 218 – Ponte sobre o Rio
Maçãs e Acessos”, referem-se principalmente à qualidade das águas superficiais e
subterrâneas e estão relacionados com a poluição crónica e a poluição acidental. A poluição
acidental, está relacionada com derrames de resíduos ou de produtos resultantes de acidentes
de viação. Esta situação é mais grave quando se trata de veículos que transportam produtos
tóxico-perigosos e caso venha a ocorrer, induzirá impactes negativos muito significativos e,
eventualmente, irreversíveis.
A poluição crónica está diretamente relacionada com a intensidade de tráfego, com o desgaste
de pneus e do pavimento, desprendimento de partículas dos travões, emissões dos tubos de
escape dos veículos e a deterioração do piso. Os poluentes (partículas; hidrocarbonetos e
metais pesados – cádmio, cobre, crómio e zinco – e compostos oleosos, que resultam da
combustão da gasolina, gasóleo e desgaste de pneus dos veículos) que se depositam no
pavimento são arrastados pelos ventos e pela precipitação, acumulando-se nas linhas de água
mais próximas, neste caso nas principais linhas de água intercetadas pelo traçado (o rio
maçãs). Ao acumularem-se nas linhas de água, são responsáveis pela colmatação do seu leito,
tendo também a função de fixar a quase totalidade dos metais pesados rejeitados pelos
veículos, que são por si pouco solúveis.
A contaminação das linhas de água e aquíferos durante a fase de exploração da via é sazonal
e crónica, sendo a carga drenada superior e com teores significativos, no final da época estival,
logo após as primeiras chuvas, como resultado da acumulação dos poluentes durante o
período seco do ano. Nas linhas de água e aquíferos, os poluentes referidos constituem
substâncias tóxicas causadoras de impactes negativos a nível biótico aquático devido a
fenómenos de bioacumulação de metais pesados ao longo das cadeias alimentares, e à
elevada toxicidade de alguns hidrocarbonetos policíclicos.
Para a previsão das concentrações de poluentes nas águas de escorrência recorreu-se a um
modelo de regressão desenvolvido por Driver & Tasker da United States Geological Survey
(USGS) de 1990 (LNEC, 2004 e LNEC 2006).
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MODELAÇÃO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS DE ESCORRÊNCIA - MODELO DE DRIVER & TASKER (1990)
O modelo considerado para a determinação do impacte, em termos quantitativos, da
exploração do projeto sobre o meio recetor foi desenvolvido por Driver e Tasker e assenta nas
premissas seguidamente referidas.
Este modelo permite-nos obter a concentração de quatro poluentes associados ao tráfego
rodoviário, os quais são considerados como os mais relevantes, ou seja, os Sólidos Suspensos
Totais, o Zinco, o Cobre e o Chumbo, tendo em conta a experiência corrente a nível nacional.
Embora se possa referir que tem sido observadas as seguintes relações médias entre as
concentrações daqueles poluentes (Concentração de Zinco > Concentração de Cobre >
Concentração de Chumbo), muitos fatores podem afetar essa relação, tais como a natureza
geológica dos solos, o fundo geoquímico natural das águas subterrâneas, a existência de
fontes poluidoras específicas próximas (rodovias), ou distantes (traduzidas por efeito da
deposição atmosférica), mais relevantes em zonas industriais ou urbanas com elevada
intensidade de tráfego.
A metodologia de Driver e Tasker baseia-se num conjunto de variáveis físicas, de uso do solo e
climáticas. O modelo simplificado reduz para as variáveis que se apresentam no Quadro 76.
Quadro 76 – Características e símbolos usados no modelo simplificado de Driver & Tasker.
Variáveis físicas e de uso do solo
Variáveis climáticas

A

Área total de drenagem (km2)

I

% de área impermeabilizada

Hr

Volume total da chuvada (mm)

Fonte: Extraído de LNEC, 2004 onde se menciona Driver & Tasker, 1990.

A determinação da concentração dos diferentes poluentes considerados é feita com recurso à
seguinte equação:
L

β
β
β


=  β ' × X 1 × X 2 × ..... × X n × BCF  × 0,4536
P  0
1
2
n



Onde:
•

LP - Carga poluente (ou volume), estimados kg (ou m3). Multiplicar por 0,02832 em vez
de 0,4536 para se obter o volume de escorrência em m3;

•

β0’, β1, β2, …., βn - Coeficientes de regressão;

•

X1, X2, …., Xn - Características físicas, de uso do solo e climáticas;

•

BCF - Fator de correção dos desvios à mediana e de compensação da resposta média.
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Os coeficientes de regressão para o cálculo simplificado e modificados para a realidade
nacional apresentam-se no Quadro 77. Para cada poluente há três valores que são escolhidos
em função da precipitação média anual da área em que se localiza a estrada. Os intervalos de
precipitação anual considerados são os seguintes:
•

Região I: ≤ 508 mm;

•

Região II: 508 - 1020 mm;

•

Região III: ≥ 1020 mm.

Os dados existentes em território nacional apenas incluem as regiões II e III, contudo, a área
do projeto encontra-se inserida na região II (precipitação média anual de 741,1 mm na estação
climatológica de Bragança).
Quadro 77 – Coeficientes de regressão de Driver e Tasker para calcular cargas poluentes de
forma simplificada.
PARÂMETRO

β0

β1

β2

β3

BCF

SST

20.000

1.236

0.436

0.202

1.600

Zn

0.059

0.880

0.808

1.108

1.813

Cu

0.013

0.504

0.585

0.816

1.548

Pb

0.028

0.791

0.426

0.522

0.100

Volume

62951.0

1.127

0.809

0.522

0.900

Fonte: LNEC, 2004. 3º Relatório Águas de Escorrência de Estradas. Sistemas Para Minimização de Impactes.

Para a utilização do modelo de Driver & Tasker procurou-se, em primeiro lugar, analisar e obter
as variáveis necessárias à sua aplicação (identificadas no Quadro 76).
As áreas de drenagem foram calculadas com recurso ao projeto, mais concretamente aos
perfis transversais e longitudinais. A área impermeabilizada considerada foi de 100%,
correspondendo à drenagem da água da plataforma da via.
Para a determinação do volume total da chuvada considera-se a Fórmula de Kirpich:
tc = 0,0663 * ( L 0,77 / S 0,385 )
onde:
•

tc – tempo de concentração (horas)

•

L – comprimento do “rio”/plataforma (entre os pontos de montante e de descarga) (km)

•

S – declive médio da “bacia”/plataforma que gera o caudal.
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Depois de obtido o tempo de concentração determina-se o volume correspondente à chuvada
com base nas tabelas de Brandão, et al. (2001), considerando um período de retorno de 2 anos
e a duração equivalente ao período de tempo calculado.
No caso da utilização das tabelas de Brandão et al. (2001) o local associado à área do projeto
foi Posto Udográfico de Miranda (05T/01), 5-30 minutos.
No Quadro 78 apresentam-se os dados base utilizados para a obtenção das cargas poluentes
e dos volumes de escorrência nos locais de descarga do projeto através do modelo
simplificado de Driver & Tasker.
Quadro 78 – Dados base do modelo simplificado de Driver & Tasker.

LOCALIZAÇÃO

ÁREA TOTAL DE

VOLUME TOTAL

DRENAGEM

DA CHUVADA
HR (MM)

A (KM2)
0.1

0+358

0.0047

Viaduto

0+695

0.0033

1.1

1+008

0.0034

1.2

1+194

0.0031

1.3

1+343

0.0035

1.4

1+566

0.0055

Ponte

2+190

0.0072

2.1

2+612

0.0068

6.73
5.95
5.96
5.81
6.04
7.08
9.25
7.89

% DE ÁREA
IMPERMEABILIZADA
I (%)
100
100
100
100
100
100
100
100

PARÂMETROS DE ANÁLISE DOS RESULTADOS
Para a análise dos valores obtidos com recurso ao modelo desenvolvido por Driver e Tasker,
considera-se o disposto na legislação vigente e mais especificamente no disposto no DecretoLei nº 236/98, de 1 de agosto, o qual define normas, critérios e objetivos de qualidade com a
finalidade de proteger o meio aquático e melhorar a qualidade das águas em função dos seus
principais usos.
Assim, e tendo em consideração os usos identificados na situação de referência, do referido
diploma serão considerados os Valores Máximos Recomendáveis e Admissíveis constantes
nos seguintes anexos:
- Anexo XXI – Objetivos Ambientais de Qualidade mínima para as águas superficiais;
- Anexo XVIII – Valores limite de emissão (VLE) na descarga de águas residuais (apesar de
as águas de escorrência não serem caracterizadas de águas residuais, considera-se o
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Presente Anexo uma vez que dá os valores de descarga de um efluente antes de qualquer
Diluição contrariamente aos outros anexos do Decreto-lei nº 236/98, de 1 de agosto).
Os valores limite para os parâmetros considerados na modelação matemática (Sólidos
Suspensos Totais, Zinco, Cobre e Chumbo) são os seguidamente expostos:
Quadro 79 – Valores-limite definidos pelo Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
PARÂMETRO

Sólidos Suspensos Totais
Zinco
Cobre
Chumbo

ANEXO XXI
VMA

ANEXO XVIII
VLE

0,5
0,1
0,05

60
1,0
1,0

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

RESULTADOS DA MODELAÇÃO E SUA ANÁLISE
Tendo em consideração o acima referido, obtiveram-se os valores apresentados no quadro
seguinte para os diferentes pontos de descarga das águas de escorrência considerados no
Projeto de Drenagem para os poluentes considerados.
Quadro 80 – Concentração nas águas de escorrência obtidos segundo o modelo de Driver e
Tasker.
PONTO DE DESCARGA
LOCALIZAÇÃO

0.1
Viaduto
1.1
1.2
1.3
1.4
Ponte
2.1

0+358
0+695
1+008
1+194
1+343
1+566
2+190
2+612

CONCENTRAÇÃO (MG/L)

EXTENSÃO DRENADA
(KM)

ÁREA DRENADA
(KM2)

SST

ZN

CU

PB

0.71
0.50
0.50
0.47
0.52
0.82
1.07
1.01

0.0047
0.0033
0.0034
0.0031
0.0035
0.0055
0.0072
0.0068

19
21
21
22
21
18
17
17

0.28
0.29
0.29
0.29
0.29
0.28
0.26
0.27

0.022
0.026
0.026
0.027
0.026
0.021
0.017
0.019

0.003
0.004
0.004
0.004
0.004
0.003
0.002
0.003

A avaliação dos impactes na qualidade das águas superficiais tem por base a comparação dos
resultados obtidos na simulação da qualidade das águas de escorrência da estrada com os
limites legais em vigor, tendo em conta a sensibilidade do meio hídrico recetor.
Tendo em consideração os valores limites definidos pelo Decreto-Lei n.º 236/98 anteriormente
apresentados e os valores obtidos por modelação matemática (Quadro 81), os impactes
previstos serão negativos, diretos, permanentes, imediatos, prováveis, localizados, reversíveis,
tratando-se de impactes de magnitude reduzida e pouco significativos.
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Quadro 81 – Classificação da poluição das águas de escorrência (DL nº 236/98, de 1 de agosto).
PONTO DE DESCARGA
LOCALIZAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO
SST

ZN

CU

PB

0.1

0+358

< VLE

< VMA

< VMA

<< VMA

Viaduto

0+695

< VLE

< VMA

< VMA

<< VMA

1.1

1+008

< VLE

< VMA

< VMA

<< VMA

1.2

1+194

< VLE

< VMA

< VMA

<< VMA

1.3

1+343

< VLE

< VMA

< VMA

<< VMA

1.4

1+566

< VLE

< VMA

< VMA

<< VMA

Ponte

2+190

< VLE

< VMA

< VMA

<< VMA

2.1

2+612

< VLE

< VMA

< VMA

<< VMA

Os resultados obtidos evidenciam uma situação em que, para todos os parâmetros, não é
expectável que os valores-limite sejam excedidos. O que não é inesperado considerando a
dimensão do projeto e que, entre os resultados medidos em zonas com um elevado nível de
risco de contaminação, como as que ocorrem na cidade de Lisboa13, só pontualmente aqueles
valores limite foram excedidos.
Acresce que as concentrações no meio recetor serão ainda menores, uma vez que os
resultados do cálculo efetuado se referenciam ao efluente antes de ser lançado no meio recetor
e, este poderá ter um caudal em trânsito superior a zero, de magnitude dependente da ordem
de grandeza da bacia hidrográfica e da época do ano. Por isso, este efeito de diluição será
particularmente acentuado no caso da ponte sobre o Rio das Maças.
Eventualmente deverá ser efetuada a monitorização da qualidade da água em alguma das
linhas de água intersectadas pelo projeto (em caixa(s) de escorrência de drenagem da via),
embora a intensidade de tráfego prevista não seja propriamente elevada.
Caso se registem situações que revelem o incumprimento legal, deverá ser avaliada a eventual
necessidade de se implementar medidas adicionais nestes locais.
Em termos de afetação da qualidade da água subterrânea na fase de exploração, a verificarse, esta poderá ainda resultar das atividades de manutenção da estrada, mais propriamente da
possível aplicação, não controlada de fertilizantes e produtos fitossanitários nas áreas onde se

13

Costa, Hugo (2015). Concentração de metais pesados nos solos utilizados para agricultura urbana na cidade de Lisboa.

Dissertação para a obtenção do Grau de Mestre em Engenharia do Ambiente (ISA, Lisboa).
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irá procedeu à integração paisagística. Esta ação, a verificar-se, pode induzir à contaminação
dos aquíferos por lixiviação através dos solos. Este impacte classifica-se como negativo,
incerto e de magnitude reduzida e pouco significativo.

8.3.4

8.3.4.1

Geologia e Geomorfologia

Introdução e Metodologia

Os impactes a nível geomorfológico, ocorrem sobretudo na fase de construção e caracterizamse pelas alterações impostas em resultado da introdução de aterros e escavações de extensão
e altura significativa. Em função do aumento de altura dos taludes de escavação e dos aterros,
maior será o risco de instabilidade das vertentes e de assentamentos geotécnicos. Estas ações
afetam diretamente as formações geológicas, provocando alterações irreversíveis.
Os impactes resultantes da erodibilidade dos taludes dependem na sua magnitude, de entre
outros fatores, das características do substrato geológico.
Os impactes induzidos são tanto mais elevados quanto maiores forem as dimensões das
alterações geomorfológicas. Consideram-se indutoras de impactes significativos as ocorrências
das escavações e de aterros que apresentem alturas superiores a 10 m e impactes muito
significativos aqueles que apresentem alturas superiores a 20 m.

8.3.4.2

Fase de Construção

As principais alterações geomorfológicas resultantes da implantação do traçado, vêm
resumidas no Quadro seguinte, indicando-se a sua localização, a altura máxima atingida
referenciada ao eixo da via, o tipo de alteração geomorfológica (aterro ou escavação), o tipo de
impacte e a magnitude do impacte (pouco significativo a muito significativo).
Quadro 82 – Principais alterações geomorfológicas.
LOCALIZAÇÃO

ALTURA MÁXIMA AO
EIXO DA VIA (M)

EXTENSÃO
TOTAL (M)

TIPO DE ALTERAÇÃO
GEOMORFOLÓGICA

TIPO DE
IMPACTE

MAGNITUDE DO
IMPACTE

0+000-0+345

2

345

Escavação

Negativo

Pouco Significativos

0+365-0+540

6

175

Escavação

Negativo

Pouco Significativos

0+540-0+580

9

40

Aterro

Negativo

Pouco Significativos

0+810-0+835

9

25

Aterro

Negativo

Pouco Significativos

0+835-0+930

7

95

Escavação

Negativo

Pouco Significativos
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LOCALIZAÇÃO

ALTURA MÁXIMA AO
EIXO DA VIA (M)

EXTENSÃO
TOTAL (M)

TIPO DE ALTERAÇÃO
GEOMORFOLÓGICA

TIPO DE
IMPACTE

MAGNITUDE DO
IMPACTE

0+930-1+030

9

100

Aterro

Negativo

Pouco Significativos

1+030-1+150

8

120

Escavação

Negativo

Pouco Significativos

1+150-1+220

6

70

Aterro

Negativo

Pouco Significativos

1+220-1+265

2

45

Escavação

Negativo

Pouco Significativos

1+265-1+376

9,5

111

Aterro

Negativo

Pouco Significativos

1+376-1+550

9

174

Escavação

Negativo

Pouco Significativos

1+550-1+597

2

47

Aterro

Negativo

Pouco Significativos

1+597-1+720

8

123

Escavação

Negativo

Pouco Significativos

1+720-1+775

10

55

Aterro

Negativo

Pouco Significativos

2+600-2+665

10

65

Aterro

Negativo

Pouco Significativos

A afetação e contabilização dos impactes associados foram efetuadas tendo em conta altura
máxima dos taludes ao eixo da via.
Resumidamente, segundo os dados referidos no Quadro anterior e atendendo às alterações
geomorfológicas, refira-se que para o traçado escolhido, serão efetuados movimentos de terra
para aterro e escavação de dimensões reduzidas, passíveis de provocar impactes negativos
pouco significativos.
Salienta-se que determinadas escavações terão de ser executadas com o recurso a meios
explosivos. Nestes casos recorrer-se-á à técnica do pré-corte, o que permitirá diminuir os
impactes resultantes da utilização de explosivos.
Face ao balanço entre a escavação e aterro, prevê-se a necessidade de criar alguns depósitos
definitivos decorrentes de excesso de terras. No entanto, a otimização das terraplenagens será
realizada aquando do levantamento dos perfis transversais no terreno, assim como dos
resultados da campanha de prospeção que irão determinar a inclinação definitiva dos taludes.
O impacte será negativo, direto, provável, temporário, imediato, local, irreversível e de
magnitude baixa (face ao volume previsto de terras sobrantes cerca de 70.000 m3, a otimizar
em fase de projeto de execução), que se assume como pouco significativo considerando a
adoção de processos adequados, para minimizar o volume de terras sobrantes previsto.
As terras sobrantes poderão ser reencaminhas para a recuperação ambiental das várias minas
desativadas que existem no concelho de Vimioso e em alguns lotes da zona industrial que
necessitam de terraplenagem (Figura 67), constituindo um impacte positivo.
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Lotes na Zona Industrial
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.
Sistema de Coordenadas: Datum 73 Hayford Gauss IGeoE.

Figura 67 – Localização dos lotes na zona industrial que necessitam de terraplenagem (a cerca de 4,5 km por
estrada da área de estudo).

No que se refere à estabilidade de taludes, na fase de construção têm de se salientar que os
riscos de erosão advêm das movimentações de terras que se irão registar (terraplanagens,
escavações e aterros). Devido à desagregação, em alturas de forte pluviosidade poderá haver
escorregamentos de materiais dos taludes, contribuindo para a instabilidade destes. Assim,
deverá ser feita a fixação dos taludes, para evitar ravinamentos.
Para minimizar os impactes sobre a geomorfologia, os taludes originados pela obra deverão ser
cobertos por revestimento vegetal adequado logo que estiverem reunidas as condições
favoráveis. O revestimento vegetal deverá ser feito com espécies da vegetação local de modo
a que se faça uma perfeita integração da estrada na paisagem.
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Os impactes relacionados com a inclinação dos taludes têm a ver com a natureza dos materiais
que os constituem, da sua altura, bem como das medidas adotadas em projeto por forma a
minimizar a queda de materiais, como sejam a sua inclinação, o revestimento vegetal e obras
acessórias como pregagens e/ou muros de suporte.
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. Considera-se que esta geometria será estável, assegurando um
bom comportamento mecânico dos aterros e que permitirá, ainda, as condições necessárias
para um recobrimento vegetal dos taludes (a prever na fase de Projeto de Execução).
Nos taludes de escavação, estão previstas valas de crista para intercetam as águas provenientes dos terrenos envolventes à estrada, a fim de evitar problemas de erosão dos taludes.
No caso de grandes taludes de escavação, a fim de evitar a sua erosão ou mesmo escorregamento superficiais devido às águas que caem sobre eles, estão previstas, no projeto base,
banquetas onde serão executadas valetas de banqueta, destinadas a recolher as águas que
escorrem dos taludes e da própria banqueta.
Nas zonas de aterro, sempre que o escoamento natural das águas venha a ser intercetado
pelo terrapleno da estrada, ou quando a evacuação das águas provenientes da drenagem da
plataforma não se puder fazer em lençol através dos terrenos adjacentes ou diretamente em
linhas de água, deverão ser construídas valas de pé de talude. Estas valas deverão estar
afastadas, pelo menos, 1.0 m da saia do aterro, de acordo com o indicado no projeto base.
Para proteger os taludes de aterro, com alturas superiores a 3.0 m, da erosão provocada pelas
águas escorridas da plataforma, estão previstas valetas de bordadura. Estas valetas
descarregam para pequenos canais dispostos ao longo do talude até ao seu pé. No final destas
descidas de talude deverá ser colocado um dispositivo para dissipar a energia procurando
evitar a existência de fenómenos de erosão devidos a velocidades de escoamento elevadas.
Assim, face às medidas de minimização previstas no projeto base, para evitar os riscos de
erosão, considera-se que apesar de o impacte ser negativo, direto, provável, temporário,
imediato, local, reversível e de magnitude média, mas que se assume como pouco significativo
considerando a adoção de processos adequados, já previsto em projeto, que permitem
minimizar o impacte potencial (que poderia ser significativo).
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De acordo com o reconhecimento preliminar realizado será de admitir, que a partir dos 2 a 3 m
de profundidade, as formações geológicas existentes in situ apresentem um carácter rochoso
ou sub-rochoso e que, desta forma, revelem uma resistência e uma deformabilidade compatível
com a adoção de fundações diretas por sapatas, quer seja para o caso da Ponte sobre o Rio
Maças, como para o Viaduto. Face ao atrás exposto, conclui-se que as características dos
terrenos não são propícias a instabilidades.
Em relação aos recursos minerais, verificou-se que a área de implantação do projeto, no início
do traçado, se sobrepõe ao limite da área de prospeção e pesquisa de Argozelo (ref.
MNPPO1711). Como se trata de uma área de prospeção e pesquisa e não de uma área já
exploração julga-se que o presente projeto poderá ser implementado, apesar de interferir com
esta servidão mineira.
O parecer recebido do LNEG refere a existência de depósito mineral de estanho e volfrâmio na
localidade de Carção junto à estrada EN218 na saída que liga a Vimioso, e que devido à falta
de informação disponível, não lhes foi possível evidenciar o eventual valor económico deste
depósito mineral.
Salienta-se, no entanto, que a empresa que detém os direitos de prospeção e pesquiza desta
área refere que “apesar da construção da estrada se encontrar na área de prospeção
contratada entre a Empresa de Desenvolvimento Mineiro e o Estado Português, não se
vislumbra incompatibilidade entre ambos os projetos” (ver Anexo 4).

8.3.4.3

Fase de Exploração

Os principais impactes geológicos esperados encontram-se associados a dificuldades de
estabilização dos taludes de escavação e de aterro, uma vez que se poderão desenvolver
situações de rotura progressiva, nos aterros ou queda de materiais nas escavações.
Em situações onde os aterros não tenham sido devidamente compactados, drenados e
revestidos, podem desenrolar-se fenómenos erosivos que, em situações extremas, poderão
originar a rotura dos taludes e mesmo da via, o que constituiria um impacte negativo muito
significativo, mas que se assume de ocorrência muito improvável em face das medidas a serem
adotadas ao nível do projeto.
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Outro dos impactes que poderá persistir durante esta fase, caso não sejam tomadas medidas
corretivas de abandono controlado diz respeito aos locais de depósito dos materiais sobrantes
das escavações.
De um modo geral, trata-se de impactes negativos a médio prazo, diretos ou indiretos,
temporários, localizados, irreversíveis, minimizáveis, incertos e pouco significativos, atendendo
às disposições construtivas previstas.

8.3.5

Solos

8.3.5.1

Introdução e Metodologia

Os critérios utilizados para a classificação dos impactes sobre os solos são os definidos para a
generalidade das componentes do EIA e são os apresentados no subcapítulo 8.1. Metodologia
Geral.

8.3.5.2

Fase de Construção

Os impactes nos solos ocorrerão na fase de construção e de exploração, quer devido à
ocupação direta de solos, quer por alteração da sua qualidade devido a ações decorrentes da
construção e/ou exploração da via.
Na fase de construção, as ações geradoras de impactes sobre os solos nesta fase são as
seguintes:
- Ocupação direta e permanente de solos devido à implementação da infraestrutura
rodoviária, incluindo pilares da ponte e do viaduto e dos taludes;
- Constituição de áreas de depósito temporário de terras, com afetação dos solos nesses
locais;
- Implantação de estaleiros, de carácter temporário;
- Circulação de maquinaria pesada nas faixas laterais da obra, provocando a compactação
dos solos.
Relativamente à afetação temporária de solos na fase da construção, considera-se que dirá
respeito às zonas ocupadas temporariamente pelos estaleiros, e locais de depósito e
empréstimo. Nestes locais ocorrerá compactação dos solos, resultantes da passagem de
Ficheiro: 768-P161-EIA-RS_C.docx
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maquinaria e dos trabalhadores, e a eventual contaminação com substâncias provenientes da
obra afetando temporariamente a capacidade produtiva dos solos. Em consequência, dever-seá evitar tanto quanto possível a utilização dos terrenos de uso agrícola.
As atividades de escavação, de terraplenagem, bem como a deslocação de maquinaria pesada
pelos caminhos, provocarão a emissão de grandes quantidades de poeiras, que irão depositarse sobre as culturas, com potencial redução da sua produtividade. A abertura de acessos
provisórios, o depósito temporário de materiais da obra, o pisoteio de áreas envolventes à
frente de obra, contribuirá para a redução das áreas cultivadas.
Conforme referido no capítulo da caracterização da situação de referência, somente uma
pequena extensão do início do traçado atravessa solos com elevada aptidão agrícola
integrados na RAN (cerca de 0,45 ha). Considera que a afetação destas áreas de solos e
elevada aptidão agrícola integrados na RAN constitui um impacte negativo, direto, de dimensão
local, permanente, certo, imediato, irreversível, pouco significativo (fase à dimensão da área
afetada) e de magnitude média.
Estes impactes poderão ser mitigados se forem tomados os devidos cuidados e as necessárias
medidas cautelares, restringindo ao máximo a área a intervencionar, nomeadamente no que se
refere ao número de acessos às frentes de obra, evitando a implantação de estaleiro e
depósitos de materiais em áreas em produção e solos de RAN, reduzindo a emissão de
poeiras (aspersão dos acessos).

8.3.5.3

Fase de Exploração

Na fase de exploração da via, verifica-se que os impactes negativos decorrentes da construção
da via com consequente ocupação de áreas de solos correspondentes à plataforma da via,
pilares da ponte e do viaduto e dos taludes manter-se-ão durante esta fase.
Na fase de exploração, uma vez ocupado o solo com a construção da estrada, e sendo uma
ocupação irreversível, a área total reduz-se à faixa asfaltada e bermas pelo que os efeitos
provocados pela erosão se limitam aos taludes, e dependem das medidas de proteção
recomendadas.
Os principais impactes nos solos são os que resultam da contaminação com resíduos de óleos
e carburantes, provenientes das viaturas em circulação. Esta contaminação de muito pouco
significado poderá resultar da escorrência a partir da plataforma, por efeito de arrastamento
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pelas chuvas ou pelo vento, e incidirá nas faixas contíguas à estrada e nas linhas de água que
acolhem a drenagem da plataforma.
É, ainda, possível, embora improvável, a ocorrência de contaminação dos solos adjacentes à
via devido a derrames acidentais de substâncias poluentes por parte dos veículos, que
transmitam à via.
Por outro lado, as emissões gasosas produzidas pelos veículos motorizados e os resíduos
resultantes do desgaste e corrosão dos componentes dos veículos constituem, nesta fase, o
principal problema a nível de impactes ambientais, em especial na qualidade do solo. Referemse a este nível as partículas que tendem a depositar-se e acumular-se no solo, ou infiltrar-se
para níveis mais profundos, arrastados pelas águas da chuva. Em condições normais, os
impactes a este nível são sempre, pouco significativos, pelo facto da concentração de
poluentes não ser em geral suficiente para alterar o perfil do solo, e consequentemente a sua
capacidade de uso. Apesar de pouco significativos são, no entanto, impactes negativos e
irreversíveis para a qualidade dos solos.
Tendo em conta a fraca aptidão da grande maioria dos solos envolventes ao traçado, em
grande parte ocupados por matos e floresta, considera-se que na fase de exploração da
estrada serão provocados impactes negativos, muito reduzidos e reversíveis.

8.3.6

8.3.6.1

Flora e Vegetação

Introdução

Em termos gerais, o impacte ambiental de qualquer intervenção humana depende da sua
natureza e da sensibilidade dos sistemas sobre os quais atua.
Considera-se, em termos de avaliação das comunidades vegetais, que quanto maior for o grau
de degradação das fitocenoses, menos sensível é às perturbações que sobre ela incidem, no
sentido em que o efeito da perturbação é menos importante e a sua recuperação é mais rápida.
Desta forma, o impacte sobre o coberto vegetal é tanto menor, quanto menor a sensibilidade
dessas estruturas à perturbação.
Da avaliação dos ecossistemas que ocorrem na zona do projeto rodoviário, realizada na
caracterização do estado atual do ambiente, considera-se que as comunidades vegetais no seu
conjunto apresentam um grau de degradação médio. Pode desta forma concluir-se que, no
Ficheiro: 768-P161-EIA-RS_C.docx
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projeto em avaliação, os impactes sobre as biocenoses assumem magnitudes moderadas ao
longo do troço a construir.
Outro aspeto a considerar na avaliação de impactes do projeto é o facto de parte deste
consistir na reabilitação de uma rodovia já existente (parte nascente do projeto) pelo que os
efeitos referidos para o funcionamento já ocorrem na área, prevendo-se apenas o aumento do
fluxo viário, um incremento no nível de emissão de poluentes na forma sólida e gasosa. Desta
forma, os impactes mais relevantes incidem na fase de construção.
Como referido no subcapítulo da flora presente no capítulo da caracterização do estado atual
do ambiente do presente documento, foi analisada, pela sua importância e raridade, uma única
espécie vegetal: Antirrhinum lopesianum. Segundo o parecer do prof. Carlos Aguiar, o
especialista refere que “os acessos à ponte não afetam nenhuma das escarpas colonizadas
pela espécie”, mas menciona “por precaução, sou de opinião que é conveniente um
acompanhamento técnico durante a fase de obra de modo a evitar a destruição acidental de
alguma das escarpas colonizadas pelo A. lopesianum.” (ver parecer incluído no Anexo 1).

8.3.6.2

Identificação de ações geradoras de impactes

A construção ou alargamento de uma rodovia comporta usualmente um grande número de
características capazes de influenciar as biocenoses. Em termos gerais, estas características
podem agrupar-se em dois grandes conjuntos:
•

Ações responsáveis por substituição de biótipos – efeito que resulta da implantação
de estruturas necessárias à execução da obra, nomeadamente estaleiros, da
instalação ou melhoria de acessos, terraplanagens, aterros e escavações. Ações
deste tipo implicam a remoção completa do coberto vegetal, a compactação de solos
e movimentações de terras;

•

Ações responsáveis por danos em biótopos - discriminando-se:
- Aumento dos níveis de poeiras resultantes dos trabalhos inerentes à obra;
- Aumento da passagem de veículos e funcionamento de maquinaria, determinando
a perturbação dos ciclos anuais das plantas e danos em partes destas.
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Fase de Construção

Destruição de Ecossistemas

A implementação do projeto implicará o dano e a destruição parcial dos ecossistemas, facto
que apresenta dois tipos de consequências negativas ao nível da flora, nomeadamente:
• Destruição total da vegetação: Este efeito implica a eliminação física de formações
vegetais e incide sobre a superfície diretamente afetada pela implementação do projeto
rodoviário. As estruturas vegetais podem ser destruídas também como resultado da
instalação de estaleiros, abertura e melhoria de acessos, desmatações, terraplanagens,
aterros, entre outras. Ações deste tipo implicam a remoção completa do coberto vegetal.
O impacte resultante avalia-se como negativo, imediato, certo, irreversível, temporário e
de intensidade ou magnitude média, no caso de serem afetados carvalhais ou folhosas,
que neste projeto estão associadas aos habitats ripícolas, e de intensidade ou magnitude
baixa no caso de afetação das restantes estruturas de vegetação;
• Danos sobre as estruturas da vegetação: A compactação de solos e movimentações
de terras, a passagem de veículos e pessoas afetos à obra provocarão também danos
diretos ou indiretos na flora, que se prevê serem devidos à diminuição da taxa
germinação das plantas anuais sensíveis à compactação do solo, diminuição do número
de plantas anuais que atingem a fase de produção de sementes devido à passagem
contínua de pessoas e veículos, destruição de parte das copas e raízes nas espécies
arbóreas e arbustivas devido a escavações. Deve-se também à introdução de
substâncias orgânicas poluentes e promoção do desenvolvimento da flora nitrófila anual
ou ruderal.
Nos dois casos, os impactes são considerados negativos, certos, imediatos, restritos à fase de
construção e apenas reversíveis nas zonas de estaleiro ou em acessos à obra que vierem a
ser desativados, no caso de se proceder à reposição da estrutura original do terreno. São
irreversíveis na área ocupada pela construção da rodovia.
Quanto à intensidade ou magnitude considera-se reduzida, à escala regional ou nacional, e
apenas à escala local (da área envolvente ao projeto) possam assumir uma magnitude média,
na passagem do rio Maçãs.
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Quadro 83 – Extensão dos Habitats Naturais afetados pelo projeto.
CÓDIGO

ÁREA

HABITAT NATURAL

5330
9260
9330
9330+9340

Matos termomediterrânicos pré-desérticos
Florestas de Castanea sativa
Florestas de Quercus suber
Florestas de Quercus suber + Florestas de Quercus ilex e Quercus rotundifolia
Total

HA

% (1)

1,42
2,23
0,86
1,51

21,46
33,72
12,95
22,72

6,02

90,85

(1) Percentagem em relação ao total da área ocupada pelo projeto.

8.3.6.3.2

Emissão de Poeiras

Deriva de atividades de extração, tratamento, transporte de inertes e circulação de veículos
pesados de apoio à obra. Trata-se de um impacte negativo, certo, reversível, que pode afetar
algumas espécies (sobretudo geófitos e hemicriptófitos). Os efeitos da redução da taxa de
fotossíntese devidos à deposição de poeiras poderiam ter importância nos povoamentos mistos
de pinheiros, castanheiros e carvalhos uma vez que a diminuição da taxa de fotossíntese
implicaria uma redução na produção de massa vegetal. No entanto, em termos gerais, avaliase que o efeito da deposição de poeiras na redução da capacidade fotossintética é reduzido.
Os impactes resultantes, embora negativos, são praticamente nulos.

8.3.6.4

8.3.6.4.1

Fase de Exploração

Níveis de Perturbação

Na fase de exploração, os níveis de perturbação irão diminuir, estabilizando em níveis idênticos
aos atuais. Estas alterações serão permanentes, prováveis, de intensidade ou magnitude
reduzida e parcialmente reversíveis, considerando alguma capacidade de adaptação e
recuperação das comunidades vegetais.

8.3.6.4.2

Efeito Barreira

A presença de uma estrutura linear, como é o caso de uma rodovia, funciona também como um
efeito de barreira à disseminação de sementes e das formações vegetais propriamente ditas.
Neste caso, considera-se um impacte indireto, pois resulta do efeito cumulativo da
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impossibilidade física da expansão e disseminação das plantas. Assim, o efeito barreira devido
à existência de uma via:
• Diminui o fluxo genético entre as populações de plantas separadas pela via, com
eventual aumento da taxa de homozigotia;
• Interfere com a dispersão eólica de sementes, com a propagação vegetativa e,
indiretamente, com a diáspora zoocórica (intervenção das animais na propagação das
plantas, como agentes polinizadores ou dispersores de sementes), impacte que se avalia
como tendo uma magnitude muito baixa.
A fragmentação dos habitats apresenta já um impacte de carácter elevado e permanente,
devido à proximidade da área de estudo ao núcleo urbano, que conforme já referido exerce
fortes pressões em termos de intervenções no território, pelo que a priori este fator não será
muito agravado.

8.3.6.4.3

Aumento da Emissão de Poluentes Atmosféricos

Este impacte é negativo, mas de magnitude baixa, considerando, como se viu na
caracterização da situação de referência, que o incremento na emissão de gases devido ao
aumento do fluxo viário se situar a níveis reduzidos, não alterando substancialmente a
qualidade do ar. Este efeito, que assume maior expressão à escala global tem, à escala local,
um efeito insignificante sobre as formações vegetais.

8.3.7

8.3.7.1

Fauna

Introdução

Prevê-se que os principais impactes sobre a fauna, decorrente da construção da rodovia, se
relacionem com os seguintes fenómenos:
•

Destruição e alteração dos habitats existentes;

•

Aumento do Efeito-barreira;

•

Aumento da Mortalidade por atropelamento;

•

Perturbação direta e indireta.
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Estes poderão ocorrer isoladamente ou em associação entre si, consoante se se distribuem
pela fase de construção ou pela fase de funcionamento (ou por ambas). É apresentada de
seguida os efeitos do projeto sobre a fauna, segundo essa distribuição temporal.

8.3.7.2

Fase de Construção

Nesta fase, o principal impacte resulta da destruição e alteração de habitats, através da
implantação de estruturas necessárias à execução da obra (por exemplo, a instalação de
estaleiro), da construção e beneficiação da via rodoviária, melhoria ou instalação de acessos,
terraplenagens, e alteração da vegetação e dos solos. Embora com diferente expressão, atua
sobre todas as classes faunísticas analisadas, incluindo a Ictiofauna (embora se preveja que
para os peixes os impactes sejam mais indiretos que diretos).
Como já referido, o projeto contempla tanto a construção da via rodoviária, como a reabilitação
de um troço já existente da EN 218 (troço mais a nascente do corredor), apenas no que diz
respeito a pavimentação. A remoção da vegetação provocará impacte nas espécies de fauna
que utilizam estes habitats como locais de nidificação, alimentação e repouso, em especial
mamíferos de reduzida dimensão e aves de pequeno e médio porte, identificados na realização
de trabalho de campo. Na prática poderá resultar no afastamento/desaparecimento destas
espécies da área de estudo, resultando num impacte negativo, provável, imediato, temporário,
reversível, e de magnitude média a elevada (devido a algumas espécies faunísticas prioritárias
que ocorrem na área de estudo).
A movimentação de terras poderá resultar (além da já referida perturbação dos locais de
repouso, de alimentação e de reprodução de varias espécies) no esmagamento ou concussão
de vários animais (répteis, anfíbios, e pequenos mamíferos). Prevê-se que se gere um impacte
negativo, de magnitude reduzida, provável, imediato, temporário, irreversível. Neste caso,
considera-se o impacte pouco significativo à escala nacional, dado não se prever a afetação de
espécies de vida hipógea com estatuto de ameaça em Portugal.
Haverá igualmente um acréscimo de maquinaria e de pessoas, indispensável para a realização
da obra, que levará a perturbação direta ou indireta das espécies faunísticas que
apresentam maior valor em termos de conservação em Portugal, ou seja, aves das famílias
Accipitridae e Falconidae (vulgo aves de rapina) e mamíferos carnívoros. A emissão de ruído
das viaturas provocará uma alteração na distribuição das espécies de fauna mais sensíveis à
perturbação humana, prevendo-se um impacte negativo, de magnitude média a elevada (para
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as espécies rupícolas mais sensíveis), provável, imediato, temporário e reversível. Durante o
período de reprodução, este tipo de impacte é especialmente importante, pois poderá levar ao
abandono das atividades reprodutoras, interferindo na dinâmica populacional.
Além do ruído gerado durante a fase de construção, poderá verificar-se um aumento nos níveis
de perturbação, resultante do impacte visual gerado pelos trabalhadores e pela maquinaria
necessária à obra. Como se trata de um projeto numa área com uma perturbação muito baixa,
no caso em estudo, considera-se que os impactes resultantes serão significativos, na maior
parte do corredor, visto ser uma área com pouca presença humana.

8.3.7.3

Fase de Exploração

A entrada em funcionamento de qualquer via rodoviária acarreta como principais impactes para
a fauna o aumento por atropelamento de indivíduos e o aumento do efeito barreira, que
consiste na dificuldade de transposição da via (neste caso, rodoviária) e o consequente
isolamento das comunidades, cujo efeito a médio e longo prazo se traduz numa diminuição da
viabilidade genética das espécies e eventualmente na sua extinção do local.
A mortalidade será o resultado direto da utilização da via rodoviária pelos veículos, o que
levará ao atropelamento de anfíbios (em especial, os anuros de fase terrestre extensa,
designadamente Salamandra-de-pintas-amarelas Salamandra salamandra e Sapo-corredor
Epidalea calamita), répteis (especialmente cobras) mamíferos (a maioria, carnívoros e Ouriçocacheiro Erinaceus europaeus), e aves. Será proporcional ao número de veículos que
frequentarão a estrada e poderá ter uma variação sazonal, dependente do comportamento de
cada espécie. Como se trata de uma região que a presença de alguns caminhos rurais, prevêse que o impacte negativo gerado seja magnitude reduzido a médio.
O efeito-barreira será iniciado na fase de funcionamento da via rodoviária e resultará do efeito
cumulativo da dificuldade mecânica de transposição da via e do afastamento dos animais,
resultante do aumento dos níveis de perturbação. Terá principal incidência nos indivíduos
pertencentes à classe dos anfíbios, répteis e mamíferos (não voadores), embora aves e
quirópteros possam ser afetados indiretamente (pelos processos de alimentação e competição
de habitat). O grupo dos vertebrados voadores (aves e quirópteros) poderá ser ainda ser objeto
de colisão com as estruturas que irão ser construídas sobre o rio Maçãs, nomeadamente os
pilares da ponte. Contudo, o aumento do efeito de barreira gerado pela construção da ponte
sobre o rio Maçãs e acessos assumirá pouco relevo pois prevê-se que o projeto seja elevado
Ficheiro: 768-P161-EIA-RS_C.docx
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relativamente ao solo em parte do traçado, assim como está prevista a construção de
passagens hidráulicas. Devido à dimensão da estrada e à importância faunística da área,
prevê-se que o impacte gerado será negativo, de magnitude média, e de incidência indireta.
Devido às suas particularidades, foram analisados os impactes específicos para os dois grupos
faunísticos de maior importância, potencialmente presentes: aves de rapina e Lobo-ibérico.
Transcrevem-se de seguida os impactes incluídos nos pareceres solicitados aos especialistas.
•

Águia-real – O casal de Águia-real montante é considerado estável, mantendo-se
presente no seu território e reproduzindo-se em 2017 e em anos anteriores. Pela sua
distância à zona de implantação do projeto em causa, não se prevê que haja impactos
diretos ou indiretos sobre ele. O casal de Águia-real jusante é considerado um casal
instável, raramente observado no seu território habitual, e que não se tem reproduzido
nos últimos anos. Em 2017, o casal não foi observado e os ninhos encontravam-se
vazios. Dada a distância a que a zona de nidificação se encontra da área de
implantação do projeto, não se preveem impactos diretos ou indiretos sobre ele.

•

Abutre do Egipto – A construção do novo viaduto de ligação Vimioso-Carção, e seus
acessos, irá afastar o tráfego rodoviário da escarpa situada mais a montante e que tem
sido utilizada nestes últimos anos, a maior parte das vezes com sucesso. Assim,
considera-se que ao ser construída esta nova ligação rodoviária, esta espécie será
beneficiada ao diminuir-se a perturbação sobre as escarpas com melhores condições
para a sua nidificação (maiores dimensões e presença de maior número de cavidades).

•

Cegonha-preta – O novo traçado irá afastar a perturbação humana de zonas propícias
para a sua nidificação (escarpas de acesso difícil e localizadas no fundo do vale),
existentes na margem direita e esquerda do rio Maçãs na proximidade da ponte
atualmente existente. Isto, juntamente com o facto de esta ser uma zona de reduzida
ocupação agrícola, poderá contribuir para uma ocupação destas escarpas pela
Cegonha-preta, a médio prazo.

Relativamente ao Lobo-ibérico, o parecer efetuado refere que “o projeto não interfere
diretamente em nenhuma das alcateias conhecidas e por isso o seu impacte a nível de barreira
e separação de indivíduos e território de uma alcateia é nulo. Adicionalmente, com a
implantação deste novo projeto, e ao ser construído um viaduto sobre o vale do rio Maçãs, o
impacto sobre os indivíduos dispersantes será minimizado. Estes poderão utilizar o vale do rio
como corredor de dispersão sem o cruzamento de qualquer via de comunicação”. O mesmo
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documento acrescenta que “a inutilização da estrada de ligação Vimioso-Carção atualmente
existente, na zona de travessia do vale do Maçãs, beneficiará igualmente a dispersão desta
espécie, com menor risco de atropelamentos e perturbação.”

8.3.8

Património Histórico-Cultural

A Situação de Referência do descritor Património foi atualizada com base em pesquisa
documental e trabalho de campo, tendo-se identificado sete ocorrências na área de incidência
do Projeto (Oc. 1 a 5 e 17).
Consideram-se passíveis de gerar impacte negativo (direto ou indireto) sobre as ocorrências de
interesse cultural as seguintes ações:
A. Construção / escavação: remeximento e escavação a nível do solo e subsolo
(desmatação, decapagem e escavação); circulação de máquinas.
B. Construção / áreas anexas: locais de estaleiro e de depósito de inertes.
A quantificação da magnitude dos impactes teve em conta os dois seguintes fatores: o grau de
incidência e a proximidade da ação impactante sobre a ocorrência de interesse cultural; o valor
cultural intrínseco da ocorrência sujeita a impacte. Esta avaliação foi executada tendo por base
a cartografia militar e a fotografia aérea.
Com base nos dados obtidos foi possível constatar que o Projeto, nomeadamente o local de
implantação de um dos pilares da ponte, na fase de construção interfere poderá interferir com a
ocorrência 17. Contudo considera-se possível minimizar esse impacte com a aplicação das
medidas de minimização propostas.
Sobre as 11 ocorrências localizadas na zona envolvente (Oc. 6 a 16) não se identificaram
impactes negativos que possam resultar da execução deste Projeto.
No Quadro 84 caracterizam-se os impactes sobre as ocorrências culturais identificadas na
Situação de Referência.

8.3.8.1

Fase de Construção

As ocorrências 2a e 2b localizam-se na AI indireta do projeto. Trata-se de ocorrências com
potencial arqueológico embora não se tenham identificado no seu interior, na superfície,
quaisquer artefactos indicativos de uma ocupação antiga. Assim, as características dos abrigos
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apresentam condições para uso humano, pelo que, podem ocorrer impactes indiretos
negativos,

de

magnitude

e

significância

indeterminadas,

causados

pelas

vibrações

relacionadas com a construção da ponte numa área onde é evidente a instabilidade do
substrato geológico evidenciado pela sua fracturação atual.
As ocorrências 1, 3, 4 e 5 localizam-se na AI indireta do Projeto, a mais de 50 m do limite do
traçado da via, encontrando-se naturalmente protegidas pelas irregularidades do terreno, não
se prevendo impactes negativos nesta fase.
A Oc. 17 localiza-se sob o traçado da ponte a construir para travessia do rio, todavia não é
afetada diretamente pelos pilartes da ponte pelo que o impacte é provavelmente indireto
negativo, de baixa magnitude, permanente e pouco significativo.

8.3.8.2

Fase de Exploração

Nesta fase não se prevê que ocorram impactes negativos nas ocorrências identificadas na área
de estudo.
Quadro 84 – Avaliação de Impactes do Descritor Património Histórico-Cultural.
Inserção no projeto

Referência
Tipologia
Topónimo ou designação

AId = Área de incidência
Direta do Projeto;
AIi = Área de incidência
Indireta do Projeto;
ZE
=
Zona
de
Enquadramento
do
Projeto.

AI

ZE

Fase

Caracterização de impactes
Fase: Construção (C), Exploração (E); Desativação (D);
Incidência (In): indireto (I), direto (D);
Tipo (Ti): negativo (-); positivo (+);
Magnitude (Ma): elevado (E), médio (M), baixo (B);
Significância (Sg): muito significativo (M), significativo (S), pouco
significativo (P);
Duração (Du): temporária (T); permanente (P);
Probabilidade (Pr): pouco provável (PP), provável (P), certo (C);
Reversibilidade (Re): reversível (R); irreversível (I);
INI: impactes não identificados.
(? = incerteza na atribuição)

In
D

2a, 2b
Abrigos naturais
Rio Maçãs

AIi

17
Azenha
Ribeira das Regadas

AId

1, 3, 4 e 5
Diversos
Diversos

AIi

6 a 16
Diversos
Diversos
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Critérios utilizados na qualificação dos parâmetros de caracterização de impactes no Descritor Património (os parâmetros
indicados podem ter grau indeterminado no caso de a informação disponível sobre o projeto não permitir fazer tal qualificação).
Incidência (direto, indireto): o impacte é direto se for provocado pela construção ou exploração do projeto e indireto se for induzido por
atividades decorrentes ou ligadas ao projeto.
Tipo (negativo, positivo): um impacte positivo ou benéfico decorre de uma ação que melhora o conhecimento ou o estado de
conservação de uma ocorrência patrimonial. Um impacte negativo ou prejudicial traduz a destruição parcial ou total de uma ocorrência, a
sua degradação, o ocultamento, ou uma intrusão na sua envolvente espacial.
Magnitude (elevada, média, reduzida): a magnitude do impacte depende do grau de agressividade de cada uma das ações
impactantes e da suscetibilidade das ocorrências afetadas. A magnitude é elevada se o impacte for direto e implicar uma destruição total
da ocorrência. É média se implicar uma destruição parcial ou a afetação da sua envolvente próxima. A magnitude é reduzida se traduzir
uma degradação menos acentuada ou uma intrusão na zona envolvente também com menor expressão volumétrica ou mais afastada
da ocorrência.
Duração (temporária, permanente): a duração do impacte, ou seja, do efeito induzido pela ação impactante sobre a ocorrência
patrimonial pode ser temporária ou permanente. Embora muitas causas possam ser temporárias ou seus efeitos negativos têm, em
geral, carácter permanente. Porém um efeito do tipo ocultamento que após a sua cessação não degrade o estado de conservação da
ocorrência patrimonial pode considerar-se temporário.
Probabilidade (certo, provável, pouco provável ou improvável): o grau de certeza ou a probabilidade de ocorrência de impactes é
determinado com base no conhecimento das características intrínsecas das ações impactantes, da sua localização espacial e do grau
de proximidade em relação às ocorrências patrimoniais. A probabilidade é certa se a localização de uma parte de projeto coincide de
forma negativa com a posição de uma ocorrência patrimonial.

8.3.9

8.3.9.1

Paisagem

Introdução e Metodologia

A introdução na paisagem de um elemento linear de dimensões significativas, como é o caso
da estrada em estudo, pode dar origem a impactes de grande significado uma vez que, na
zona sob influência do traçado, as características biofísicas e paisagísticas alteram-se podendo
ocorrer degradações importantes na paisagem, não só nos seus componentes físicos e
ecológicos, mas também na sua estrutura visual.
A fim de se poder avaliar os impactes na paisagem, provocados pela implantação do projeto da
“EN/ ER218 – Ponte sobre o Rio Maçãs e Acessos”, foi analisado o traçado, com base nas
cartas militares à escala 1:25 000, nas cartas à escala 1:2 000 (conjunto planta/perfil
longitudinal), ortofotomapa (esc. 1:10 000), assim como reportagem fotográfica resultante da
visita de campo realizada.
A identificação e avaliação dos impactes expectáveis foi efetuada tendo em conta que na fase
de projeto em que o traçado se encontra – Projeto Base – o principal objetivo desta avaliação
de impactes, será dar as indicações quanto a possíveis medidas de minimização que possam
ser incorporadas no Projeto de Execução.
Para classificação dos potenciais impactes expectáveis, utilizaram-se os seguintes critérios:
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• Alterações significativas na morfologia do terreno (existência no perfil longitudinal da via
de escavações ou aterros com altura superior a 10 m)
• Amplitude do Impacte Visual (área de visibilidade da via)
-

Pontual

-

Elevada

• Perceção do traçado (proximidade relativa das principais povoações afetadas
visualmente e localização dos pontos de visão)
-

Áreas Sociais

-

Estradas

• Sensibilidade dos espaços (compatibilidade visual da via com as características do
espaço afetado).
Com base na conjunção daqueles critérios avaliaram-se os potenciais impactes em:
Muito Significativo – Quando o traçado apresenta um impacte visual de grande amplitude
sendo facilmente visível e identificado, não só a partir dos aglomerados mais próximos, como
de pontos mais distantes e/ou quando o traçado se desenvolve em espaços de grande
sensibilidade e elevada qualidade paisagística, podendo assim alterar o carácter do espaço
onde se insere.
Significativo – Quando o traçado é percetível, encontrando-se, no entanto, confinado a uma
área mais restrita, não interferindo significativamente na qualidade visual dos espaços, nem na
sua sensibilidade paisagística. A importância do corte é avaliada em função da escala dos
sítios.
Pouco Significativo - Quando o traçado é visível (embora os potenciais observadores sejam em
número reduzido) numa extensão não significativa, podendo existir barreiras de absorção
visual nas envolvências (manchas florestais e elementos geomorfológicos) que não permitem
que o traçado seja imediatamente percetível. Estes impactes registam-se em locais onde uma
reestruturação dos elementos permite a integração da estrada na paisagem. Quando são
viadutos de dimensões reduzidas implantados em espaços de média a baixa qualidade visual e
reduzida sensibilidade paisagística.
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Fase de Construção

Nesta fase serão apenas considerados os impactes com carácter temporário resultantes das
diferentes etapas de construção da via em estudo.
Trata-se sobretudo de uma fase de desorganização espacial e funcional dos espaços, onde
será implantada a estrada, podendo estes impactes afetar não só a área envolvente da via,
como também a generalidade dos espaços onde será implantada.
Na fase de construção do projeto da “EN/ ER218 – Ponte sobre o Rio Maçãs e Acessos”, os
potenciais impactes negativos na paisagem serão os seguintes:
- Eventual diminuição de visibilidade junto das zonas onde se efetuam obras de
terraplenagens, provocada pelo aumento do nível de poeiras no ar com a consequente
deposição no coberto vegetal envolvente. Este facto tenderá a agravar-se nos meses de
menor precipitação, correspondente ao período estival;
- Introdução de elementos “estranhos” na paisagem tradicional da área em estudo no
ambiente tradicional deste vale – maquinaria pesada, materiais de construção, elementos
pré-fabricados, etc. – especialmente nas áreas previstas para estaleiros;
- Alterações na morfologia do terreno, devido à construção de aterros e escavações, com
consequente degradação visual e ambiental, deste espaço. Ter-se-á em conta que, nesta
fase, as medidas de integração paisagística ainda não estão concretizadas, ou
encontram-se numa fase inicial, pelo que ainda não resultam totalmente eficazes;
- Alterações na utilização e função dos espaços e consequente modificação nas estruturas
visuais existentes;
- Aparecimento de zonas de descontinuidade não só visual, como também nas relações
estabelecidas entre os diversos elementos e espaços.
Os efeitos acima referidos generalizam-se a toda a área abrangida pelo traçado, tendo
logicamente, maior impacte onde existe maior movimentação de terras (Quadro 82) e onde
serão construídas as obras de arte de maior dimensão (Ponte sobre o Rio Maçãs). Tendo em
consideração que estes impactes se prolongam durante a fase de exploração, será no capítulo
seguinte que os mesmos serão analisados.
Da conjugação dos vários aspetos considerados é expectável que, apesar do carácter
temporário de alguns impactes referidos, os impactes na paisagem durante a fase de
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construção, sejam de grande significado em alguns troços da EN/ ER218 – Ponte sobre o Rio
Maçãs e Acessos, assumindo os trabalhos de movimentação de terras proporções mais
significativas nos locais indicados no Quadro 82.
Apesar da análise de impactes na paisagem incidir principalmente nos pontos que a seguir se
desenvolvem (fase de exploração), e que dizem respeito a impactes imediatos e diretos, outros
impactes existem que se farão sentir no horizonte temporário mais distante.
Estes impactes a longo prazo dizem principalmente respeito a:
- Modificação do ritmo de evolução na zona de maior influência do traçado, com o
desenvolvimento mais ou menos ordenado das atividades humanas – habitat e indústrias
(tendo em atenção a existência de PDM ou outros planos de ordenamento).
- A transformação das estruturas agrárias, principalmente no que se refere a eventuais
planos de emparcelamento e planos de reestruturação de áreas agrícolas, mais ou
menos próximas do traçado.

8.3.9.3

Fase de Exploração

Para além dos impactes referidos, originados na fase de construção, decorrentes
principalmente das ações das máquinas com o desaparecimento do atual uso do solo e
alterações na utilização e função dos espaços, são expectáveis outros impactes na fase de
exploração, uma vez que a introdução da estrada na paisagem conduzirá a alterações, mais ou
menos significativas, na estrutura da mesma.
Por constituir uma faixa contínua que atravessa a paisagem, a estrada tem um efeito de rutura
na organização desta e, consequentemente, altera a sua estrutura visual. 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 aqueles que sofrerão maior
impacte negativo – 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 – corre-se, portanto, o risco de degradação desses espaços, caso não sejam
adotadas as medidas de minimização adequadas.
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Os impactes analisados seguidamente tiveram origem na fase de construção prolongando-se
para a fase de exploração.

8.3.9.3.1

Alterações na Morfologia do Terreno

As alterações na morfologia do terreno constituem elementos importantes na análise de
impacte visual, correspondendo a aterros e escavações de dimensões significativas.
Constituem zonas de descontinuidade não só visual, como nas relações estabelecidas entre os
diversos elementos biofísicos que constituem a paisagem, com consequente degradação visual
e ambiental dos espaços onde se instalam.
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 moderada e como significativos ou pouco significativos. Surgem
normalmente associadas a escavações e aterros com alturas inferiores a 10 m ou com alturas
compreendidas entre 10-15m (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 da morfologia em
causa, deverá assumir um caracter permanente na paisagem, sendo menor a eficácia da
concretização de um adequado Projeto de Integração Paisagística.
Atendendo às características da morfologia do terreno e às características do projeto indicamse no Quadro 82 não são espectáveis que surjam problemas de integração visual.
Considera-se que as escavações e aterros, após aplicação de medidas de minimização, que
deverão passar pela execução do projeto de integração paisagística, não deverão representar
impactes significativos para a paisagem.
Importa ainda referir um impacte importante relacionado com a movimentação de terras, que
resulta da criação de áreas de depósito e/ou de empréstimo de terras.
De acordo com os valores apresentados à data, será necessário levar a depósito 70.750m3.
Esta situação poderá originar impactes significativos a muito significativos, caso venha a existir
necessidade da criação de novas áreas de vazadouro.
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Salienta-se no entanto que, no presente estudo, prevê-se a possibilidade das terras sobrantes
poderem ser reencaminhas para a recuperação ambiental das várias minas desativadas que
existem no concelho de Vimioso, constituindo um impacte positivo sobre a paisagem.
Desconhecendo-se nesta fase informação mais detalhada sobre esta situação, não é possível
avaliar com mais pormenor o tipo de impactes que daqui poderão resultar, apresentando-se,
todavia, algumas medidas no respetivo capítulo.

8.3.9.3.2

Obras de Arte Especiais

A construção de passagens superiores (PS) e inferiores (PI) à via, bem como pontes/viadutos e
estruturas de suporte, originam também impactes negativos pois induzem a um efeito de
descontinuidade na morfologia do terreno e constituem elementos visuais que se destacam na
paisagem. Podem representar uma rutura de escala com a paisagem envolvente (por exemplo
a relação existente entre um viaduto/ponte e as dimensões naturais de um vale) apresentando
a sua integração paisagística maiores dificuldades, caso não sejam adotadas as medidas de
minimização adequadas.
Tendo em consideração que o referido anteriormente apresenta maior significado quando
referente a viadutos/pontes, as obras de arte correntes (PS e PI), não serão objeto de análise.
A ponte sobre o Rio Maçãs pelas suas dimensões, em altura e extensão, irá originar os
impactes visuais mais significativos. Este facto deve-se também às características biofísicas e
paisagísticas do vale do Rio Maçãs que, tal como referido na caracterização da situação de
referência, constitui a unidade de maior sensibilidade paisagística, apresentando um elevado
valor ecológico.
No que respeita ao atravessamento do Rio Maçãs, o traçado em planta é caracterizado por um
desenvolvimento reto numa grande extensão da obra de arte, seguido de um troço em clotóide
e outro em curva, à direita. Da análise da rasante é possível concluir que a obra de arte irá
situar-se a uma distância máxima relativamente ao terreno de aproximadamente 160m.
Desta forma o atravessamento do Rio Maçãs por uma ponte com as dimensões em causa irá
originar um impacte significativo a muito significativo na paisagem, que se procurou refletir no
desenvolvimento da solução. A inclinação das vertentes e profundidade do vale sugerem que a
qualidade estética da obra pode ser beneficiada através de uma redução progressiva da
dimensão dos vãos, desde o centro até às extremidades.
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A solução estrutural preconizada para a ponte sobre o Rio Maçãs, nomeadamente a sucessão
de vãos proposta dependeu em grande medida dos condicionamentos hidrológicos
relativamente à localização do leito de cheia do Rio Maçãs, bem como do processo construtivo
idealizado. Esta obra de arte possui um comprimento total entre encontros de 800m,
distribuídos da seguinte forma: 90 + 160 + 180 + 160 + 135 + 75 = 800 m.
Para a gama de vãos apresentada, a solução natural para a estrutura do tabuleiro corresponde
ao caixão em betão armado e pré-esforçado.
No que se refere aos pilares, destaca-se que a implantação dos apoios na vertente poente do
vale é condicionada por dois fatores principais. Por um lado, grande parte do talude possui um
declive da ordem de 1:1 na aproximação ao curso de água, pelo que a implantação de pilares
nessa zona levaria a grandes dificuldades na sua execução e obrigaria a trabalhos de
estabilização do talude. Por outro lado, é também possível observar uma zona de talude
subvertical, que limita o posicionamento de qualquer pilar nessa região. Assim, após um
exaustivo estudo de soluções, concluiu-se que a solução apresentada seria aquela que permite
controlar as dificuldades de execução de pilares na encosta poente do vale, cumprindo em
simultâneo as condicionantes ao projeto, a nível geotécnico, hidrológico, de segurança, entre
outros considerados.

Figura 68 – Ponte sobre o Rio Maçãs – Corte Longitudinal.

Relativamente à geometria, os pilares possuem uma secção transversal retangular vazada. Os
pilares P1, P2, P4 e P5 possuem uma espessura de 0.45m e as dimensões exteriores crescem
na proporção 1:75 (direção longitudinal) e 1:40 (direção transversal). No topo as dimensões
são: 5.0m x 6.4m, para os pilares P1 e P5; 5.0m x 6.2m, no caso do pilar P1; e 6.0m x 6.0m,
para os pilares P2 e P3.
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Refere-se que o reduzido número de pilares e a utilização de um fuste único irá beneficiar a
transparência da obra de arte. Por outro lado, é comum em pilares altos, adotar secções
tubulares com dimensão variável deste o topo até à base. No contexto do vale atravessado, a
localização aproximadamente central do curso de água sugere que a adoção de uma
sequência simétrica de vãos é compatível com a própria simetria do vale. No entanto, optou-se
por situar o pilar central na margem nascente, fora da zona potencialmente abrangida pelo
nível do leito de cheia, devido às condicionantes topográficas já referidas anteriormente.
Relativamente à profundidade do vale, a solução apresentada é bastante esbelta, na medida
em que se adotam valores L/h entre 35 a 40m na zona central dos vãos interiores e da ordem
de 15 a 18m sobre os apoios nos pilares interiores. A adoção de uma secção de altura variável
é naturalmente ditada pelos elevados esforços que se desenvolvem nos apoios durante a fase
construtiva (consola), mas permite também garantir um bom equilíbrio relativamente à
dimensão do pilar segundo a direção longitudinal.
Considera-se ainda benéfica a inserção da obra de arte numa curva de concordância vertical
de raio muito elevado uma vez que deste modo é possível obter soluções mais fluídas e com
melhor integração paisagística em vales de profundidade acentuada, como é o caso do Rio
Maçãs.
Assim, através da conceção de uma obra de arte cuja qualidade arquitetónica e paisagística
possa ser considerada elevada, os potenciais impactes na paisagem não serão tão
significativos, podendo a ponte assumir-se como um elemento estruturante da paisagem e não
como elemento de rutura.
Esta é uma questão subjetiva e pessoal, dado que se prende com conceitos estéticos, os quais
implicam sempre diferentes leituras e interpretações consoante o indivíduo que as faz.
Importa também referir que o impacte visual resultante da Ponte sobre o Rio Maçãs, não será
tão significativo dado que, tal como referido anteriormente, a mesma se localiza numa zona de
características mais naturais, onde não existem povoações na envolvência imediata,
localizando-se os aglomerados mais próximo – Carção, a poente, e Vimioso, a nascente – a
uma distância aproximada de 1,5 km desta obra de arte. A acessibilidade visual é, pois,
efetuada a partir de locais mais afastados o que contribui para que a presença visual desta
obra de arte se “dilua” conforme a distância aos potenciais observadores aumenta.
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Importa ainda referir a acessibilidade visual a partir da EN218, sobretudo cerca do km 37+750
(um pouco antes da travessia do Ribeiro de Milheirados) quando os utentes desta estrada
assumem uma posição frontal e de maior proximidade, relativamente à Ponte sobre o Rio
Maçãs.
No caso do viaduto sobre o ribeiro do Buzincha, o impacte visual não será significativo dado
que os potenciais observadores correspondem aos habitantes de Carção, uma vez que para os
habitantes de Vimioso situados na outra margem do Rio Maçãs, cerca de 3km para nascente, o
impacte visual já será pouco significativo. Dada a distância em causa, o potencial impacte
visual será reduzido, uma vez que, tal como referido na bibliografia da especialidade, a nitidez
de leitura dos elementos que integram a paisagem se vai esbatendo à medida que aumenta a
distância a que se encontra o observador (considera-se que para distâncias superiores a
2.000m a visibilidade será baixa).

8.3.9.3.3

Perceção do Traçado/Acessibilidade Visual

Para a identificação e avaliação dos troços de maior acessibilidade visual para as populações
locais, tiveram-se em atenção os seguintes fatores:
-

As características topográficas da área, a localização dos aglomerados populacionais
e de outros pontos de visão, nomeadamente das estradas com mais tráfego;

-

A implantação da solução alternativa no relevo local;

-

Grau de incompatibilidade com a paisagem envolvente.

Numa análise global do traçado da EN/ ER218 – Ponte sobre o Rio Maçãs e Acessos,
constata-se que, de uma maneira geral, os impactes apresentam um caracter mais ou menos
pontual uma vez que a área de repercussão do impacte apresenta-se confinada aos limites
visuais envolventes, apresentando uma reduzida amplitude e de magnitude medianamente
significativa.
Para esta situação contribui o facto do potencial número de observadores não ser significativo,
bem como a existência de barreiras visuais nas proximidades do traçado, nomeadamente
barreiras visuais contínuas (linhas de festo) ou fracionadas (manchas arbóreas), o que faz com
que o campo visual relativo varie consoante a proximidade de barreiras visuais na envolvência,
caso das manchas arbóreas, e a posição do observador.
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Analisando o traçado, pode verificar-se que a acessibilidade visual sobre o mesmo terá em
muitos troços lugar a partir de estradas ou caminhos municipais, com um menor número de
utentes.
Relativamente à EN218, verifica-se que o novo troço será mais percetível para os utentes desta
estrada logo após a saída da povoação de Carção (km 31) e na proximidade do vértice
geodésico do Castanheiro (km 38). Todavia, em todas estas situações não serão de esperar
impactes visuais significativos.
No que se refere ao impacte visual para potenciais observadores localizados em pontos fixos
do território (aglomerados ou habitações dispersas na paisagem) verifica-se que devido às
características da paisagem, nomeadamente ao tipo de povoamento existente, ou à
inexistência do mesmo, será na unidade de paisagem correspondente à UP2 – Zona Planáltica,
mais concretamente para os aglomerados de Carção e Vimioso, que se farão sentir os
impactes visuais mais significativos.
Constatou-se que estes impactes encontram-se associados às principais alterações
morfológicas (aterro referidos no Quadro 82) e à Ponte sobre o Rio Maçãs. São logicamente os
espaços de maior qualidade visual e menor capacidade de absorção visual (sobretudo o vale
do Rio Maçãs), pois correspondem aos vales de uma pequena linha de água e de um
importante curso de água.
Assim, para além das situações referidas anteriormente no âmbito das alterações morfológicas
e obras de arte especiais, considera-se que, no global, os impactes visuais mais significativos
registar-se-ão no trecho inicial, tendo em consideração que o traçado irá desenvolver-se numa
mancha de matos e incultos, sem qualquer mancha arbórea intercalar, apresentando portanto
uma bacia visual mais ampla, com os potenciais observadores a localizarem-se nos edifícios da
povoação de Carção mais próximos do traçado. Correspondem a situações de impacte que
apesar de terem um carácter pontual, poderão, num contexto mais local, assumir uma
magnitude significativa, mas que, todavia, são facilmente minimizáveis, através de uma
adequada integração paisagística.
Importa referir que as localidades de Carção e Vimioso se situam a cotas superiores àquelas a
que o traçado se desenvolve.
Verifica-se, assim, que os impactes mais significativos para a paisagem não são os resultantes
das alterações do relevo, devido à implantação dos aterros e escavações de maior dimensão,
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mas sim devido à implantação de obras de arte especiais de grandes dimensões que, caso não
sejam adotados especiais cuidados na sua conceção, podem constituir uma rutura na escala
dos espaços onde se inserem, nomeadamente na unidade de maior sensibilidade paisagística,
que engloba o vale do rio Maçãs. Este facto conjugado com as alterações biofísicas, devido à
afetação de áreas protegidas importantes para a conservação da natureza, nomeadamente a
Zona de Proteção Especial “Rios Sabor e Maçãs” (PTZPE0037) e o Sítio de Interesse
Comunitário “Rios Sabor e Maçãs” (PTCON0021), de grande importância para a região, origina
que este seja considerado o troço com impacte paisagístico mais significativo, com especial
incidência na fase de construção.
No entanto, e tal como foi já referido anteriormente, através da conceção de uma obra de arte
cuja qualidade arquitetónica e paisagística possa ser considerada elevada, estes impactes não
serão tão significativos, podendo a ponte assumir-se como um elemento estruturante da
paisagem e não como elemento de rutura.

8.3.9.3.4

Impactes para os Utentes da Estrada

Do ponto de vista dos utentes desta via, verifica-se que o traçado irá originar impactes positivos
e diretos, tanto a nível visual como no conforto da condução. Para os utentes deste novo troço
da EN218, o desenvolvimento e composição de sequências visuais com qualidade ao longo do
traçado, contribui para a otimização do conforto na condução.
Refere-se assim a passagem da estrada na unidade de paisagem correspondente ao Vale do
Rio Maçãs, onde será permitido ao utente observar uma paisagem de qualidade visual elevada.

8.3.10

8.3.10.1

Instrumentos de Planeamento

Introdução e Metodologia

O presente subcapítulo tem como objetivo avaliar os impactes do projeto ao nível do
ordenamento do território. Para o efeito procedeu-se à análise dos seguintes aspetos:
- Verificar a conformidade ou concordância do projeto com as orientações e
regulamentações estabelecidas nos instrumentos de gestão territorial com incidência na
área de intervenção;
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- Verificar quais as interferências e grau de compatibilidade do projeto com as servidões e
restrições de utilidade pública e outros condicionamentos com incidência na área de
intervenção.
Os impactes iniciam-se na fase de construção e mantêm-se durante a fase de exploração do
projeto.
Os critérios utilizados para a classificação dos impactes são os definidos para a generalidade
das componentes do EIA e são os apresentados no subcapítulo 8.1. Metodologia Geral.

8.3.10.2

Programa Nacional da Politica de Ordenamento do Território (PNPOT)

Pode referir-se que o projeto em análise contribuirá, de forma muito positiva, para a realização
dos objetivos estratégicos preconizados no PNPOT, nomeadamente “Desenvolver o cluster do
turismo, explorando as múltiplas potencialidades existentes: património mundial (Douro
Vinhateiro e Arte Rupestre em Foz Côa), rio Douro, quintas, solares, paisagens, identidade
cultural das aldeias e pequenas cidades, termalismo, produtos de qualidade”.
O parecer do Turismo do Porto e Norte de Portugal, E.R. vai ao encontro do anteriormente
referido, “já que consideram que esta ligação, pela sua importância viária, pela carência que
vem colmatar, trará ao concelho de Vimioso uma nova dinâmica de fluxos turísticos assim
como para toda a região. Devido às recentes acessibilidades viárias, ao enquadramento
estratégico e geográfico que possui, antevê-se um elevado grau de sustentabilidade e
notoriedade para este destino, quer nacional, quer internacional, resultado, da proximidade da
região espanhola de Castela e Leão e da Rais Baixas, associando-se assim a um conceito de
Turismo Cultural e de Natureza, com oferta bem diferenciada. A viabilidade desta ponte, será
um importante elemento para o desenvolvimento turístico da zona onde se implanta e irá
contribuir para superar carências reais no setor e na região. Reconhece e atribui a este Projeto
importância âncora para o desenvolvimento turístico de toda a Região Porto e Norte em geral,
do concelho de Vimioso e do Nordeste transmontano em particular.”

8.3.10.3

Plano Rodoviário Nacional (PRN 2000)

Conforme referido no capítulo 6.10 a atual EN/ER 218 integra a Rede Rodoviária Nacional
Complementar definida no Plano Rodoviário Nacional a ligação desde Carção até Miranda do
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Douro, constituindo o acesso ao IP4 a partir de todas as localidades servidas por este eixo
(Figura 69).
A concretização do projeto contribui positivamente para a concretização dos objetivos do PRN,
já que irá permitir uma redução da distância e o tempo de viagem, bem como a segurança em
que esta é realizada, entre as povoações de Carção e Vimioso.
Para além da melhoria da acessibilidade local, o projeto irá permitir uma melhoria significativa
da acessibilidade nas principais ligações que o utilizam (Vimioso e Miranda do Douro, para
Bragança e para o IP4 e de Mogadouro para Bragança e para o IP4).

Projeto em
Estudo

Figura 69 – Localização da via em estudo (assinalada a vermelho na figura) e dos acessos aos
principais centros urbanos na envolvente.
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Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas que integram a Região Hidrográfica
3 (RH3) - PGRH do Douro

O projeto desenvolvido teve em consideração, os objetivos estratégicos do Plano de Gestão
das Bacias hidrográficas, nomeadamente o de proteger a qualidade das massas de água
superficiais (costeiras, estuarias e interiores) e subterrâneas, visando a sua conservação ou
melhoria.
Nesse sentido o projeto da Ponte sobre o rio Maçãs não prevê a implantação de pilares em
zonas de leito de máximo de cheia. Para além do referido, a definição dos pilares da ponte teve
em consideração a necessidade de que a geometria dos pilares (incluindo as fundações)
favoreça o escoamento da água.
O traçado em estudo insere-se na sua totalidade na Bacia Hidrográfica do rio Maçãs, com
potencial interferência na qualidade dos recursos hídricos, especialmente durante a fase de
construção. Da avaliação de impactes efetuada, resulta que os impactes verificados, embora
negativos, não são significativos, podendo ser mitigados pelas medidas de minimização
preconizadas.
Desta forma, o PGBH do Douro, dado o seu carácter sectorial e especializado, não apresenta
impedimentos relativamente ao projeto em estudo, desde que sejam implementadas as medidas
relativas ao descritor Recursos Hídricos durante a fase de construção, verificando-se também, que
não ocorrerão impactes negativos que ponham em causa os objetivos do PGBH.
Face ao exposto considera-se que a implementação do projeto não irá colidir com os objetivos
delineados no PGBH do Douro.

8.3.10.5

Plano Regional de Ordenamento Florestal do Nordeste Transmontano
(PROFNE)

Apesar das várias soluções estudadas, conforme relatado no subcapítulo 2.2. Antecedentes do
projeto, não foi possível evitar que grande parte do projeto atravessasse áreas onde ocorrem
povoamentos florestais de Carvalhos, Castanheiro-manso associada com Pinheiro-bravo.
Deste modo, deverão ser tomados os necessários cuidados e adotar-se medidas mitigadoras
de impactes.
Durante a fase de construção deverão ser tomadas as devidas precauções durante a execução
das obras de modo a reduzir o risco de incêndios.
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A implantação de estaleiros e parques de material e outras ações deverão preservar as zonas
florestais. Nos espaços a intervencionar, o abate de árvores deverá ser reduzido ao mínimo
indispensável.
Na fase de funcionamento da via deve ser respeitada a obrigatoriedade de gestão do
combustível na faixa de terreno confinante à futura via.

8.3.10.6

Plano Setorial da Rede Natura 2000 (PSRN 2000)

Conforme referido, a área de implantação do projeto “EN/ER 218 – Ponte sobre o Rio Maçãs e
Acessos” está maioritariamente abrangida pelo Sítio de Importância Comunitária - SIC “Rios
Sabor e Maçãs” e pela Zona de Proteção Especial para a Avifauna – ZPE dos “Rios Sabor e
Maçãs” (Plano Setorial da Rede Natura 2000 – RCM 115-A/2008, de 21 de julho e DL
n.º 140/99, de 24 de abril, republicado no DL n.º 49/2005, de 24 de fevereiro, alterado pelo DL
n.º 156-A/2013, de 8 de novembro, que transpõe para a ordem jurídica interna as Diretivas
Comunitárias Habitats e Aves).
Apesar do projeto atravessar o SIC e a ZPE, considera-se que assume uma significância média
a reduzida, uma vez que é interferida entre 0,03% da área total do SIC e 0,02% da área total
do ZPE.
Como medida compensatória sugere-se a remoção do pavimento da antiga estrada, pelo que a
travessia da maior parte das viaturas irá passar-se a fazer através desta nova ligação, o que
permite encurtar a distância e o tempo de travessia do SIC e ZPE (cerca de 5,7 km pela atual
EN218 e cerca de 1,6 km pelo projeto – ver figura seguinte), diminuindo os impactes atuais da
deslocação entre as povoações de Carção e Vimioso.
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Figura 70 – Interferência da EN218 e do atual Projeto no SIC (assinada a vermelho na figura) e
ZPE (assinalada a azul na figura).

No entanto, tendo em conta o seu estatuto de área protegida, a intervenção no SIC e na ZPE
dependerá de parecer favorável do ICNF.
A avaliação da afetação dos valores naturais presentes na área de implantação do projeto está
incluída na análise de impactes da componente biológica.

8.3.10.7

Plano Nacional da Água

Os objetivos do PNA encontram-se articulados com os objetivos fundamentais definidos no
âmbito do plano bacia hidrográfica do Douro, onde se prevê a proteção e a gestão equilibrada
dos recursos hídricos da bacia hidrográfica, considerando a sua harmonização com o
desenvolvimento regional e sectorial, através da economia do seu emprego e racionalização
dos seus usos.
Conforme referido com a implementação do projeto da “EN/ER 218 – Ponte sobre o Rio Maçãs
e Acessos”, espera-se um aumento da criação do emprego nas povoações de Carção e de
Vimioso,

resultado da melhoria da acessibilidade entre estas duas

povoações

e

consequentemente entre todo o planalto Mirandês e a sede de distrito de Bragança. Para além
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do desenvolvimento regional o atual projeto foi desenvolvido tendo como objetivo a menor
afetação possível dos recursos hídricos existentes no local de implantação do projeto,
incluindo-se várias medidas de minimização para salvaguarda destes.
Assim, considera-se que o atual projeto não colide com os objetivos do PNA.

8.3.10.8

Plano Diretor Municipal

O Plano Diretor Municipal de Vimioso em vigor já previa uma nova rede distribuidora entre as
povoações de Carção e o de Vimioso, a norte do traçado agora proposto, conforme se pode
observar na Figura 11 e no Desenho 768-P161-EIA-008.

8.3.10.8.1

Carta de Ordenamento

Conforme referido a área prevista para a implementação do projeto da “EN/ER 218 – Ponte
sobre o Rio Maçãs e Acessos” encontra-se incluída nas seguintes classes de espaço: “Espaços
Agrícolas e Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal”.
O regulamento do PDM de Vimioso refere que são permitidas a construção de infraestruturas
viárias nas duas classes de espaço referidas anteriormente. Face ao exposto considera-se que
não se afiguram incompatibilidades com estas classes de uso do solo.

8.3.10.8.2

Carta de Condicionantes

Conforme referido área prevista para a implementação do projeto da “EN/ER 218 – Ponte
sobre o Rio Maçãs e Acessos” atravessa áreas classificadas como Reserva Agrícola Nacional
(RAN), Reserva Ecológica Nacional (REN), Rede Natura 2000 – PTCON0021 e PTZPE0037.
Cruza ainda a rede rodoviária distribuidora – Caminhos Municipais.
A conceção do projeto teve em consideração eventuais condicionantes que pudessem existir
na área de implantação do projeto, ou restrições e servidões legalmente constituídas.
Conforme se pode verificar através dos elementos fornecidos pelas entidades oficiais, a
implantação do projeto irá implicar interferência com espaços sobre os quais impendem
restrições e servidões de utilidade pública. No entanto considera-se que apesar dessa
interferência a implantação do projeto não é inviabilizada pelas condicionantes, restrições ou
servidões legalmente constituídas, conforme se analisa de seguida.
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Condicionantes, Servidões e Restrições de Utilidade Pública

Reserva Ecológica Nacional e Reserva Agrícola Nacional

De acordo com a análise efetuada na situação de referência, a zona de implementação do
projeto está incluída em zonas classificadas como RAN (cerca de 0,45 ha) e como REN –
Áreas com risco de erosão (cerca de 5,59 ha).
Segundo, o nº 1 do art.º 21º do Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro, “Nas áreas da
REN podem ser realizadas as ações de relevante interesse público que sejam reconhecidas
como tal por despacho do membro do Governo responsável pelas áreas do ambiente e do
ordenamento do território e do membro do Governo competente em razão da matéria, desde
que não se possam realizar de forma adequada em áreas não integradas na REN.”
Complementarmente, como refere o n.º 3 do mesmo Artigo, “Nos casos de infraestruturas
públicas, nomeadamente rodoviárias, ferroviárias, portuárias, aeroportuárias, de abastecimento
de água ou de saneamento, sujeitas a avaliação de impacte ambiental, a declaração de
impacte ambiental favorável ou condicionalmente favorável equivale ao reconhecimento do
interesse público da ação”.
O projeto em análise no presente EIA enquadra-se no disposto no nº 3 do Artigo 21º.
Segundo o Artigo 22.º do DL n.º 199/2015, de 16 de setembro, as utilizações não agrícolas de
áreas integradas na RAN só podem verificar-se quando não exista alternativa viável fora das
terras ou solos da RAN, no que respeita às componentes técnica, económica, ambiental e
cultural, devendo localizar-se nas terras e solos classificados como de menor aptidão.
O projeto em estudo enquadra-se nesta situação.
O pedido de viabilização de qualquer utilização não agrícola de áreas integradas na RAN, nos
termos do n.º 1 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março (alterado e
republicado pelo Decreto-Lei n.º 199/2015, de 16 de setembro), é formalizado através de
requerimento dirigido ao presidente da Entidade Regional da RAN (EN-RAN) territorialmente
competente, neste caso a EN-RAN do Norte, acompanhado dos documentos identificados no
respetivo anexo II e conforme modelo previsto no anexo III da Portaria n.º 162/2011, de 18 de
abril.
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No entanto, como o projeto se localiza em áreas de REN e RAN, devem ser tomadas as
necessárias medidas para evitar a afetação, temporária ou permanente, de áreas de RAN e
REN para além do estritamente necessário para a construção do projeto.
Considera que a afetação de solos e elevada aptidão agrícola integrados na RAN constitui um
impacte negativo, direto, de dimensão local, permanente, certo, imediato, irreversível, pouco
significativo (fase à dimensão da área afetada) e de magnitude média.
A afetação de áreas integradas na REN, constitui um impacte negativo, direto, de dimensão
local, permanente, certo, imediato, irreversível, significativo (fase à dimensão da área afetada)
e de magnitude média.
A instalação e atividades do estaleiro acarretarão impactes negativos, diretos, temporários,
prováveis, locais, imediatos, reversíveis, variando o significado e a magnitude dos impactes
com a classificação da área ocupada. Face ao mencionado, os estaleiros deverão localizar-se
fora de áreas classificadas como RAN e REN.
Na fase de exploração mantém-se o impacte já identificado na fase de construção de ocupação
de áreas de REN e RAN.

8.3.10.8.3.2

Domínio Público Hídrico

Conforme referido na caracterização da situação de referência, o projeto interceta uma linha de
água principal, o rio Maçãs, e uma linha de água secundária de maiores dimensões, o ribeiro
da Buzincha. A travessia do rio Maçãs e do ribeiro da Buzincha será efetuada através de uma
ponte e de um viaduto respetivamente, sendo que o projeto prevê ainda a implantação de cinco
passagens hidráulicas e o prolongamento e/ou retificação da localização de uma passagem
hidráulica existente na via de ligação - EN218. A servidão estabelecida para os cursos de água
não navegáveis ou flutuáveis, têm uma largura de 10 metros a partir do leito.
A ocupação de parcelas do domínio público hídrico não poderá concretizar-se sem a
necessária autorização da entidade competente, em Portugal Continental, em matéria de
licenciamento dos recursos hídricos nomeadamente, a Agência Portuguesa do Ambiente,
através dos Departamentos de Administração de Região Hidrográfica.
Salienta-se que os pilares da ponte (colocados fora do nível estimado para a cota do leito de
cheia imediatamente a montante de 413.5m, a que corresponde uma largura superficial do leito
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de aproximadamente 72m) e do viaduto irão ficar fora do domínio público hídrico, pelo que não
são espetáveis impactes sobre o domínio público hídrico, resultantes da sua implantação.
As restantes linhas de água onde serão instaladas as passagens hidráulicas possuem um
regime torrencial, sendo que na maior parte do ano se encontram sem água. A construção das
passagens hidráulicas irá implicar a ocupação de parcelas afetas ao domínio público hídrico.
A ocupação de parcelas do domínio público hídrico, constitui um impacte negativo, direto, de
dimensão local, permanente, certo, imediato, irreversível, pouco significativo e de magnitude
baixa face ao n.º de passagens hidráulicas previstas.

8.3.10.8.3.3

Oliveiras

Conforme referido na caracterização da situação de referência, a implementação do projeto irá
implicar o abate de cerca de cerca de 18 exemplares de oliveiras, logo no início do traçado
(aos pk+150 e pk 0+300) e eventualmente um ou outro exemplar para a colocação do pilar do
viaduto (pk 0+750).
Considerando o disposto no regime jurídico de proteção às oliveiras rege-se pelo Decreto-Lei
nº 120/86, de 28 de maio, o arranque e corte raso de povoamentos de oliveiras só poderá ser
efetuado mediante prévia autorização concedida pela Direção Regional de Agricultura e
Pescas do Norte.
Considera-se que o arranque de exemplares de oliveiras, constitui um impacte negativo, direto,
de dimensão local, permanente, certo, imediato, irreversível, pouco significativo (fase ao n.º de
oliveiras a arrancar) e de magnitude média.

8.3.10.8.3.4

Zonas de Caça

De acordo com o Artigo 53.º do Decreto-Lei n.º 201/2005, de 24 de novembro (Lei de Bases
Gerais da Caça), constituem áreas de proteção os locais seguintes:
c) “As estradas nacionais (EN), os itinerários principais (IP), os itinerários complementares
(IC), as autoestradas, as estradas regionais das Regiões Autónomas (ER) e as linhas
de caminho-de-ferro numa faixa de proteção de 100 m.”
Assim, após a implantação do projeto agora em estudo, será proibido exercer a atividade
cinegética numa faixa de 100 m ao redor da estrada.
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Considera-se que fase à extensão da estrada em estudo 3,2 km, a afetação da zona de caça,
constitui um impacte negativo, direto, de dimensão local, permanente, certo, imediato,
irreversível, pouco significativo e de magnitude baixa.

8.3.10.8.3.5

Recursos Geológicos

Conforme referido foi contactada a Empresa de Desenvolvimento Mineiro que informou que:
“construção da via em causa não demonstra qualquer tipo de incompatibilidade de com os
nossos projetos de prospeção mineira. Assim informamos, que apesar da construção da
estrada se encontrar na área de prospeção contratada entre a EDM e o Estado Português, não
se vislumbra incompatibilidade entre ambos os projetos”.

8.3.10.8.3.6

Sistemas de Abastecimento Público de Água, e de Drenagem e
Tratamento de Águas Residuais

Conforme referido na caracterização da situação de referência a implantação do projeto não
interfere com as infraestruturas de abastecimento de água existentes nem com as
infraestruturas de saneamento existentes.

8.3.10.8.3.7

Linhas Elétricas

Conforme referido na caracterização da situação de referência a área de implantação direta do
projeto não interfere com linhas elétricas de Alta e Média Tensão.

8.3.10.8.3.8

Vértices Geodésicos

Conforme referido os marcos geodésicos têm zonas de proteção determinadas caso a caso,
em função da visibilidade que deve ser assegurada ao sinal e entre os diversos sinais, tendo
como extensão mínima uma área com um raio de 15 metros.
Os projetos de obras ou planos de arborização na proximidade de marcos geodésicos não
podem ser licenciados sem prévia autorização da Direção-Geral do Território (DGT).
A DGT informou (parecer emitido por esta entidade no âmbito de consulta às entidades), que
que no limite da área de estudo existe o vértice geodésico "Castanheiro" de 2.ª ordem.
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Relativamente à Rede de Nivelamento Geométrico de Alta Precisão, não existem marcas de
nivelamento dentro do limite da área afeta a este projeto.
A área de implantação direta do projeto encontra-se a mais de 300 m do referido vértice
geodésico, pelo que não irá interferir com esta servidão. As infraestruturas a implementar no
âmbito do presente projeto não obstruem as visibilidades das direções constantes das minutas
de triangulação dos vértices geodésicos existentes na envolvente do projeto.

8.3.10.8.3.9

Recursos Florestais

O projeto não interceta áreas florestais financiadas, nem irá afetar arvoredo de Interesse
Público.
No entanto, conforme descrito na situação de referência será afetada uma área significativa de
carvalhais e de castanheiro-manso associado a pinheiro-bravo, pelo que se considera o
impacte sobre os recursos florestais existentes na área de implantação do projeto como
negativo, certo e de magnitude elevada, visto que afetarão espécies arbóreas emblemáticas,
de crescimento lento. Sempre que possível, o traçado da nova via, foi otimizado no sentido de
aproveitar as zonas de matos existentes e os locais onde a densidade de árvores fosse mais
baixa, na tentativa de se cortar o menor n.º possível de exemplares.
Apesar de nesta fase de desenvolvimento do projeto ainda não estarem definidos os acessos
definitivos aos locais de construção das sapatas e pilares da ponte, face aos acessos
existentes na envolvente do local de implantação destas estruturas, prevê-se que seja possível
a abertura de acessos a cada um dos pilares da ponte a partir de acessos existentes (ver
Desenho 768-P161-EIA-015), não havendo a necessidade de afetar toda a área entre os
pilares. Face ao exposto, será possível a preservação de alguns dos exemplares arbóreos
localizados entre pilares.
Salienta-se que, nesta fase não é ainda possível definir com exatidão o número, tipo e
localização de outras estruturas de apoio à obra, já que mesmas dependerão das opções do
futuro Adjudicatário da obra. No entanto face à ocupação florestal da maior parte da envolvente
do local de implantação do projeto, é expectável a afetação de espécies arbóreas com a
instalação das estruturas de apoio à obra.
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Conforme referido, o projeto irá ser implantado em áreas classificadas com perigosidade de
incêndio “muito alta”, no entanto não se trata de uma edificação para habitação, comércio,
serviço e indústria, não se prevê incompatibilização com esta classe de espaço.
No entanto, relativamente a medidas e ações a desenvolver no âmbito do Sistema Nacional de
Defesa da Floresta contra Incêndios deverá ser cumprido com o determinado no Decreto-Lei nº
124/2006, de 28 de junho (alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de
janeiro), sendo obrigatória a gestão de combustível ao longo das vias de comunicação numa
faixa lateral de terreno confinante, numa largura não inferior a 10 m.
Durante a fase de construção deverão ser tomadas as devidas precauções durante a execução
das obras de modo a reduzir o risco de incêndios.

8.3.11

8.3.11.1

Componente Social

Fase de Construção

Na fase de construção, os impactes demográficos e de dinâmica populacional estão
fundamentalmente relacionados com o aumento da população presente, em função da maior
disponibilidade de empregos associados às obras de construção do projeto.
A este incremento na população presente, estarão associados, principalmente, consumos de
bens, sobretudo alimentares e de pequeno comércio, assim como nos serviços de restauração,
o que constituirá um impacte económico positivo, significativo, baixa magnitude, reversível,
certo, indireto, ainda que limitado no tempo. Este impacte dependerá essencialmente da
capacidade dos agentes locais em saber aproveitar as necessidades que irão despertar.
A maior disponibilidade de empregos, associada às obras em curso, poderá conduzir a uma
diminuição da taxa de desemprego no concelho de Vimioso, se a entidade empregadora optar
pelo recrutamento local. Contudo, é provável que se possa utilizar mão-de-obra proveniente
das zonas limítrofes.
Assim, e tendo em conta que será expectável um grande fluxo de pessoas externas devido à
dimensão dos trabalhos a realizar, prevê-se que estes impactes sejam positivos de magnitude
média uma vez que a obra envolverá um elevado número de trabalhadores, mas de carácter
temporário visto resumir-se ao período de duração das obras e de âmbito local ou sub-regional,
avaliando-se globalmente como um impacte significativo.
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Relativamente às condições de vida das populações, a construção do projeto viário trará
incómodos resultantes da circulação de veículos pesados e consequente aumento de ruídos e
poeiras, e degradação do pavimento das vias de comunicação. Esta fase trará também a
presença de elementos estranhos à paisagem, a remoção de coberto vegetal, decapagem,
movimentação de terras, etc. Estes incómodos que se refletirão na qualidade de vida das
populações (condições de conforto e de saúde) mais diretamente afetadas (residentes na
povoação de Carção) são avaliados como um impacte negativo, mas pouco significativo, dado
ser temporário, reversível e de âmbito local.
Particularmente, em termos de acessibilidades, este movimento significativo de pesados de
transporte de terras e materiais, em especial na fase inicial de movimentação de terras,
implicará impactes negativos temporários sobre a rede viária local. Estes impactes advêm
essencialmente da degradação do piso e diminuição da segurança rodoviária incidindo
particularmente sobre os residentes da área envolvente. No entanto, este impacte é
considerado pouco significativo na sua globalidade uma vez que não são de prever, à partida,
situações particularmente gravosas.
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.

8.3.11.2

Fase de Exploração

Os principais impactes a nível regional far-se-ão sentir em termos da melhoria das
acessibilidades, passando a dispor de uma ligação mais rápida e segura, o que terá reflexos na
dinamização das atividades económicas (indústria, comércio e turismo) e poderá contribuir para
um acréscimo no investimento da região, provocando um impacte positivo significativo e de
magnitude elevada, na acessibilidade local e regional; bem como direto, permanente, certo e
irreversível.
A nível local, a maior facilidade de acessos favorece a expansão de áreas residenciais e a
densificação urbana, em particular na envolvente dos pontos de ligação à via, ou seja, na
proximidade dos nós. De um modo geral, a existência de uma fácil e rápida acessibilidade
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induzirá o aumento da capacidade de atração das áreas envolventes, sendo o seu crescimento
contudo orientado pelas intervenções de ordenamento da câmara municipal de Vimioso.
Face ao atual traçado da EN218, a construção desta via alternativa irá refletir-se diretamente
nas condições de segurança, esperar-se-á uma redução do número de acidentes e nos tempos
de deslocação que passam a ser menores, melhorando de forma sensível a qualidade de vida
das populações locais.
O emprego direto criado pelo eixo viário em análise está relacionado com atividades de
manutenção (sinalização, limpeza de bermas, taludes e vistorias às obras de drenagem). O
número de trabalhadores necessários, para este efeito, não será significativo no contexto do
emprego local. Outras intervenções de maior dimensão na via são asseguradas por
empreiteiros externos, que poderão ocasionalmente recrutar trabalhadores localmente. Assim,
as implicações diretas em termos de emprego, embora potencialmente positivas são pouco
significativas.
O emprego indireto gerado na fase de exploração está relacionado com as potencialidades de
desenvolvimento criadas, nomeadamente com condições para atrair novas instalações ligadas
ao sector secundário e terciário, repercutindo-se ao nível de novas oportunidades de emprego
para as povoações de Carção e de Vimioso.
Salienta-se, por ultimo a maior facilidade de acesso aos serviços e equipamentos que não
existem no concelho, nomeadamente ensino secundário e hospital localizado em Bragança,
que implicam deslocações diárias da população residente aos concelhos vizinhos, prevendo-se
um impacte positivo significativo e de magnitude elevada, na acessibilidade local e regional;
bem como direto, permanente, certo e irreversível.

8.3.12

8.3.12.1

Qualidade do Ar

Fase de Construção

A fase de construção do traçado rodoviário em estudo engloba um conjunto de atividades
passíveis de originar emissões de poluentes atmosféricos. Nesta matéria, a movimentação de
terras de e para a obra, a realização de escavações e aterros, a instalação do estaleiro de
apoio à obra, a preparação e aplicação de asfalto betuminoso e a circulação de veículos e
outras máquinas constituem as atividades afetas à construção que potencialmente originam
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alguma degradação da qualidade do ar da zona envolvente com consequências ao nível das
condições de conforto e de saúde dos habitantes dos aglomerados populacionais mais
próximos da área a intervencionar, e eventual afetação das atividades realizadas nessa mesma
área.
Os principais poluentes atmosféricos originados e emitidos nas atividades anteriormente
referidas são:
- Poeiras e partículas em suspensão – originadas pela exposição de grandes superfícies
de solo, sem revestimento vegetal, à ação do vento; pela movimentação de terras de e
para a obra (nomeadamente durante a carga, o transporte e a descarga das mesmas);
pela realização das escavações e dos aterros da nova via; durante a instalação e
desativação do estaleiro de obra e na circulação de veículos e outras máquinas de apoio
à obra, sobretudo na passagem de áreas não pavimentadas. A dispersão das partículas
emitidas na fase de construção da nova via depende da respetiva dimensão e dos efeitos
de barreira existentes na zona envolvente da emissão.
- Gases de combustão e partículas – provenientes principalmente das emissões dos
veículos e de outras máquinas de apoio à obra. Como principais poluentes com esta
origem podem referir-se nomeadamente: o monóxido de carbono (CO), as partículas
(TSP), os hidrocarbonetos (HC), os óxidos de enxofre (SOx), os óxidos de azoto (NOx) e
os Compostos Orgânicos Voláteis (COV).
- Poluentes originados nas atividades de preparação e aplicação de asfalto betuminoso. A
aplicação do pavimento da via origina, essencialmente, a emissão de partículas e de
COV que estão particularmente associados à ocorrência de odores ofensivos para as
populações que habitam nas imediações da zona da área de construção.
Na fase de construção da via rodoviária, são as partículas que assumem especial importância
na degradação da qualidade do ar da zona envolvente, uma vez que têm origem em diversas
atividades a desenvolver nesta fase e que se depositam nas imediações das zonas onde são
emitidas. A conjugação de vários fatores como sejam a exposição de superfícies de solo à
ação do vento, a baixa humidade no solo e a inexistência de uma cobertura vegetal,
associados à circulação de veículos e máquinas nos locais da obra e nas vias não
pavimentadas são suscetíveis de provocar um aumento temporário de partículas totais em
suspensão (PTS). Os impactes associados a este fenómeno são negativos e localizados, e

332 / 393

Ficheiro: 768-P161-EIA-RS_C.docx

EN / ER 218
Ponte sobre o Rio Maçãs e acessos

Projeto base
P16.1 - ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL (EIA)
Relatório Síntese

consistem na redução da visibilidade atmosférica, incomodidade das populações, perturbação
das comunidades animais existentes e na diminuição do crescimento das plantas.
Do mesmo modo, a magnitude e significância destes impactes está associada a fatores como a
velocidade de circulação dos veículos, os volumes de tráfego esperados, o correto
acondicionamento dos materiais pulverulentos nos camiões que os transportam, a frequência
de aspersão dos caminhos de acesso e a afetação da vegetação envolvente.
Uma vez que a área abrangida pelo projeto é essencialmente florestal, sendo a ocupação
humana reduzida e concentrada na povoação de Carção e de Vimioso (a cerca de 200 m do
início do novo traçado), não se prevê uma afetação direta da libertação de poeiras e gases
poluentes na população local.
A emissão de gases e partículas pelos veículos e maquinaria de apoio à obra contribuem para
a degradação da qualidade do ar, mas com uma expressão mais reduzida uma vez que não
são esperados fluxos significativos dos mesmos.
Os compostos orgânicos voláteis com origem no asfalto betuminoso são emitidos de forma
pontual nos sistemas de exaustão do processo de produção e de forma difusa durante o seu
transporte e aplicação. As emissões fixas e difusas deste poluente contribuem de forma
importante para a degradação da qualidade do ar, podendo provocar uma incomodidade
importante sobretudo na proximidade de zonas com ocupação populacional.
Em geral, pode considerar-se que algumas atividades que decorrerão na fase de construção
podem originar impactes negativos, considerados pouco significativos a significativos sobre a
qualidade do ar da zona envolvente, conforme a proximidade a recetores ou locais
considerados críticos ou sensíveis. Atendendo a que a fase de obra será temporária, estes
impactes embora negativos serão temporários e reversíveis, apresentando expressão apenas
nesse período de tempo e sendo passíveis de atenuação com a aplicação de algumas medidas
de minimização adequadas.

8.3.12.2

Fase de Exploração

Os impactes sobre a qualidade do ar gerados durante a exploração do traçado em estudo são
essencialmente

resultantes

das

emissões

atmosféricas

dos

veículos

automóveis,

principalmente representados pelos seguintes poluentes: monóxido de carbono, partículas,
hidrocarbonetos, óxidos de azoto e dióxido de enxofre. O volume e composição das emissões
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são dependentes do número de veículos e das características dos mesmos (tipo de motor,
combustível consumido, idade do automóvel, velocidade, tipo de veículo).
De acordo com as previsões de tráfego em 2020 na nova via apresentará um tráfego médio
diário (TMD) de 1794 veículos, que aumentará ao longo dos anos, estando previsto um TMD
2633 veículos em 2050.
Dada a ordem de grandeza dos valores do TMD previstos para o ano horizonte do projeto, é de
prever que, em condições meteorológicas desfavoráveis, as concentrações de monóxido de
carbono, óxidos de azoto, óxidos de enxofre e partículas em suspensão junto das áreas
sensíveis mais próximas do traçado (localizados na povoação de Carção a cerca de 200 m do
local da nova via) sofram um aumento ligeiro relativamente à situação atual, devido ao
aumento previsto do n.º de veículos. Salienta-se, que via proposta irá ter início na via existente
EN218, pelo que os atuais recetores sensíveis junto à povoação de Carção irão ser os futuros
recetores sensíveis da nova via.
Conforme referido na caracterização da situação de referência do clima, verifica-se que os
ventos apresentam uma frequência superior no Quadrante Oeste. No entanto, uma vez que o
projeto se localiza, a nascente da povoação de Carção, e a casa mais próxima dista cerca de
200 m, não se prevê que as poeiras resultantes da obra afetem a povoação.

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. Sistema de Coordenadas: Datum 73 Hayford Gauss
IGeoE.

Figura 71 – Orientação do projeto (assinalado a vermelho na figura) face aos ventos
predominantes da região.
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Por outro lado, o projeto proporcionará melhores condições de circulação do que as existentes
na atual via (EN218), resultando em impactes positivos de magnitude reduzida, devido ao
encurtar da distância e do tempo de viagem, que naturalmente se refletem numa diminuição
das emissões dos veículos.
Acresce que o projeto prevê como medida compensatória que seja efetuada a remoção do
betuminoso da estrada atual, pelo que prevê uma diminuição do trafego nesta via com o
consequente benefício para a qualidade do ar.
Posto isto, conclui-se que na fase de exploração o impacte em termos de qualidade do ar é
direto, negativo e permanente, na medida em que existirá tráfego rodoviário no eixo rodoviário
em estudo que afetará a qualidade do ar com uma magnitude reduzida e significância reduzida.

8.3.13

8.3.13.1

Ambiente Sonoro

Introdução

A evolução do ambiente sonoro na área de influência acústica do projeto está relacionada
essencialmente com o tráfego rodoviário que irá circular na respetiva rodovia.

8.3.13.2

Fase de Construção

Devido às características específicas das fases de construção, nomeadamente a existência de
um número de fontes de ruído cuja localização no espaço e no tempo é difícil determinar com
rigor, é usual efetuar apenas uma abordagem quantitativa genérica dos níveis sonoros
associados, tendo por base o estatuído legalmente no que concerne à emissão sonora de
equipamentos para uso no exterior.
Os níveis de ruído gerados durante as obras são, normalmente, temporários e descontínuos
em função de diversos fatores, tais como o tipo de equipamentos utilizados, o tipo de
operações realizadas, período de duração, modo de utilização do material e o seu estado de
conservação, pelo que poderão variar num intervalo alargado de valores.
Dependendo do número de equipamentos a utilizar – no total e de cada tipo – e dos obstáculos
à propagação sonora, os valores apresentados no quadro anterior podem aumentar ou diminuir
significativamente. De qualquer forma é expectável que a menos de 10 metros da obra o nível
sonoro contínuo equivalente, ponderado A, do Ruído Particular, seja superior a 65 dB(A), uma
Ficheiro: 768-P161-EIA-RS_C.docx
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vez que segundo medições efetuadas a cerca de 10 metros de distância de frentes de obra e
de estaleiros típicos, e segundo dados bibliográficos, são usuais, no geral, valores menores ou
iguais a 75 dB (A), para o nível sonoro contínuo equivalente, e valores pontuais de cerca de 90
dB (A), quando ocorrem operações extremamente ruidosas, como seja a utilização de martelos
pneumáticos.
No caso em apreço os recetores sensíveis localizam-se a mais 200 metros da zona de
intervenção, pelo que é expectável que os níveis associados a esta fase não deverão alterar
significativamente o ambiente sonoro existente.
De acordo com o explicitado anteriormente, prevêem-se, para a fase de construção, e
admitindo uma adequada gestão de impactes por parte da Licença Especial de Ruído (caso
seja necessária): Impactes Negativos, Diretos e Indiretos, Prováveis, Temporários e Pouco
Significativos e de magnitude reduzida em todos os locais envolventes ao projeto.

8.3.13.3

Fase de Exploração

Ainda que nesta fase de estudos não sejam conhecidos todos dados de projeto, é possível
desenvolver já um modelo 3D de simulação acústica e efetuar uma estimativa dos níveis
sonoros nos recetores sensíveis localizados na envolvente do Projeto Base em análise.
Na figura seguinte ilustra-se o modelo de simulação acústica 3D desenvolvido.

Figura 72 – Ilustração do modelo de simulação acústica desenvolvido.
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Para o desenvolvimento do modelo de simulação acústica foi utilizado o programa informático
CadnaA foi desenvolvido pela Datakustik, e que de forma rápida e eficaz, permite que sejam
determinados, mediante os métodos definidos pelo utilizador, todos os “caminhos sonoros”
entre as diferentes fontes e os diferentes recetores, mesmo em zonas urbanas complexas,
integrando, assim, os parâmetros com influência, nomeadamente a topografia, os obstáculos, o
tipo de solo e as condições atmosféricas predominantes, e permitindo a análise individual dos
níveis sonoros, mediante seleção de recetores específicos, ou a análise global, mediante a
produção de mapas de ruído a 2D e 3D.
No programa informático CadnaA foram utilizados as configurações e os parâmetros de base
que se apresentam no quadro seguinte.

Quadro 85 – Configurações de cálculo utilizados na modelação.
CONFIGURAÇÕES DE CÁLCULO

Geral

Software
Máximo raio de busca
Ordem de reflexão
Erro máximo definido para o cálculo
Métodos/normas de cálculo:
Tráfego rodoviário
Absorção do solo

Meteorologia

Percentagem de condições favoráveis
diurno/entardecer/noturno

CadnaA – Versão BPM XL
2000 metros
2ª ordem
0 dB
NMPB-Routes-96
(SETRA-CERTU-LCPC-CSTB)
α = 0,7 (dada prevalência de solos
semipermeáveis)
Diurno: 50%
Entardecer: 75%
Noturno: 100%
15
70
10X10 metros

Temperatura média anual
Humidade relativa média anual
Malha de Cálculo
Tipo
de
malha
de
cálculo
Mapa de Ruído
Fixa
(variável/fixa)
Altura ao solo
4 metros
Distância recetor-fachada
2 metros
1,5 metros acima do piso
Avaliação de ruído Altura acima do solo
desfavorável
nos recetores
Distância mínima recetor-fachada
3,5 metros (DL nº 146/2006)
Distância mínima fonte/refletor
0,1 metros

mais

Na modelação utilizou-se os valores do tráfego atual [TMDA diurno=911 (4,6%); TMDA
entardecer = 64 (1.6%) e TMDA noturno = 36 (5,6%)], considerando uma camada de desgaste
do tipo betão betuminoso normal, e com a velocidade de circulação de base 70 km/h.
Com base no modelo 3D referido e nos parâmetros de base descritos, foram prospetivados os
Níveis Sonoros Contínuos Equivalentes Ponderados A do Ruído Particular do projeto, para os
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Recetores potencialmente suscetíveis de maior impacte (para a fachada e pisos mais
desfavoráveis), localizados nas peças desenhadas em anexo.
No quadro seguinte apresentam-se os níveis sonoros de Ruído (Residual) de cada Ponto de
Medição, os resultados previsionais nos recetores de Ruído Particular e de Ruído Ambiente
prospetivado (soma energética do Ruído de Residual com o Ruído Particular), e ainda a
Emergência Sonora (diferença entre Ruído Ambiente e Ruído de Referência).
Quadro 86 – Níveis sonoros de Ruído Residual, Ruído Particular e Ruído Ambiente nos Recetores
avaliados.

Recetor

R01 /
Ponto 1
R02 /
Ponto 1
R03 /
Ponto 2
R04 /
Ponto 3
R05 /
Ponto 3

Ruído de Referência

Níveis de Ruído Ambiente [dB(A)]
Ruído Ambiente
Ruido Particular
(Resultante)

Emergência
Sonora

Ld

Le

Ln

Lden

Ld

Le

Ln

Lden

Ld

Le

Ln

Lden

Ld

Le

Ln

Lden

52

47

46

54

40

35

30

40

52

47

46

54

0

0

0

0

52

47

46

54

40

34

29

40

52

47

46

54

0

0

0

0

53

50

47

55

36

30

26

36

53

50

47

55

0

0

0

0

44

41

38

46

36

30

25

36

45

41

38

46

1

0

0

0

44

41

38

46

36

31

26

36

45

41

38

46

1

0

0

0

De acordo com os resultados apresentados anteriormente, face aos níveis sonoros de
referência e aos níveis sonoros de ruído particular, prospetiva-se que o ambiente sonoro
decorrente da implementação do Projeto Base em análise, possa vir a sofrer ligeiros
acréscimos (no máximo 1 dB), mas prospetiva-se que junto aos recetores sensíveis existentes
o ambiente sonoro venha a cumprir cabalmente os limites legais em vigor – Zona Mista.
De acordo com os Critérios expostos e os resultados obtidos no capítulo anterior, prospetivamse junto dos recetores sensíveis existentes os seguintes impactes associados à implementação
do Projeto Base em análise:
•

Impactes Negativos, Diretos, Prováveis, Permanentes, de Magnitude Nula e Pouco
Significativos.

Em conclusão refere-se que da análise dos resultados obtidos na identificação e caracterização
acústica dos recetores com sensibilidade ao ruído envolventes ao traçado em análise,
verificou-se que o ambiente sonoro genericamente é pouco perturbado, típico de meio agrícola
rural que carateriza o perímetro urbano de Carção, onde estes se localizam.
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A evolução do ambiente sonoro na área de influência acústica do traçado do Projeto Base para
a EN 218 está relacionada essencialmente com o tráfego rodoviário das principais rodovias
existentes, nomeadamente na EN 317 e na EN 218, e à evolução do meio agrícola de caracter
rural onde se inserem os recetores existentes, pelo que no futuro deverá ser semelhante ao
atual.
Perspetiva-se que, com a implementação do projeto o ambiente sonoro junto dos recetores
sensíveis existentes (a mais de 200 metros de distância do traçado), venha a cumprir
cabalmente todos os limites legais, e que o impacte gerado seja de magnitude nula e pouco
significativo, pelo que não se prospetiva a necessidade de qualquer tipo de medida de
minimização de ruído especifica.

8.3.14

8.3.14.1

Produção e Gestão de Resíduos

Enquadramento

Qualquer projeto tem impactes sobre o meio biofísico e socioeconómico onde se irá inserir.
Deste modo, após a análise da situação atual, torna-se relevante a análise dos principais
impactes decorrentes da concretização do projeto em estudo, ao nível de geração de resíduos
e efluentes.
No presente capítulo procurar-se-ão identificar as principais consequências a nível da produção
de resíduos e efluentes inerentes à implementação do projeto da “EN/ER 218 – Ponte sobre o
Rio Maçãs e Acessos”, identificando-se e avaliando-se os impactes positivos e negativos, tanto
a nível local, como na sua área envolvente, de acordo com as diferentes fases consideradas
neste estudo, concretamente, as fases de construção e exploração.

8.3.14.2

Fase de Construção

Na fase de construção, os resíduos gerados resultam essencialmente das seguintes ações de
projeto:
• Implantação, funcionamento e desativação de estaleiros;
• Abertura de acessos de obra;
• Operação e movimentação de veículos e máquinas afetos à obra;
• Desmatação;
Ficheiro: 768-P161-EIA-RS_C.docx
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• Execução de escavações e aterros;
• Construção da plataforma, de obras de arte (viaduto e Ponte sobre o rio Maçãs);
• Colocação de equipamentos diversos;
• Gestão dos materiais sobrantes.
De entre os resíduos indicados anteriormente no Quadro 71, destacam-se aqueles que são
considerados resíduos perigosos, como é o caso dos óleos usados, resíduos de combustíveis
líquidos, solventes e solos contaminados com substâncias perigosas. A produção deste tipo de
resíduos deverá resultar, fundamentalmente, das operações de construção do projeto e da
manutenção de maquinaria afeta à obra. A ocorrência de derrames acidentais destas
substâncias no solo ou em linhas de água originará impactes negativos, indiretos, temporários,
prováveis, locais, a médio/longo prazo, irreversíveis, significativos e de magnitude reduzida.
Verifica-se que uma parte dos resíduos produzidos durante a fase de construção corresponde
a resíduos sólidos urbanos e equiparados, a resíduos de embalagens e a óleos usados, para
os quais estão implementados sistemas de gestão específicos a nível nacional, com
capacidade para garantir o seu transporte, valorização e destino final adequados.
Na ausência de sistemas de gestão específicos, a gestão dos resíduos é normalmente
assegurada por operadores devidamente licenciados para o efeito, pela Agência Portuguesa do
Ambiente (APA).
Um outro afluente será gerado pelas instalações sanitárias, a instalar para serviço dos
trabalhadores, que geralmente são amovíveis, pelo que os esgotos produzidos serão
devidamente armazenados no local e posteriormente encaminhados para tratamento.
Salienta-se que será elaborado um Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção
e Demolição (PPGRCD) que terá que ser implementado pelo empreiteiro na fase de
construção. A aplicação correta das diretrizes explanadas no PPGRCD irá minimizar os
impactes gerados pela produção de resíduos durante a fase de construção do projeto.
Concluindo, que face às características da obra prevista, e se adotadas as medidas de
minimização recomendadas que garantem uma eficaz redução das potenciais incidências, os
impactes da produção de resíduos serão negativos, diretos, temporários, prováveis, locais, a
médio/longo prazo, reversíveis pouco significativos e de baixa magnitude.
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Fase de Exploração

Na fase de exploração prevê-se a produção de diversos resíduos resultantes da:
• Manutenção, conservação da via rodoviária, ponte e viaduto (pavimentação, resíduos de
construção e demolição, nomeadamente mistura de betuminosas, betuminoso, vedantes,
revestimento de piso, etc.);
• Mudança de óleo, óleos de motores, transmissões e de lubrificação das máquinas afetas
à obra;
• Manutenção das bermas (resíduos provenientes da limpeza efetuada através do corte
manual ou mecânico da vegetação);
• Exploração e manutenção de equipamentos;
• Acidentes, derrames acidentais.
Considera-se que se as para as ações de manutenção de maior volume da via, da ponte e do
viaduto nomeadamente as relativas à repavimentação da via, ações de manutenção do sistema
de drenagem, intervenções de manutenção dos pilares da ponte e/ou do viaduto, for
implementado um Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição
(PPGRCD), os eventuais impactes da produção de resíduos, apesar de negativos poderão ser
minimizados.
Para a fase de exploração do projeto, e em relação aos eventuais impactes resultantes de
acidentes e de derrames acidentais, a sua gravidade irá depender do tipo de substância que for
derramada sobre a via e do tipo e n.º de veículos envolvidos no acidente, pelo que a magnitude
e significância deste impacte irá ficar diretamente dos fatores referidos.

8.3.15

8.3.15.1

Riscos Ambientais Associados à Implementação do Projeto

Suscetibilidade da localização do projeto a riscos

No que diz respeito a riscos para o ambiente associados ao projeto, apresenta-se de seguida
no Quadro 87 a classe de suscetibilidade em termos de localização do projeto a perigos de
génese natural, tecnológica ou mista, efetuada com base no enquadramento do mesmo
relativamente aos riscos identificados no documento de Avaliação Nacional de Risco.
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Quadro 87 – Suscetibilidade da localização do projeto a riscos.
Classe de
Suscetibilidade

DESIGNAÇÃO
Nevões

RISCOS

Reduzida

Meteorologia

Ondas de calor

Elevada

adversa

Vagas de frio

Elevada

Secas

Elevada

Hidrologia

NATURAIS

Cheias e inundações

Moderada

Inundações e galgamentos costeiros

Geodinâmica

Sismos

interna

Tsunamis

Nula
Reduzida
Nula

Movimentos de massa em vertentes
Geodinâmica
externa

Acidentes graves
de transporte

Reduzida

Erosão costeira - Recuo e instabilidade de arribas

Nula

Erosão costeira - Destruição de praias e sistemas dunares

Nula

Acidentes rodoviários

Nula

Acidentes ferroviários

Nula

Acidentes fluviais/ marítimos

Nula

Acidentes aéreos

Reduzida

Transporte terrestre de mercadorias perigosas

Nula

Acidentes em infraestruturas fixas de transportes de produtos
perigosos

RISCOS
TECNOLÓGICOS
Infraestruturas

Atividade industrial
e comercial
RISCOS MISTOS

Relacionados com
a atmosfera

Nula

Incêndios urbanos

Nula

Incêndios em centros históricos

Nula

Colapso de túneis, pontes e infraestruturas

Nula

Rutura de barragens

Nula

Substâncias perigosas (acidentes industriais)

Nula

Colapso de edifícios com elevada concentração populacional

Nula

Emergências radiológicas

Moderada

Incêndios florestais

Moderada

De acordo com o Quadro anterior o projeto localiza-se numa área de suscetibilidade elevada à
meteorologia adversa (ondas de calor, vagas de frio e secas) e numa área moderada em
relação aos riscos a incêndios florestais, a cheias e inundações e a emergências radiológicas,
sendo a suscetibilidade reduzida ou nula em relação a todos perigos.
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Fase de Construção

A obra de construção tem associado um fator de risco de acidentes de trabalho que poderão
ser evitados se forem aplicadas todas as medidas de segurança em obra por parte do futuro
Adjudicatário da obra de construção.
À circulação de viaturas afetas à obra, no transporte de materiais e de trabalhadores, está
associado um risco de sinistralidade rodoviário. Caso ocorram derrames dos materiais
transportados resultantes de um acidente rodoviário, poderá ocorrer afetação dos solos e dos
recursos hídricos superficiais e subterrâneos. Caso ocorra esta situação, o impacte decorrente
será negativo, direto, temporário, provável, local, imediato, reversível, significativo e de
magnitude média. No entanto, estes impactes estarão diretamente dependentes do
comportamento do empreiteiro e dos trabalhadores em obra, pelo que poderão ser evitados
caso sejam tomadas as devidas medidas de segurança na circulação rodoviária.
Salienta-se que na envolvente do local de implantação do projeto não se encontram instalados
estabelecimentos abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 150/2015, de 5 de agosto (estabelecimentos
onde estejam presentes substâncias perigosas), pelo que não será provável a circulação de
viaturas que transportem esse tipo de materiais na nova via a implementar no âmbito do
projeto.
Durante esta fase, o risco de incêndio está dependente do comportamento dos trabalhadores
em obra e da manutenção periódica das máquinas e equipamentos afetos à obra.
Na fase de construção do projeto, a movimentação de terras irá levar a uma desagregação dos
materiais dos taludes. Em alturas de forte pluviosidade poderá haver escorregamentos desses
materiais, contribuindo para a instabilidade dos taludes. Assim, de acordo com os estudos
geológicos será de admitir a necessidade de recorrer a trabalhos de contenção e de
consolidação dos taludes de escavação, durante esta fase.
Os riscos associados à construção da ponte e do viaduto correspondem à eventual afetação
das linhas de água que essas obras de arte irão atravessar. No caso de situações de derrames
acidentais essas substâncias poderão ser arrastadas para as linhas de água, tendo como
consequência a sua contaminação. Salienta-se que o projeto prevê a construção de acessos
provisórios / reabilitação de acessos existentes quer na margem direita quer na margem
esquerda do rio Maçã, de forma a não ser necessária a sua travessia aquando da construção
dos pilares da ponte, minimizando-se, assim, o risco de afetação do rio Maçãs.
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Concluindo, que face às características da obra prevista, e se adotadas as medidas de
minimização recomendadas que garantem uma eficaz redução das potenciais incidências, os
impactes associados aos riscos ambientais serão negativos, diretos, temporários, prováveis,
locais, a médio/longo prazo, reversíveis pouco significativos e de baixa magnitude.

8.3.15.3

Fase de Exploração

Conforme referido a sinistralidade rodoviária está dependente de vários fatores pelo que a
previsão da sua ocorrência é muito difícil de estimar. Neste aspeto é de salientar que um dos
objetivos principais da implementação do atual projeto é o de tornar o percurso mais seguro
entre as povoações de Carção e de Vimioso. O traçado da atual EN218 entre Carção e
Vimioso é bastante sinuoso e propício à criação de gelo na plataforma da estrada. Estes dois
fatores conjugados, aumentam o risco da sinistralidade rodoviária. Ao substituir um traçado
sinuoso por um traçado mais linear e menos propício para a criação de gelo, estamos a
diminuir os riscos de acidentes. Neste sentido considera-se que o projeto irá provocar um
impacte positivo, de magnitude elevada (em causa poderão estar vidas humanas), certo,
imediato, permanente e significativo na redução da sinistralidade.
Na fase de exploração do projeto é expectável que a solução de fixação dos taludes, seja
adequada de forma a se evitar ravinamentos.
Salienta-se também que o presente projeto será sujeito a inspeções periódicas do estado de
conservação da via, da ponte e do viaduto, permitindo o resultado dessas inspeções atuar de
forma atempada.
Conforme referido o projeto encontra-se inserido na zona de menor risco (coeficiente de
sismicidade de 0,3) de entre as quatro em que o território Continental se encontra dividido, pelo
que a possibilidade de queda da ponte ou do viaduto resultante de fenómenos sísmicos é muito
baixa.
Conforme referido o traçado atravessa áreas classificadas com perigosidade de incêndio “Muito Alta”, estando a habitação mais próxima situada a cerca de 200 m. Dada a distância da
à habitação mais próxima, face a ocorrência de um incêndio, será em princípio possível a
evacuação dos moradores em segurança.
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Concluindo, que face às características do projeto, os impactes associados aos riscos
ambientais serão negativos, diretos, temporários, prováveis, locais, a médio/longo prazo,
reversíveis pouco significativos e de baixa magnitude.

8.4

8.4.1

Previsão e Avaliação de Impactes Cumulativos

Introdução

Considera-se que os impactes cumulativos são os impactes totais, incluindo impactes diretos e
indiretos num determinado recurso, ecossistema e comunidade humana de todas as ações,
independentemente do seu promotor.
Desta forma, e ao contrário da análise de impactes usual, o foco da abordagem deixa de ser o
projeto per si, passando a ser o recurso (ou recursos), onde os potenciais impactes do projeto
em conjunto com impactes de outros projetos poderão vir a exerce-se sobre esse o mesmo
recurso (Figura 73).

Figura 73 – Análise de Impactes versus Análise de Impactes Cumulativos (Fonte: Kalff, 1995).

A análise de impactes cumulativos constitui sempre um aspeto complexo dos Estudos
Ambientais, que envolve diversas variáveis, cuja determinação depende da interpretação do
técnico envolvido. Destas variáveis, destaca-se: i) a definição da fronteira temporal e espacial;
e ii) a própria identificação dos recursos que são objeto de análise.
No que diz respeito aos limites temporais e espaciais, procurou-se estabelecer um limite
temporal que inclua todas as potenciais fontes de impactes (o presente e o futuro previsível) e
uma área de estudo suficientemente ampla que permita avaliar os potenciais impactes
cumulativos. Tal, resultou numa área para lá de fronteiras administrativas, correspondente a um
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buffer de 10 km em torno do projeto (área abrangida está localizada, quase na totalidade no
concelho de Vimioso).
Atendendo ao exposto anteriormente identificam-se os seguintes projetos presentes e futuros,
que afetam ou poderão vir a afetar os recursos considerados. Por outro lado, e entendendo o
recurso como o centro da perspetiva de análise de impactes cumulativos, a abordagem que se
segue teve em conta os seguintes recursos:
-

Sistemas Ecológicos;

-

Recursos Hídricos;

-

Qualidade do Ar;

-

Território.

PROJETOS PRESENTES:
-

Apesar da área de implementação do projeto da “EN/ER 218 – Ponte sobre o Rio
Maçãs e Acessos” se encontrar a mais de 50 km do local de implantação do
Aproveitamento Hidroelétrico do Baixo Sabor (AHBS), a área em causa está abrangida
por uma Zona de Proteção do Património Natural (ZPPN de Vimioso) onde são
implementadas medidas compensatórias relativas ao AHBS, pelo que a análise de
impactes cumulativos teve em consideração o AHBS;

-

Outras infraestruturas rodoviárias existentes (EN 218, EN 219, EN 317, EM546,
EM542);

-

Minas Desativadas.

PROJETOS FUTUROS:
No Relatório da Avaliação Ambiental Estratégica que acompanha a revisão do PDM de Vimioso
(maio, 2015), estão identificadas as intervenções estratégicas previstas para o concelho e os
respetivos impactes previstos, que irão ser analisadas como projetos futuros.
Quadro 88 – Linhas de Ação previstas no PDM de Vimioso e Riscos Associados
LINHAS DE AÇÃO E PROJETOS

RISCOS

Construção e beneficiação da rede rodoviária / Melhoria das ligações regionais e internacionais
Reclassificação da EM 546 e Estrada Nacional
Troço de ligação novo, à futura Circular Externa –
ligação Vimioso e Argozelo
Nova Circular Externa a Vimioso
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LINHAS DE AÇÃO E PROJETOS

RISCOS

Melhoria da Zona Industrial

Zona industrial de Vimioso (UOPG1)

Risco de diminuição da qualidade ambiental das zonas
vocacionadas para usos industriais e das suas
envolventes, resultado das atividades aí desenvolvidas,
dos seus efluentes, emissões atmosféricas e resíduos
produzidos, com efeitos sobre os ecossistemas e
espécies circundantes.

Promoção do Turismo de Natureza
Ligação entre os equipamentos do Parque de
Campismo, as Piscinas Municipais e o Campo de Ténis,
a partir de uma ciclovia | Caminho pedonal

Risco de degradação da qualidade ecológica da massa
e água, em resultado da sua utilização para atividades
turísticas e de lazer e desporto.

Parque Ibérico de Natureza, Turismo e Aventura de
Vimioso.

Risco para a fauna e flora existente na área devido a
pressões resultantes da possível intensificação das
atividades turísticas.

Complexo Termal de Terronha

Risco de fragmentação do solo, pelas edificações da
atividade.

Valorização da envolvente do Rio Maçãs, Angueira e do
Rio Sabor.

Risco de degradação da qualidade das águas fluviais e
das áreas envolventes, consequência das pressões da
potencial intensificação das atividades turísticas e
desportivas.

Valorização dos Sistemas Naturais e zonas afetadas
pela REN

Risco para a fauna e flora existente na área devido a
pressões resultantes da possível intensificação das
atividades turísticas.

Valorização florestal de usos múltiplos

Risco de degradação da qualidade ambiental das áreas
florestais e áreas envolventes, consequência das
pressões da potencial intensificação das atividades
turísticas.

Valorização agrícola de usos múltiplos

Risco de exclusão de áreas RAN, por pressões
urbanísticas.

Desafetação de áreas de REN

Risco de construção de habitações, infraestruturas
turísticas, estabelecimentos industriais e todas as ações
que em áreas de REN em zonas de risco de cheia não
seriam permitidas, por afetar o equilíbrio ecológico da
REN.

8.4.2

Análise de Impactes Cumulativos

A análise que se segue procura avaliar a interação entre os impactes do projeto em avaliação e
os impactes associados aos restantes projetos anteriormente identificados. Esta avaliação é
efetuada para cada um dos recursos anteriormente considerados.

8.4.2.1

Sistemas Ecológicos

Os impactes cumulativos sobre os sistemas ecológicos prendem-se principalmente com a
fragmentação de habitats e ecossistemas.
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De acordo com a informação constante do Aditamento ao Estudo de Impacte Ambiental do
Aproveitamento Hidroelétrico de Foz Tua (AHFT), onde se efetua uma análise aos impactes
cumulativos entre este Aproveitamento e o AHBS refere-se que “os impactes cumulativos,
relativamente ao Lobo, não se limitam à escala local e regional. Com efeitos os diversos
projetos previstos, sobretudo para a região de distribuição das alcateias, podem vir a contribuir
substancialmente para a rutura da conectividade entre diferentes núcleos de ocorrência
situados a norte (conetividade mais importante) e a sul do rio Douro (conetividade natural
menos importante, devido ao acidente fisiográfico que representa, desde sempre, o próprio rio
Douro), podendo vir a pôr em risco a viabilidade de muitas das alcateias que atualmente
ocorrem em redor da bacia superior do Douro. Uma vez que a população lupina de Trás-osMontes é a mais importante do país, quer em número de indivíduos, quer na ocorrência de
núcleos reprodutivos estáveis, a sua eventual fragmentação e consequente regressão poderá
vir a ter implicações negativas para a espécie a nível nacional.“ Refere-se que o efeito barreira,
no que diz respeito ao Lobo, provocado com a implementação do AHBS é “negativo, de média
magnitude e significância (aplica-se sobretudo às alcateias do rio Sabor, e traduz-se pela
quebra de conectividade inter e intra-populacional), provável, direto, permanente, irreversível, a
longo prazo, com expressão regional.” É ainda referida a destruição/degradação de habitats,
como sendo geradora de um “impacte negativo, de média magnitude e significância (aplica-se
sobretudo às alcateias do rio Sabor), certo, direto, permanente, a longo prazo, irreversível e
regional.”
A nova via a construir com cerca de 2,9 km, contempla no seu traçado a criação de um viaduto
com 210 m de extensão e uma ponte com 875 m de extensão o que permite minimizar
consideravelmente, quer o efeito barreira para o Lobo e para as outras espécies, quer o
atropelamento de indivíduos e consequentemente o impacto causado. Assim comparando o
efeito barreira associado a outros projetos existentes, entre os quais o AHBS, e outras estradas
de maiores extensões, será de concluir que o impacte cumulativo do projeto em estudo é
comparativamente reduzido.
Também no Relatório de Avaliação Ambiental Estratégica, elaborado no âmbito da revisão do
PDM de Vimioso é referido que a construção e beneficiação da rede rodoviária/melhoria das
ligações regionais e internacionais, onde se inclui o presente projeto, acarretam um risco da de
fragmentação de habitats e ecossistemas como resultado da implantação de obstáculos físicos
(passagem dos traçados rodoviários).
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Recursos Hídricos

O efeito na qualidade da água resultante da implementação do projeto poderá apresentar,
principalmente em fase de exploração, alguns efeitos cumulativos com as outras infraestruturas
rodoviárias (EN 218, EN 219, EN 317 e EM546), que drenam para a mesma linha de água, rio
Maçãs. Salienta-se, no entanto, que com a implementação do projeto é expetável que no troço
da atual EN 218, passe a circular somente o trânsito local de acesso às propriedades
existentes na envolvente à estrada, passando o tráfego a circular na variante criada pelo
projeto, permanecendo a generalidade dos impactes com a mesma ordem de grandeza.
O projeto da Ponte sobre o rio Maçãs e o projeto do viaduto, não preveem a implantação de
pilares em zonas de leito de máximo de cheia, pelo que se considera este não terá um efeito
cumulativo com a barragem do AHBS ao nível dos recursos hídricos superficiais.

8.4.2.3

Qualidade do Ar

O Projeto em estudo terá, ao nível dos impactes na qualidade do ar, efeitos cumulativos com
as outras infraestruturas rodoviárias existentes na envolvente ao local de implantação do
projeto. Contudo, a entrada em funcionamento do projeto da “EN/ER 218 – Ponte sobre o Rio
Maçãs e Acessos” terá como consequência principal para o tráfego regional a sua transferência
da via existente (EN 218) para a futura via, permanecendo a generalidade dos impactes com a
mesma ordem de grandeza.

8.4.2.4

Território

Para o recurso território, entende-se que os principais impactes cumulativos digam respeito à
transformação da atual ocupação e uso do solo. Considerando as áreas diminutas que serão
efetivamente ocupadas pelo projeto em avaliação e comparando-as com as de outros projetos
de maiores dimensões, tais como as outras estradas existentes (EN 218, EN 219, EN 317 e EM
546), o AHBS e as minas desativadas, conclui-se que a presença do projeto no território não
dará origem a impactes cumulativos significativos.
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Matriz Síntese de Impactes

Para uma mais fácil e direta compreensão dos impactes expectáveis, apresenta-se em seguida
uma matriz síntese de impactes com indicações das ações que geram impactes versus os
descritores ambientais afetados, nas várias fases de desenvolvimento do projeto.
Alerta-se para o facto de que algumas ações associadas à implementação do projeto geram
tanto impactes positivos, como negativos. Nessas situações optou-se por preencher na matriz a
respetiva célula com cruzes dos tons correspondentes aos respetivos impactes.
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Quadro 82 - MATRIZ SÍNTESE DE IMPACTES
DESCRITORES AMBIENTAIS
FASE DE
DESENVOLVIMENTO
DO PROJECTO

ACÇÕES GERADORAS DE IMPACTES

instalação e utilização do estaleiro, incluindo zona
de armazenamento temporário de materiais e
inertes sobrantes das escavações
desmatação da vegetação, corte de árvores e
decapagem da terra vegetal, limpeza do terreno nas
áreas a intervencionar
terraplenagens - movimentação geral de terras
(escavação e aterro) para execução do projeto (rede
de viária, ponte, viaduto e drenagem)
execução de Obra de Arte da Ponte sobre o rio
Maçãs e do viaduto
CONSTRUÇÃO

trabalhos de pavimentação e construção de guardas
de segurança, instalação de sinalização, iluminação
e telecomunicações
trabalhos de instalação da rede de drenagem

trabalhos de enquadramento paisagístico,
revestimento de taludes

restabelecimento de Serviços Afetados

presença física das infraestruturas

EXPLORAÇÃO

efeitos do funcionamento da nova via rodoviária
(circulação de tráfego automóvel)

Ações de manutenção da infraestrutura rodoviária

DESATIVAÇÃO

Abandono da infraestrutura rodoviária

Medidas de
Minimização

Clima

Ocupação dos
Solos

Recursos
Hídricos
Superficiais

Recursos
Hídricos
Subterrâneos

Geomorfologia
e Geologia

Solos

Ecologia-Flora,
Vegetação e
Habitats
Naturais

EcologiaFauna

Paisagem

Instrumentos
de
Planeamento

Componente
Social

Sem medidas

XXXXXXX

Com medidas

XXXXXXX

Sem medidas

XXXXXXX

Com medidas

XXXXXXX

Sem medidas

XXXXXXX

Com medidas

XXXXXXX

Sem medidas

XXXXXXX

Com medidas

XXXXXXX

Sem medidas

XXXXXXX

Com medidas

XXXXXXX

Sem medidas

Qualidade do
Ar

Qualidade do
Ambiente
Sonoro

Produção e
Gestão de
Resíduos

Riscos

XXXXXXX

Com medidas

XXXXXXX

XXXXXXX

Sem medidas

XXXXXXX

Com medidas

XXXXXXX

Sem medidas

XXXXXXX

Com medidas

XXXXXXX

Sem medidas
Com medidas
Sem medidas

XXXXXXX

XXXXXXX

Com medidas

XXXXXXX

XXXXXXX

Sem medidas

XXXXXXX

Com medidas

XXXXXXX

XXXXXXX

Sem medidas

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

Com medidas

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

LEGENDA
IMPACTE POSITIVO DE MAGNITUDE ELEVADA
IMPACTE POSITIVO DE MAGNITUDE MÉDIA
IMPACTE POSITIVO DE MAGNITUDE REDUZIDA
IMPACTE NEGATIVO DE MAGNITUDE ELEVADA

XXXXXXX

IMPACTE NEGATIVO DE MAGNITUDE MÉDIA

XXXXXXX

SITUAÇÕES EM QUE OCORREM IMPACTES POSITIVOS E NEGATIVOS, SENDO QUE O
TOM DOS X CORRESPONDE À MAGNITUDE DO IMPACTE NEGATIVO

IMPACTE NEGATIVO DE MAGNITUDE REDUZIDA
IMPACTE NULO
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MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E COMPENSAÇÃO

9.1

Considerações Gerais

Após a identificação e avaliação dos impactes ambientais, são propostas medidas corretivas
que visam reduzir a sua intensidade e/ou alterar e compensar os efeitos negativos e potenciar
os efeitos positivos decorrentes da implementação do projeto. A redução da intensidade
consiste no controlo da agressividade dos diversos elementos do projeto. A alteração das
condições consiste na criação de fatores que favoreçam os processos de regeneração natural
e a redução da duração dos impactes. A compensação dos efeitos negativos visa criar
condições de substituição dos efeitos gerados pelo projeto.
As medidas propostas pretendem reduzir a intensidade e a importância dos impactes
negativos, e potenciar os impactes positivos, sempre que tal for possível.
Apresenta-se em seguida a descrição das medidas de minimização a implementar durante as
diferentes fases do projeto.

9.2

Medidas a Considerar na Conceção do Projeto de Execução

1. A solução final do projeto não deverá promover a imposição de qualquer barreira à livre
circulação da fauna piscícola autóctone ao longo do rio Maçãs ou dos seus afluentes,
nem qualquer estreitamento das respetivas seções de vazão naturais.
2. Otimizar os aterros e escavações no sentido de afetar o mínimo possível os exemplares
de carvalhais e de castanheiro-manso associado a pinheiro-bravo existentes na área de
implantação da via.
3. Otimizar os aterros e escavações no sentido de minimizar o volume de terras sobrantes.
4. A solução final dos pilares (incluindo fundações) da ponte deverá favorecer o escoamento
natural da água, não só no que se refere à sua localização, mas também no que se refere
à sua geometria.
5. A preservação do contínuo ecológico ao longo dos cursos de água (leito, margens,
vegetação ripícola, e habitats naturais adjacentes) não deverá ser posta em causa.
Atendendo à presença de espécies com elevada sensibilidade à contaminação ou
poluição das águas, não deverá este aspeto ser negligenciado.
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6. A solução final do projeto deverá evitar afetar eventuais núcleos da espécie florística
Antirrhinum lopesianum, espécie de conservação prioritária pelo Plano Sectorial da Rede
Natura 2000 (Anexo IV da Diretiva Habitats), potencialmente ocorrente na área de
estudo.
7. Deverá ser dada particular atenção à avaliação da componente relativa aos acessos
necessários utilizar e/ou a beneficiar para implementação do projeto, dadas as suas
repercussões diretas e indiretas sobre valores naturais associadas ao incremento da
perturbação e/ou da acessibilidade a áreas atualmente salvaguardadas destas pressões,
particularmente às áreas de nidificação da avifauna rupícola.
8. Prever a colocação de balizagem aeronáutica diurna e noturna de acordo com a Circular
Aeronáutica 10/03, de 6 de Maio.

9.3

Medidas a Considerar na Fase de Construção

9.3.1

Programa e/ou Plano de Trabalhos

9. O planeamento dos trabalhos a implementar deve contemplar, entre outros, os seguintes
aspetos:
a. Prever a realização dos trabalhos de forma a reduzir ao mínimo o período de tempo
em

que

ocorram

movimentos

de

terras,

devendo

esta

fase

decorrer

preferencialmente na época seca, de modo a minimizar a erosão dos solos e o
transporte sólido nas linhas de água;
b. Concentrar no espaço e no tempo a realização de todos os trabalhos de forma a
evitar a sua dispersão pela envolvente;
c. As ações de desarborização da área afetada devem decorrer preferencialmente no
período de julho a dezembro. Caso não seja tecnicamente possível, o Adjudicatário
terá que elaborar um documento justificativo ao Dono da Obra.
10. O programa de trabalhos deverá ter em conta que as atividades de elevada
movimentação de terras e de desarborização/desmatação não deverão coincidir com o
período de 1 de fevereiro a 30 de junho, evitando o período de reprodução da maioria das
espécies. Caso tal não seja possível, por incompatibilidade com o cronograma de obra,
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deverá ser garantido o acompanhamento ambiental durante os trabalhos de
desarborização/desmatação e decapagem.
11. Os trabalhos associados à execução da obra deverão ser planeados de forma a
minimizar os conflitos com a atividade agrícola na zona de intervenção, levando em
consideração o calendário agrícola e o estado das culturas. No caso do olival deverá ser
permitida a colheita das azeitonas por parte dos proprietários, nos meses de novembro e
dezembro, antes do corte das oliveiras.
12. Todas as intervenções no domínio hídrico têm que cumprir a legislação em vigor.

9.3.2

Frentes de Obra e Gestão de Estaleiros

13. Na fase inicial da obra devem ser claramente identificados os locais a intervencionar
devendo os mesmos, dentro do possível, ser delimitados por piquetagem e/ou por
sinalização bem visível.
14. A área afeta aos estaleiros e, genericamente, a todos os trabalhos relacionados com a
execução da obra, deverá ser reduzida ao mínimo possível, selecionando as áreas
estritamente indispensáveis para a sua correta implementação. Deverá ser evitado o
abate de árvores, sobretudo quando se tratem de quercíneas.
15. A localização dos estaleiros deverá permitir a salvaguarda do maior número de
vertentes ambientais possíveis e localizar-se fora das áreas identificadas na Planta de
Condicionantes à localização de Estaleiro (Desenho 768-P161-B-00-010-0 das Peças
desenhadas do EIA):
a. A localização destas infraestruturas não é permitida em povoamentos de carvalhos.
É proibida qualquer operação que mutile ou danifique exemplares de carvalhos,
ainda que dispersos, bem como quaisquer ações que conduzam ao seu perecimento
ou evidente depreciação (como sejam a remoção de terra vegetal ou mobilizações de
fundo do solo);
b. Deverá ser evitada a afetação de áreas sensíveis em termos ecológicos,
arqueológicos ou paisagísticos;
c. Deverá ser evitada a afetação das linhas de água, permanentes ou temporárias, e
respetiva envolvente numa distância mínima de 10 metros;
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d. Deverá ser evitada a afetação de zonas de elevada densidade de coberto vegetal
arbustivo e/ou arbóreo;
e. Deverá ser evitada a afetação de áreas de Reserva Ecológica Nacional (REN) e de
Reserva Agrícola Nacional (RAN);
f.

As

áreas

selecionadas

deverão

preferencialmente

corresponder

a

zonas

anteriormente intervencionadas e/ou cuja vegetação seja maioritariamente herbácea
ruderal, não apresentando qualquer valor conservacionista, ou sobre clareiras
provenientes de maus usos antecedentes.
16. A localização dos estaleiros deverá situar-se fora de áreas de recarga de sistemas
aquíferos e de áreas de influência direta de nascentes e dos perímetros de proteção
imediato e intermédio de captações de abastecimento público.
17. Os estaleiros não deverão ser localizados junto de habitações ou de outras zonas de
utilização sensível, dado os impactes ao nível do ruído.
18. Dentro das condicionantes apresentadas, os estaleiros deverão localizar-se o mais
próximo possível das frentes de obra, de modo a reduzir as áreas afetadas pelas
deslocações entre o estaleiro e a frente de obra, com consequente minimização de
tráfego, emissões gasosas e ressuspensão de poeiras.
19. Deverá proceder-se à vedação das áreas de estaleiro, de acordo com a legislação
aplicável. Na vedação deverão ser colocadas placas avisadoras que incluam as regras de
segurança a observar assim como a calendarização da empreitada.
20. Os estaleiros deverão estar dotados de equipamentos de recolha de resíduos em
número, capacidade e tipo adequados aos resíduos produzidos.
21. O armazenamento de produtos/materiais deverá ser assegurado em locais apropriados
para o efeito. No caso dos produtos perigosos deverá ser garantida a construção de uma
bacia de retenção, impermeabilizada e isolada da rede de drenagem natural.
22. Os estaleiros e as diferentes frentes de obra deverão estar equipados com todos os
materiais e meios necessários que permitam responder em situações de incidentes/
acidentes ambientais, nomeadamente derrames acidentais de substâncias poluentes.
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23. Caso ocorram incidentes/acidentes ambientais deverão ser ativados os procedimentos
necessários para a rápida resolução destes, que deverão ser previamente aprovados
pelo Dono da Obra. Deverá ainda proceder-se à recuperação imediata da zona afetada.
24. A localização dos parques de materiais, locais de empréstimo e depósitos de terras e
todas as infraestruturas de apoio à obra, não podem afetar áreas sensíveis do ponto de
vista ambiental ou patrimonial, devendo estar devidamente sinalizadas e/ou vedadas.
25. Previamente a qualquer intervenção nas áreas de empréstimo, deve ser efetuado um
reconhecimento e levantamento das situações consideradas potencialmente instáveis.
Caso seja considerado necessário, deverão ser efetuadas obras de consolidação dos
taludes instáveis.
26. As movimentações de terras e máquinas devem, tanto quanto possível, privilegiar o uso
de acessos existentes ou menos sensíveis à compactação e impermeabilização dos
solos, evitando a circulação de máquinas indiscriminadamente por todo o terreno, não
sendo permitida a circulação fora dos limites afetos/definidos para a empreitada.
27. Devem ser tomadas precauções no que respeita à movimentação de máquinas em leito
de cheia, de forma a minimizar a afetação quer do leito quer do coberto vegetal.
28. Nas zonas em que sejam executados trabalhos que possam afetar as linhas de água,
deverão ser implementadas medidas que visem interferir o mínimo possível no regime
hídrico, no coberto vegetal preexistente e na estabilidade das margens. Nunca poderá ser
interrompido o escoamento natural da linha de água, devendo por isso ser considerada a
adoção de um dispositivo hidráulico apropriado que garanta a manutenção de um caudal,
cujo débito deverá corresponder ao da linha de água intercetada. Todas as intervenções
em domínio hídrico devem ser previamente licenciadas no âmbito do Decreto-Lei n.º 226A/2007, de 31 de maio, e Portaria n.º 1450/2007, de 12 de novembro.
29. Deverá ser protegida e preservada a vegetação arbórea e arbustiva existente na
envolvente dos locais da obra e acessos, através da implementação de medidas
cautelares a definir no início da obra. Destacam-se como sensíveis as áreas de
carvalhos,

as

galerias

ripícolas

e

outros

elementos

vegetais

com

interesse

conservacionista, que deverão ser assinalados sempre que exista o risco de uma
possível afetação desnecessária.
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30. As ações de desarborização, desmatação ou limpeza do coberto vegetal deverão ser
reduzidas ao mínimo indispensável à execução dos trabalhos, devendo as áreas a
intervencionar ser delimitadas por piquetagem e/ou por sinalização bem visível,
permitindo a verificação imediata da área de intervenção. As árvores não podem ser
cortadas ou danificadas para além dos limites marcados e o equipamento não poderá ser
operado para além daqueles limites sem autorização expressa dos técnicos de
acompanhamento ambiental da empreitada. As áreas onde se proceder à decapagem
devem ser claramente identificadas.
31. Em

áreas

onde

não seja

necessário

efetuar

movimentações

de

terras

e,

consequentemente, não sejam sujeitas a mobilização do solo, as operações de
desmatação deverão ser efetuadas por corte raso, com corta-matos, e rechega do
material cortado.
32. Deverão ser mantidos, sempre que tecnicamente possível, os exemplares arbóreos
existentes a compartimentar a paisagem, nomeadamente junto aos caminhos e nos
limites das propriedades.
33. Deverá ser evitado o abate de árvores. Caso não seja tecnicamente possível, o
Adjudicatário deverá sempre contabilizar e registar os exemplares abatidos e identificar a
sua localização em cartografia.
34. No caso do corte de povoamentos de pinheiro e/ou eucalipto, deverá ser solicitada
autorização à Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte.
35. O abate de árvores deve ser feito por corte raso com motosserra, devendo o cepo das
árvores apresentar-se liso e plano. Nos casos em que, pela natureza da obra, não for
possível a manutenção do cepo no solo, ou no caso de não ser revelante ou vantajoso
essa manutenção, poderá ser realizada a desarborização por arranque.
36. O material resultante de ações de desmatação e/ou desarborização, deverá ser
armazenado em local afastado dos cursos de água, devendo ser privilegiada a sua
valorização e comercialização, sempre que possível e economicamente viável.
37. As ações de decapagem devem restringir-se às áreas estritamente necessárias,
devendo proceder-se à recolha da camada superficial do solo e seu armazenamento
adequado em pargas, para posterior utilização e recobrimento, no local ou em zonas cuja
recuperação venha a ser considerada necessária.
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38. O acesso de pessoal não afeto à empreitada deve ser evitado ou se possível
interditado. Assim, as zonas de intervenção devem ser sinalizadas de acordo com os
regulamentos de trânsito municipais, e sempre que se justifique, vedadas.
39. Deverão ser adotadas medidas no domínio da sinalização informativa e da
regulamentação do tráfego nas vias atravessadas pela Empreitada, visando a segurança
e informação durante a fase de construção, cumprindo o Regulamento de Sinalização
Temporária de Obras e Obstáculos na Via Pública.

9.3.3

Terraplanagens

40. Proceder à remoção prévia da camada superficial dos solos das áreas de escavação,
estaleiros e de depósito, para que os mesmos possam ser posteriormente utilizados na
recuperação das áreas afetadas pela Empreitada. A remoção dos solos deverá ser
reduzida ao mínimo e ter lugar antes da utilização das áreas para atividades afetas à
Empreitada, de forma a prevenir-se a sua compactação.
41. As terras segregadas (vegetais e de escavação) serão armazenadas em pargas
separadas, em local aprovado para o efeito.
42. Tratando-se de infraestruturas lineares, o armazenamento dos solos deverá ser
efetuado paralelamente ao local de implantação das mesmas, também separadamente,
dada a necessidade de utilização posterior no próprio local.
43. Deverá assegurar-se que os materiais inertes não sofrem mistura com qualquer outro
tipo de resíduos.
44. Caso se verifique a existência de materiais de escavação com vestígios de
contaminação, os mesmos deverão ser tratados como resíduos.
45. Os trabalhos que envolvam escavações e movimentação de terras serão executados de
forma a minimizar a exposição dos solos nos períodos de maior pluviosidade de modo a
diminuir a erosão hídrica e o transporte sólido.
46. Os materiais provenientes das escavações a efetuar durante a obra, caso possuam
características geotécnicas adequadas, deverão sempre que possível ser (re)utilizados
nos aterros associados à construção das diferentes infraestruturas da própria empreitada,
de modo a minimizar o volume de terras sobrantes e de terras de empréstimo. Quando tal
não se verifique, os materiais deverão ser reutilizados na reposição da morfologia de
Ficheiro: 768-P161-EIA-RS_C.docx
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áreas de empréstimo e/ou ser utilizados para regularização de terrenos no âmbito das
ações de recuperação biofísica das áreas afetadas pela empreitada, ou outras áreas
similares, de acordo com o artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março.
47. A seleção de áreas de depósito de terras sobrantes deve excluir as seguintes áreas:
a ) Áreas do domínio hídrico;
b ) Áreas inundáveis;
c ) Zonas de proteção de águas subterrâneas (áreas de elevada infiltração);
d ) Perímetros de proteção de captações;
e ) Áreas classificadas da Reserva Agrícola Nacional (RAN) ou da Reserva Ecológica
Nacional (REN);
f ) Outras áreas com estatuto de proteção, nomeadamente no âmbito da conservação da
natureza;
g ) Outras áreas onde possam ser afetadas espécies de flora e de fauna protegidas por
lei, nomeadamente sobreiros e/ou azinheiras;
h ) Locais sensíveis do ponto de vista geotécnico;
i ) Proximidade de áreas urbanas e/ou turísticas;
j ) Zonas de proteção do património.
48. A escolha do local de depósito dos materiais sobrantes deverá privilegiar a recuperação
ambiental das várias minas desativadas no concelho de Vimioso, sempre que se situem a
distâncias compatíveis com a localização da obra e nos lotes da zona industrial que
necessitam de terraplenagem.
49. As terras de empréstimo deverão, sempre que possível, ter origem noutras frentes de
obra ou mesmo em obras associadas. O armazenamento de materiais excedentários,
deverá respeitar as áreas condicionadas indicadas no Desenho 768-P161-EIA-014 e,
preferencialmente, ocorrer fora de:
a. Domínio hídrico;
b. Áreas inundáveis;
c. Zonas de proteção de águas subterrâneas (áreas de elevada infiltração);
d. Perímetros de proteção de captações;
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e. Áreas de grande declive com evidências de deslizamento de terras;
f.

Locais ecologicamente sensíveis, como margens de linhas de água e respetivas
galerias ripícolas ou zonas de elevada densidade arbórea (nomeadamente
povoamentos de carvalhos);

g. Outras áreas com estatuto de proteção, designadamente no âmbito da conservação
da natureza;
h. Áreas classificadas da Reserva Ecológica Nacional (REN);
i.

Áreas classificadas da Reserva Agrícola Nacional (RAN);

j.

Locais sensíveis do ponto de vista geotécnico;

k. Locais sensíveis do ponto de vista paisagístico;
l.

Áreas de ocupação agrícola;

m. Proximidade de áreas urbanas e/ou turísticas;
n. Zonas de proteção e locais sensíveis do ponto de vista do património históricocultural.
50. Todos os locais terão que ser previamente acordados e autorizados pelo Dono da Obra.
Todas as condicionantes descritas terão também de ser cumpridas no caso dos locais de
armazenamento temporário de materiais excedentários.
51. Todas as atividades que envolvam a mobilização de solo deverão ser acompanhadas
por um arqueólogo.

9.3.4

Gestão de Origens de Água e Efluentes

52. Deverá ser implementado um adequado sistema de recolha e tratamento de águas
residuais, o qual deverá ter em atenção as diferentes características dos efluentes
gerados durante a fase de obra.
53. A descarga de águas residuais no meio deverá ser objeto de licenciamento/autorização
prévia.
54. O excesso de água obtido durante as escavações, deve ser bombeado para pequenas
bacias de decantação antes de ser conduzido à linha de água mais próxima.
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55. Na eventualidade de haver necessidade de em algum troço proceder ao rebaixamento
do nível freático, decorrente das ações de escavação, a água extraída deverá ser
devolvida ao terreno a jusante, devendo a extensão da escavação ser curta e
acompanhada por escoramentos.
56. Assegurar, para o caso de se verificar a exposição do nível freático à superfície durante
a fase de construção, que todas as ações que traduzam risco de poluição sejam
eliminadas ou restringidas na sua envolvente direta. Essas áreas devem ser vedadas e
deve ser restringido o acesso direto ao local, a fim de evitar que para aí sejam lançados
elementos poluentes.

9.3.5

Gestão de Resíduos

57. Deverá ser implementado o Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção
e Demolição (PPGRCD) de acordo com o previsto no Decreto-Lei n.º 73/2011, de 15 de
junho.
58. Deve ser dado cumprimento a toda a legislação, nacional e comunitária, em vigor no
que respeita à gestão de resíduos, nomeadamente a identificação e classificação dos
resíduos em conformidade com a Lista Europeia de Resíduos – LER (Portaria
n.º 209/2004 de 3 de março, o Decreto-Lei n.º 178/2005, de 5 de setembro e o DecretoLei n.º 46/2008, de 12 de março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 73/2011, de 15 de junho).
59. Deverá ser designado, por parte do Empreiteiro, o Gestor de Resíduos. Este será o
responsável pela gestão dos resíduos segregados na obra, quer ao nível da recolha e
acondicionamento temporário nos estaleiros, quer ao nível do transporte e destino final,
recorrendo para o efeito a operadores licenciados.
60. O Gestor de Resíduos deverá arquivar e manter atualizada toda a documentação
referente às operações de gestão de resíduos. Deverá assegurar a entrega de cópia de
toda esta documentação à Equipa de Acompanhamento Ambiental da obra para que a
mesma seja arquivada no Dossier de Ambiente da empreitada.
61. O local afeto ao parque de armazenamento temporário de resíduos tem que ser
claramente definido e identificado para o efeito. Os resíduos terão de ser segregados e
armazenados em local apropriado, em função das suas características e destino final. Os
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locais de deposição têm que ser devidamente identificados com o descritivo da tipologia
de resíduo e respetivo código LER.
62. Todos os resíduos classificados como perigosos pela LER tem que ser alvo de gestão
individualizada, nos termos previstos da lei. Terão de ser devidamente segregados,
acondicionados e armazenados em local apropriado (nomeadamente impermeabilizado e
coberto). Terá de ser promovida a construção de uma bacia de retenção, de forma a
minimizar o impacte de eventuais derrames. O conteúdo dos contentores deverá ser
claramente identificado no exterior.
63. Em caso de fuga/derrame/descarga acidental de qualquer substância poluente, nas
operações de manuseamento, armazenamento ou transporte, o responsável pela
ocorrência providenciará a limpeza imediata da zona através da remoção da camada de
solo afetada. No caso de hidrocarbonetos líquidos, deverão utilizar-se previamente
produtos absorventes. A zona afetada será isolada, sendo o acesso permitido
unicamente aos trabalhadores incumbidos da limpeza. Os produtos vertidos e/ou
utilizados na sua recolha serão tratados como resíduos perigosos, no que diz respeito à
recolha, acondicionamento, armazenamento, transporte e destino final.
64. Os materiais contaminados com hidrocarbonetos (e.g. filtros de óleo, previamente
escorridos, materiais absorventes, solos contaminados) terão que ser armazenados
temporariamente em recipientes estanques e fechados.
65. As operações de manutenção e de abastecimento de maquinaria deverão, sempre que
possível, ter lugar no interior dos estaleiros em local previamente definido e com as
condições necessárias para o efeito, e não na frente de obra.
66. Toda a maquinaria deverá ser devidamente inspecionada por forma a garantir o seu
correto funcionamento, diminuindo risco de fugas e derrames acidentais e consequente
contaminação dos solos e recursos hídricos.
67. No âmbito da gestão dos resíduos deverá ser dada preferência à sua valorização, tendo
como princípio a recolha seletiva dos mesmos.
68. Os resíduos recicláveis, como plásticos, papel e cartão e resíduos metálicos, terão que
ser recolhidos seletivamente, e devidamente encaminhados para operadores autorizados
para o efeito, bem como os resíduos equiparados a Resíduos Sólidos Urbanos (RSU).
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69. Toda a obra deverá estar dotada de contentores para recolha de RSU. No estaleiro
deverá ainda estar prevista a colocação de pontos de recolha seletiva de resíduos
recicláveis.
70. A

remoção

final

dos

resíduos

equiparados

a

RSU

deverá

ser

efetuada,

preferencialmente, através dos processos habituais de remoção de RSU existentes no
Concelho em que se insere a obra.
71. Não é permitida a rejeição de qualquer tipo de resíduos, ainda que provisória, nas
margens, leitos de linhas de água e zonas de máxima infiltração.
72. É proibida a queima a céu aberto de qualquer tipo de resíduo.
73. A biomassa e os resíduos verdes resultantes das atividades de desflorestação e
limpeza devem ser removidos e devidamente encaminhados para destino final adequado,
privilegiando sempre que possível a sua reutilização/valorização.
74. Os resíduos produzidos em obra devem ser removidos e encaminhados de forma
adequada, com a frequência ajustada à capacidade de armazenamento do parque de
resíduos e locais de deposição.

9.3.6

Acessibilidades

75. A circulação de veículos e maquinaria pesada deverá obedecer a trajetos preferenciais,
definidos previamente, aproveitando ao máximo os caminhos já existentes, de forma a
minimizar áreas intervencionadas pela obra e os recetores sensíveis, estando restringida
a circulação fora destes corredores. Deverá ser respeitada a legislação em vigor relativa
à sinalização das vias.
76. Caso seja necessário a abertura de novos acessos, o traçado deve adaptar-se ao
terreno natural, evitando o rasgo de taludes pronunciados e com inclinações acentuadas.
A remoção do coberto vegetal deve ser reduzida ao mínimo indispensável. Os trilhos
devem ser assinalados, devendo ser proibida a circulação fora dessas áreas.
77. No que respeita ao património cultural, caso haja necessidade de abertura de novos
acessos, devem ser garantidas as condições necessárias à não afetação de elementos
patrimoniais.
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78. Avisar com antecedência as autarquias, juntas de freguesia e a população interessada,
das eventuais alterações na circulação rodoviária, nomeadamente, aquando do
atravessamento de vias de comunicação.
79. Facultar

alternativas

válidas

ao

maior

número possível

de

atravessamentos

condicionados por motivos de obra.
80. Durante a fase de construção, deverão ser garantidas as normais condições de
acessibilidade à população local, nomeadamente ao nível de limpeza, desobstrução das
vias e manutenção adequada dos acessos.
81. Sempre que os acessos às propriedades forem interrompidos terá que ser comunicado
aos proprietários e ser assegurada a criação de acessos alternativos. Os acessos a criar
deverão ser acordados com os proprietários garantindo, no mínimo, os atuais níveis de
acessibilidade. Estas interrupções deverão limitar-se ao mínimo período de tempo
possível.
82. Para minimizar os impactes decorrentes do trânsito dos veículos pesados afetos à obra,
deverão ser estudados os itinerários que provoquem a menor perturbação possível. Este
aspeto será particularmente relevante no transporte de terras e locais de origem e de
destino dos materiais de escavação.
83. O atravessamento de máquinas em leito de cheia deve, preferencialmente, ser efetuado
através de estruturas já existentes para o efeito, de forma a afetar o mínimo possível a
vegetação ripícola e o próprio leito de cheia. Caso se preveja intercetar linhas de água,
para estabelecimento de acessos à obra, têm as mesmas de ser estabelecidas por
passagem hidráulica, ainda que a afetação ocorra por um curto período.
84. As vias de comunicação (incluindo caminhos agrícolas e florestais), danificadas em
virtude do desgaste induzido pela circulação de viaturas afetas à Empreitada, deverão ser
reabilitadas logo após a fase de construção e com a maior brevidade possível.
85. No caso dos caminhos que não puderem ser restabelecidos, deverá estar assinalada a
sua interrupção, bem como indicado o acesso alternativo.

9.3.7

Controlo de Poluição Atmosférica e Sonora

86. Deverão ser humedecidas as vias não pavimentadas e todas as áreas passíveis de
gerarem emissões difusas de partículas, sempre que necessário e especialmente em
Ficheiro: 768-P161-EIA-RS_C.docx
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dias secos e ventosos, bem como reduzir a velocidade dos veículos neste tipo de vias.
Deverão igualmente efetuar-se lavagens regulares dos rodados da maquinaria e veículos
afetos à obra. Este requisito poderá não ser cumprido, na sua totalidade ou parcialmente,
caso se verifiquem situações excecionais de carência de água, como por exemplo em
anos de seca. Nessas situações, os condicionalismos a este tipo de operações deverão
ser comunicados ao Dono da Obra que deverá autorizar os procedimentos excecionais.
87. Deverão ser tomados cuidados acrescidos na cobertura de materiais suscetíveis de
serem arrastados pelo vento, como por exemplo o acondicionamento apropriado dos
depósitos de excedentes de construção. Nas zonas perto de habitações deverão ser
instalados “tapumes” de proteção.
88. Deverão ser cobertas adequadamente as caixas de carga de camiões de transporte de
substâncias pulverulentas, de modo a minimizar a emissão de poeiras ou queda de
materiais, bem como, garantir a redução da velocidade dos veículos em vias não
pavimentados.
89. Deverá ser efetuada uma manutenção dos veículos e equipamentos utilizados, de forma
a prevenir o aumento das emissões atmosféricas.
90. De modo a minimizar a poluição sonora, resultante das diferentes atividades deverão
ser considerados os seguintes aspetos:
a. Nos locais onde se registem recetores sensíveis (habitações) a realização de
trabalhos e operações ruidosas deverá ser limitada ao período do dia compreendido
entre as 8h e as 20h, evitando a sua realização em horário diferente e durante os fins
de semana e feriados, caso contrário deverá ser solicitada uma licença especial de
ruído conforme o legalmente estabelecido.
b. O tráfego rodoviário afeto à obra não deve transitar preferencialmente pelo interior
das localidades. Em caso de não existência de alternativas o trânsito deverá ser
efetuado durante o período das 8h às 20h, de modo a respeitar a legislação em
vigor.
c. Os equipamentos e maquinaria utilizados deverão respeitar as normas e
especificações técnicas estabelecidas, em termos de níveis de emissão sonora,
devendo ainda ser efetuada uma manutenção periódica dos mesmos de forma a
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garantir estes requisitos. Deverá também optar-se pelos métodos construtivos que
originem o menor ruído possível.

9.3.8

Ações de Formação e Sensibilização

91. Devem ser realizadas campanhas de formação e sensibilização ambiental, destinadas a
todos os intervenientes na Empreitada e desde o seu início, para que estes sejam
alertados dos impactes ambientais associados às diferentes atividades e quais às boas
práticas de gestão ambiental a implementar em obra e nos estaleiros. Deverá ser dado
especial destaque aos cuidados a ter na gestão dos resíduos e efluentes, à salvaguarda
do património arqueológico e à proteção dos habitats e espécies vegetais e animais.

9.3.9

Recuperação de Áreas Afetadas pela Empreitada

92. A reconstituição do coberto vegetal das zonas intervencionadas deverá efetuar-se logo
que tecnicamente viável, nomeadamente quando se trate de zonas de talude.
93. Na fase de encerramento da empreitada a limpeza da área de obra deve ser efetuada
de forma a remover todos os resíduos, incluindo os resíduos inertes gerados durante a
fase de construção, devendo ser promovida a reposição das condições naturais.
94. Deverá proceder-se à ripagem e gradagem dos solos das áreas ocupadas pelo estaleiro
e pela circulação de veículos e máquinas, sendo colocada uma camada de terra viva com
uma espessura final de pelo menos 0,15 m, recorrendo a solos sobrantes de áreas
decapadas.
95. Deverá ser garantida a desobstrução e limpeza de todos os elementos hidráulicos de
drenagem que possam ter sido afetados pelas atividades relacionadas com a empreitada.
96. Implementação do Projeto de Integração Paisagística, a definir em fase de RECAPE e
de acordo com as diretrizes definidas no Estudo de Integração Paisagística (EIP).

9.3.10

Património Histórico-Cultural

MEDIDAS DE CARÁTER GERAL
97.

Inclusão da totalidade das ocorrências identificadas (num total de 18) na Planta

Síntese de Condicionantes a incluir no Caderno de Encargos da Obra (Medida 1).
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Acompanhamento integral e contínuo, por um arqueólogo, dos trabalhos que envolvam

o remeximento e escavação a nível do solo e subsolo (desmatação, decapagem e
escavação), com efeito preventivo em relação à afetação de vestígios arqueológicos
incógnitos. Tal acompanhamento consiste na observação, por arqueólogo, das operações
que impliquem a remoção e o revolvimento de solo (desmatação e decapagens
superficiais em ações de preparação ou regularização do terreno) e a escavação no solo
e subsolo. Os resultados deste acompanhamento podem determinar a adoção de
medidas de minimização específicas (registo, sondagens, escavações arqueológicas,
etc.). Os achados móveis efetuados no decurso desta medida deverão ser colocados em
depósito credenciado pelo organismo de tutela do património cultural (Medida 2).
99.

Execução de prospeção arqueológica do terreno após cada operação de desmatação,

assim como das áreas de estaleiro e de depósito de inertes, no decurso do decurso do
acompanhamento arqueológico da obra (Medida 3).
100. Comunicação à Direção Regional de Cultura do Norte, pelo promotor ou do
responsável pela obra, do, eventual, aparecimento de cavidades na rocha ou de vestígios
arqueológicos, com vista à identificação dos mecanismos de avaliação do seu interesse
cultural e salvaguarda (Medida 4).
101. Relativamente às Oc. 2a e 2b, em fase de construção deve ser estabelecido um plano
de vigilância que verifique a estabilidade dos abrigos, devendo ser acionados
atempadamente os mecanismos de avaliação do seu interesse cultural e salvaguarda
(Medida 5).
102. Previamente deverá realizar-se a desmatação e limpeza de toda a ocorrência n.º 17 e
envolvente (Medida 6).
103. Após a conclusão da Medida anterior deverá efetuar-se o registo fotográfico, descritivo
e o levantamento topográfico tridimensional de toda estrutura (interior e exterior, incluindo
canais), tendo como objetivo salvaguardar o seu conhecimento para memória futura
(Medida 7).
104. Sinalizar a ocorrência com barreira protetora e uma cobertura, devendo esta ser
composta por uma estrutura que permita evitar a afetação física da ocorrência, mesmo
que indireta, na fase de construção (nomeadamente devido à circulação de máquinas,
abertura de acessos e queda de materiais). Pretende-se, desta forma, minorar ou evitar
danos involuntários e garantir a conservação da ocorrência (Medida 8).
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Medidas a considerar na Fase de Exploração

105. Devem ser desencadeadas e implementadas todas as medidas minimizadoras,
corretivas e compensatórias, necessárias ao cumprimento dos objetivos traçados pelo
Projeto de Integração Paisagística (a desenvolver em fase de RECAPE);
106. Após a concretização da obra, deve realizar-se o acompanhamento periódico, de
acordo com o estabelecido no Programa de Manutenção previsto no Projeto de
Integração Paisagística (a desenvolver em fase de RECAPE), das condições do
revestimento natural das superfícies intervencionadas, de modo a verificar a recuperação
da flora e vegetação. Durante esta fase, devem tomar-se medidas corretivas sobre
potenciais zonas alvo de erosão mais acentuada, sobretudo em taludes ou em zonas em
que o sistema de drenagem superficial se encontra danificado ou mal implantado;
107. Devem incluir-se as ocorrências patrimoniais identificadas na área de influência do
projeto numa planta de condicionantes, como efeito preventivo face a obras de
manutenção e/ou reparação da via.
108. Nas áreas florestais atravessadas deverá ser efetuada a gestão de material
combustível numa faixa lateral de terreno confinante, conforme legislação em vigor
relativamente à proteção da floresta contra incêndios.
Salienta-se que no âmbito do projeto de execução e do respetivo Relatório de Conformidade
Ambiental do Projeto de Execução será desenvolvido um Programa de Acompanhamento e
Gestão Ambiental (PGA) que terá como base os objetivos ambientais definidos para a obra, a
legislação ambiental em vigor e os princípios de uma correta gestão ambiental.
O PGA incluirá a identificação das medidas de minimização a implementar em obra, quer as
decorrentes do processo de AIA (as anteriormente definidas), quer quaisquer outras que se
julguem oportunas.

9.5

Medida Compensatória

Como medida compensatória, propõe-se que após o início de funcionamento do atual projeto e
antes da desativação do estaleiro, seja efetuada a remoção do betuminoso da estrada atual.
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10 PLANOS DE MONITORIZAÇÃO
A monitorização consiste num processo de observação e recolha sistemática de dados sobre o
estado do ambiente ou sobre os efeitos ambientais do projeto, e a respetiva descrição
periódica desses efeitos através de relatórios, com o objetivo de avaliar com maior detalhe os
impactes causados pela implementação do projeto e avaliar, simultaneamente, a eficácia das
medidas de minimização previstas no procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental. A
responsabilidade de implementação dos planos de monitorização é do promotor.
Existem domínios onde a aquisição de informação de um modo sistemático e controlado,
através de ações de monitorização específicas, assume especial importância no sentido de um
controlo permanente. Este controlo deverá ser mantido no âmbito de um plano de vigilância
ambiental com vista à identificação de potenciais impactes decorrentes da implementação do
projeto, no sentido de proceder à aplicação de medidas minimizadoras adequadas de forma
progressiva e ajustada à realidade, de acordo com a magnitude desses impactes.
A obtenção de conhecimentos no âmbito de planos de vigilância ambiental de projetos deste
tipo pode ainda contribuir para a adoção de técnicas e metodologias de análise de descritores
ambientais mais ajustados.
Fase à análise efetuada no presente relatório de EIA propõe-se a monitorização dos recursos
hídricos superficiais através de um Programa de Monitorização da Qualidade da água, durante
a fase prévia à construção, durante a fase de construção e de exploração do projeto. Propõese ainda a implementação de planos de monitorização das aves, dos quirópteros, da flora e
vegetação e habitats naturais, cujas linhas de orientação apresentam-se de seguida.
Ainda em relação à monitorização da avifauna, devido à localização do projeto numa Zona de
Proteção Especial da Diretiva Aves e ao relevante elenco avifaunístico em especial a presença
potencial de espécies de rapina diurnas, propõe-se a monitorização do grupo das aves de
rapina, de médio e grande porte e outras planadoras.
A verificação dos impactes decorrentes da instalação da Ponte sobre o rio Maçãs e acessos
pressupõe a execução de um plano de monitorização específico que deverá decorrer em três
fases distintas: antes da construção (análise da situação de referência), na fase de construção
e na fase de exploração (tendo como início o funcionamento da via).
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Tendo em consideração que o rio Maçãs alberga importantes populações piscícolas e outra
fauna aquática e ribeirinha relevante, considera-se ainda importante, a monitorização dos
Ecossistemas Aquáticos e Ribeirinhos.
Relativamente ao Ambiente Sonoro, caso venham a existir queixas relativas aos trabalhos em
fase de construção ou ao funcionamento da estrada em fase de exploração, propõe-se a
realização de medições nos pontos que se revelem como críticos e estudar/implementar as
respetivas possíveis medidas de minimização.

10.1

Programa de Monitorização dos Recursos Hídricos Superficiais

O presente programa foi elaborado tendo em consideração a análise de impactes efetuada no
capítulo 6.4 - Recursos Hídricos.

10.1.1

Objetivos

O Programa de Monitorização da Qualidade da Água e dos Recursos Hídricos tem como
principais objetivos:
- Averiguar os potenciais efeitos das águas de drenagem do pavimento da via sobre a
qualidade da água dos meios recetores (águas superficiais). Os resultados deste programa
poderão permitir identificar alterações na qualidade das águas, a jusante e a montante, dos
pontos de descarga das águas de drenagem da via.
- Avaliar a ocorrência do desenvolvimento de fenómenos de erosão e/ou ravinamento nos
taludes da via localizados em situações de maior proximidade de linhas de água que possam
provocar assoreamento das linhas de água.

10.1.2

Parâmetros a Monitorizar

Os poluentes rodoviários provenientes da combustão, do desgaste de materiais, de fugas de
líquidos, entre outros, são depositados à superfície da estrada sendo posteriormente
arrastados durante os períodos de precipitação. Por outro lado, as práticas de manutenção das
estradas, tais como a aplicação de pesticidas, pinturas, sal para degelo, etc., contribuem para a
carga de poluentes gerada. O Tipo de ocupação da envolvente, tal como a presença de
indústria ou áreas agrícolas, também representa uma fonte de poluição que, após transporte
atmosférico, se pode depositar nos pavimentos rodoviários e assim condicionar a qualidade
Ficheiro: 768-P161-EIA-RS_C.docx
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das escorrências. Nas massas de água superficiais os poluentes gerados podem provocar
alterações diversas como o decréscimo de luminosidade, eutrofização, carência de oxigénio e
mudanças no pH e na temperatura da água.
No Quadro seguinte apresentam-se a analisar nas águas superficiais.
Quadro 89 – Parâmetros a analisar nas águas superficiais em áreas envolventes ao local de
implantação do projeto.
PARÂMETROS A MEDIR IN SITU

PARÂMETROS PARA ANÁLISES QUÍMICAS

Temperatura (°C)

Sólidos suspensos totais (mg/l)

Azoto total (mg/l)

pH (Escala de Sorensen)

Hidrocarbonetos totais de petróleo (mg/l)

Fósforo total (mg/l)

Condutividade elétrica (µS/cm)

Óleos e gorduras (mg/l)

Cádmio (fração total e dissolvida) (mg/l)

Oxigénio dissolvido

Carência Química de Oxigénio (mg/l)

Crómio (fração total e dissolvida) (mg/l)

Alcalinidade

Nitratos

Cobre (fração total e dissolvida) (mg/l)

Dureza

Nitritos

Zinco (fração total e dissolvida) (mg/l)

Azoto Total

Níquel (fração total e dissolvida) (mg/l)

Ocorrência de fenómenos de erosão
e/ou ravinamento nos taludes –
Observação visual e registo

Alguns parâmetros (como o pH, temperatura, e condutividade elétrica) não resultam da
poluição da drenagem da via, mas são importantes para indicar a tendência de especiação dos
metais.

10.1.3

Locais a Monitorizar

Propõe-se a realização de campanhas de monitorização que incidam sobre:
i) Qualidade das águas de escorrência da estrada, que serão drenadas da plataforma da
via,
ii) Qualidade das águas superficiais nos locais onde se prevê a descarga das águas de
escorrência,
iii) Fenómenos de erosão /ravinamento de taludes nas imediações de linhas de água.
Os locais a monitorizar devem inserir-se dentro da seguinte tipologia:
-

Locais de descarga das águas de drenagem do pavimento da via (antes de as mesmas
serem lançadas nos meios recetores);
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Cursos de água para onde serão conduzidas as escorrências provenientes do
pavimento da estrada, considerando um ponto a montante e um ponto a jusante dos
locais de descarga acima referidos;

-

Taludes da via nas zonas onde o traçado se desenvolve numa maior proximidade de
linhas de água.

Para a definição dos pontos de monitorização foram tidos em devida consideração os
elementos do projeto da drenagem transversal e de drenagem longitudinal, a definição final dos
aterros e escavações, o tamanho da bacia hidrográfica afluente (ou seja, a capacidade de
diluição dos poluentes), e usos sensíveis que possam estar associados às linhas de água
intercetadas.
Assim, propõe-se a monitorização nos seguintes locais, que terão que ser adaptados ao layout
final do projeto de execução, em fase de RECAPE:


Afluente do rio Maçãs (ribeiro do Buzincha) – atravessada ao km 0+750 pelo Viaduto

Ficheiro: 768-P161-EIA-RS_C.docx

373 / 393

EN / ER 218
Ponte sobre o Rio Maçãs e acessos

Projeto base
P16.1 - ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL (EIA)
Relatório Síntese



Rio Maçãs – atravessado ao km 2 + 150 pela ponte sobre o rio Maçãs



Ponto de descarga das águas de escorrência localizados ao km 1 + 194
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Frequência da Monitorização

A monitorização qualitativa e quantitativa deverá ter início antes da fase de construção e
prolongar-se até à fase de exploração, de acordo com o referido:
- A primeira campanha de amostragem deverá iniciar-se numa fase prévia aos trabalhos
de construção, garantindo uma correta caracterização da situação de referência, medindo
todos os parâmetros propostos anteriormente.
- Durante a fase de construção, os pontos de monitorização definidos deverão ser
monitorizados trimestralmente durante a totalidade da fase de construção:
• Uma campanha no período seco (de modo a caracterizar o pior cenário);
• Uma campanha no período crítico (no início das primeiras chuvadas, após o
período seco);
• Uma campanha no período húmido (de modo a caracterizar o cenário de maior
escoamento).
- Durante a fase de exploração, as campanhas deverão ser desenvolvidas nos seguintes
períodos:
• Uma campanha no período crítico (no início das primeiras chuvadas, após o
período seco);
• Uma campanha no período húmido (de modo a caracterizar o cenário de maior
escoamento).
Posteriormente, a periodicidade das campanhas deverá ser reequacionada até ao ano
horizonte de projeto, em função dos resultados obtidos nos dois primeiros anos. Pretende-se
desta forma garantir uma duração e periodicidade de amostragem das águas superficiais que
permita a obtenção de dados, com vista à validação das previsões efetuadas no presente
estudo.

10.1.5

Técnicas e Métodos de Análise

De acordo com o Decreto-Lei nº 83/2011, de 20 de junho, que estabelece especificações
técnicas para a análise e monitorização químicas do estado da água, deve-se assegurar que a
colheita de amostras e os ensaios relativos à monitorização das características físico-químicas
Ficheiro: 768-P161-EIA-RS_C.docx
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ou químicas da água, são efetuados por laboratórios acreditados segundo a norma
NP EN ISO/IEC 17025 pelo Instituto Português de Acreditação, I. P., ou por um organismo
nacional de acreditação estrangeiro signatário de acordo de reconhecimento mútuo em matéria
de ensaios.
Os procedimentos de colheita de amostra de água, bem como os procedimentos de
conservação e transporte das amostras devem estar acreditados em conformidade com a
norma NP EN ISO/IEC 17025; a realização de atividades de colheita de amostras de acordo
com a norma ISSO 5667 ou outras normas, reconhecidas a nível internacional, específicas ou
adequadas a cada substância e método analítico.
Os resultados devem ser sempre acompanhados pela incerteza de medição, indicação do
método analítico, do limite de deteção (LD) e do limite de quantificação (LQ).
Assim, os métodos de ensaio para os parâmetros a monitorizar deverão ser acreditados e
realizados por um laboratório igualmente acreditado.
As técnicas, métodos de análise e equipamentos necessários à recolha das amostras e
realização das análises acima recomendadas para determinação dos diversos parâmetros
deverão permitir cumprir o que se encontra estipulado no Anexo II – Métodos analíticos de
referência para águas superficiais – Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto (alterado pelos
Decretos-Leis n.º 52/99, de 20 de fevereiro, n.º 53/99, de 20 de fevereiro, n.º 54/99, de 20 de
fevereiro, n.º 56/99, de 26 de fevereiro, n.º 431/99, de 22 de outubro, n.º 243/2001, de 5 de
setembro, n.º 135/2009, de 3 de junho, e n.º 103/2010, de 24 de setembro).

10.1.6

Medidas de Gestão Ambiental

A obtenção de informação relativa à qualidade das águas superficiais na zona de implantação
do traçado e à qualidade das águas de drenagem do pavimento da via permitirá aferir a
existência, ou não, de impactes no meio recetor originados pela exploração da via, permitindo
equacionar eventuais medidas de mitigação desses impactes.
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Periodicidade dos Relatórios e Critérios para a Revisão do Programa de
Monitorização

Cada campanha de monitorização deve ser acompanhada de um relatório técnico ou Relatório
Parcelar com os resultados da mesma, incluindo a comparação dos valores com o que se
encontra estabelecido na legislação em vigor.
Deve ser elaborado um Relatório de Monitorização anualmente, que integra a componente
qualidade da água, além das restantes previstas neste programa de monitorização. No relatório
deve ainda, ser efetuada uma comparação dos resultados obtidos nas diferentes campanhas,
ao longo do tempo. Na elaboração dos relatórios deve ser seguido o previsto pelo Anexo V da
Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro.

10.2

Plano de Monitorização dos Ecossistemas Aquáticos e Ribeirinhos

A Diretiva Quadro da Água (Diretiva 2000/60/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23
de outubro de 2000) é o principal instrumento da Política da União Europeia relativa à água,
estabelecendo um quadro de ação comunitária para a proteção das águas de superfície
interiores, das águas de transição, das águas costeiras e das águas subterrâneas. Foi
transposta para o direito nacional através da Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, alterada e
republicada pelo Decreto-Lei n.º 130/2012, de 22 de junho.
Durante todas as fases de projeto deve ser executado um plano de monitorização dos
ecossistemas aquáticos e ribeirinhos, de acordo com as orientações da DQA.
Nos pontos seguintes são apresentadas as principais diretrizes à implementação do programa
de monitorização dos ecossistemas aquáticos e ribeirinhos.

10.2.1

Parâmetros a Monitorizar

As amostras devem incluir todos os parâmetros obrigatórios no âmbito da DQA, relativamente
às águas superficiais – Rios, e ter uma periodicidade semestral (Primavera e Outono). Devem
iniciar-se logo que a decisão de avançar com o projeto seja tomada, para garantir um
acompanhamento eficaz desde o início do processo.
A caracterização será realizada com base nos seguintes elementos:
-

Elementos Biológicos: Fauna Piscícola;
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-

Elementos Hidromorfológicos de Suporte: River Habitat Servey (RHS);

-

Elementos Físico-Químicos de suporte.

10.2.2

Locais a Monitorizar

A monitorização deverá realizar-se no rio Maçãs, de forma a assegurar a adequada
caraterização num setor hídrico desde cerca de 2,5 km a montante da atual ponte sobre o rio
Maçãs na EN218 até cerca de 5 km, a jusante do mesmo e no ribeiro do Buzincha, afluente do
rio Maçãs. Os locais a serem monitorizados para os elementos físico-Químicos corresponderão
aos indicados no Plano de monitorização dos Recursos Hídricos Superficiais.

10.2.3

Frequência da Monitorização

A monitorização deverá ter início antes da fase de construção, durante a construção e
prolongar-se até à fase de exploração (durante os três primeiros anos).
Para a caracterização dos Elementos Biológicos, a frequência da realização das campanhas de
amostragem será semestral, sendo realizada no período da Primavera, na época de subida dos
peixes e no Outono, durante a migração dos mesmos para jusante.
Para a caracterização dos Elementos Hidromorfológicos e dos Elementos Físico-Químicos, a
frequência da realização das campanhas de amostragem será idêntica à da monitorização dos
recursos hídricos superficiais. A periodicidade das campanhas será reequacionada até ao ano
horizonte de projeto, em função dos resultados obtidos nos dois primeiros anos de fase de
exploração.

10.2.4

Técnicas e Métodos de Análise

FAUNA PISCÍCOLA
O presente plano de monitorização tem como objetivo avaliar a qualidade ecológica dos
diferentes cursos de água em análise, através da caracterização das suas comunidades
piscícolas - composição específica, abundância e estrutura populacional (idades ou classes de
comprimento) e estado sanitário. Serão, ainda, identificadas áreas críticas, de acordo com a
presença de comunidades ou espécies sensíveis ou prioritárias.
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As técnicas de amostragem em campo e análise em gabinete devem seguir o estabelecido,
pelo ex-INAG (atual APA), no Manual para a avaliação biológica da qualidade da água em
sistemas fluviais segundo a Diretiva Quadro da Água - Protocolo de amostragem e análise para
a fauna piscícola (INAG, 2008a).
Com base nos dados recolhidos no campo deverá ser realizada uma caracterização ecológica
das comunidades, através da determinação dos seguintes índices ecológicos:
-

Abundância em CPUE (Capturas por Unidade de Esforço);

-

Índice de Diversidade de Shannon (H’);

-

Índice de Uniformidade de Pielou (e);

-

Índice de Riqueza de Margalef (D1);

-

Índice de Riqueza de Menhinick (D2); e

-

Índice de Dominância de Simpson (c).

Para a determinação de índices de qualidade, deverá aplicado o Índice Piscícola de Integridade
Biótica para Rios Vadeáveis de Portugal Continental (F-IBIP), ou um índice alternativo,
adequado à tipologia de massas de água em causa: Rios do norte de Pequena Dimensão.
O tratamento dos dados deverá recorrer a análises multivariadas com o objetivo de analisar o
comportamento das comunidades atualmente existentes relativamente às pressões.
ELEMENTOS HIDROMORFOLÓGICOS DE SUPORTE
A caracterização hidromorfológica dos locais a amostrar deverá ser realizada utilizando a
metodologia “River Habitat Survey”, abreviadamente, RHS, metodologia padrão desenvolvida
pela Environmental Agency do Reino Unido (Environment Agency, 2003), e adotada pelo exINAG (atual APA) como referido no documento “Critérios para a Classificação do Estado das
Massas de Água Superficiais – Rios e Albufeiras” (INAG, 2009).
O RHS permite caracterizar a área de intervenção do ponto de vista ambiental com o intuito de
aquilatar o impacte das perturbações exercidas ao longo dos setores a estudar, de modo a
introduzir medidas corretivas tendentes a requalificar os habitats degradados e a incrementar a
biodiversidade local.
ELEMENTOS FÍSICO-QUÍMICOS DE SUPORTE
Os Indicados anteriormente no Plano de monitorização da Qualidade de Água superficial.
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Medidas de Gestão Ambiental

A análise dos dados obtidos permitirá verificar da necessidade de reforçar as medidas de
minimização propostas, devendo as intervenções de monitorização ser articuladas com o
programa de monitorização da qualidade da água.

10.2.6

Periodicidade dos Relatórios e Critérios para a Revisão do Programa de
Monitorização

Deve ser elaborado um Relatório de Monitorização anualmente, que integra a componente
Ecossistemas Aquáticos e Ribeirinhos, além das restantes previstas neste programa de
monitorização. No relatório deve ainda, ser efetuada uma comparação dos resultados obtidos
nas diferentes campanhas, ao longo do tempo. Na elaboração dos relatórios deve ser seguido
o previsto pelo Anexo V da Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro.

10.3

Plano de Monitorização da Fauna

O Programa de Monitorização da Fauna tem como objetivo a avaliação do efeito-barreira, da
mortalidade, e dos restantes impactes provocados pela implantação do projeto da “EN/ER 218
– Ponte sobre o Rio Maçãs e Acessos” sobre os diferentes grupos de fauna, bem como a
avaliação da eficácia das medidas de mitigação consideradas para atenuar esse mesmo efeito
sobre cada um dos grupos.

10.3.1

Parâmetros a Monitorizar

Para cada um dos grupos faunísticos, será necessário estimar o estado das populações
através da realização de censos ao longo de cada período de amostragem, calculando a sua
variação temporal e espacial ao longo de todo o programa de monitorização.
Definem-se 4 grupos distintos da componente faunística, agregando-se por habitats e tipo de
trabalho a ser monitorizado, nomeadamente:
•

Fauna terrestre, que inclui a mamofauna, micromamíferos, répteis, anfíbios e
invertebrados terrestres;

•

Quirópteros;

•

Avifauna;
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Ecossistemas ribeirinhos, sendo monitorizados os grupos da ictiofauna, de bivalves, e
ainda as espécies Toupeira-de-água e Lontra, em articulação com o Plano de
Monitorização dos Ecossistemas Aquáticos e Ribeirinhos.

10.3.2

Locais e Frequência de Amostragem

Os programas de monitorização serão implementados durante períodos suficientemente longos
e contemplando as épocas fenológicas adequadas para o efeito, de forma a abranger as
seguintes fases:
-

Fase anterior à obra, na primavera anterior ao período recomendado para o início dos
trabalhos (após a época de reprodução da maioria espécies de fauna), com o objetivo
de minimizar lacunas de informação, assumindo-se que é suficiente pela informação
consultada nos estudos de base que são apresentados neste documento;

-

Fase de construção, durante todo o período de obra;

-

Fase de exploração, num período correspondente aos 3 primeiros anos a seguir ao final
da construção.

Em termos de locais de amostragem, dependendo de cada um dos descritores, serão
analisadas diferentes porções da área de estudo. Em termos latos, tanto a fauna terrestre
como a avifauna serão amostradas em toda a área de estudo, os quirópteros serão estudados
na mesma área, mas serão amostrados potenciais abrigos para o grupo dos morcegos
cavernícolas numa área superior (com um raio de 10 km em redor da área de estudo), e as
espécies ripícolas terão uma pesquisa mais direcionada para o rio Maçãs e outros cursos de
água.

10.3.3

Técnicas, Métodos Analíticos e Equipamentos Necessários

Dependendo de cada um dos grupos a amostrar, os equipamentos necessários, as técnicas e
os métodos de análise serão diferentes. Assim, serão definidas para cada um dos grupos
metodologias específicas, que passarão por capturas passarão por capturas, esperas, visitas a
grutas, contagens de ninhos, análise de pegadas, recolha de dejetos, monitorizações acústicas
de ultrassons, realização de transectos, entre outros.
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Periodicidade dos Relatórios e Critérios para a Revisão do Programa de
Monitorização

Para cada um dos grupos, deverá ser elaborado um Relatório de Monitorização com uma
periodicidade anual. Nos relatórios serão efetuadas comparações dos resultados obtidos nas
diferentes campanhas, ao longo do tempo. Os relatórios deverão seguir o exposto no Anexo V
da Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro.

10.4

Plano de Monitorização da Flora e Vegetação

O Programa de Monitorização da Flora e Vegetação tem como objetivo a avaliação do efeito
dos impactes descritos para este grupo (destruição de ecossistemas, emissão de poeiras,
efeito-barreira) provocado pela implantação e pela exploração do projeto em análise sobre a
flora e a vegetação. À semelhança do plano dos grupos faunísticos, também será avaliada a
eficácia das medidas de mitigação consideradas para atenuar os efeitos descritos
anteriormente.

10.4.1

Parâmetros a Monitorizar

Definem-se 2 grupos distintos da componente florística e de vegetação, nomeadamente:
•

Flora vascular, que inclui a vegetação herbácea, arbustiva e arbórea;

•

Habitats naturais e vegetação, segundo as definições das características presentes no
Plano Sectorial da Rede Natura 2000.

Em cada uma das campanhas a amostrar serão avaliadas as composições de cada um dos
grupos, avaliando espacialmente a ocorrência de cada um. Com a realização de múltiplas
campanhas, será possível avaliar a evolução de cada uma das espécies, grupos e
associações, podendo ser estimada qual a previsão da ocorrência de cada um deles, e
verificando qual o real impacte em cada um deles.

10.4.2

Locais e Frequência de Amostragem

O programa de monitorização será implementado durante períodos suficientemente longos e
contemplando as diferentes épocas sazonais adequadas para o efeito, de forma a abranger as
seguintes fases:
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Fase anterior à obra, na primavera anterior ao período recomendado para o início dos
trabalhos, com o objetivo de minimizar lacunas de informação, assumindo-se que é
suficiente pela informação consultada nos estudos de base que são apresentados neste
documento;

-

Fase de construção, durante todo o período de obra;

-

Fase de exploração, num período correspondente aos 3 primeiros anos a seguir ao final
da construção.

O local de amostragem corresponde ao corredor em estudo da ponte do rio Maçãs e acessos,
e a sua envolvente próxima, conforme descrito no capítulo 5 deste Estudo de Impacte
Ambiental.

10.4.3

Técnicas, Métodos Analíticos e Equipamentos Necessários

A técnica a ser utilizada no plano de monitorização da flora e vegetação corresponde na
identificação de valores florísticos e nos habitats presentes na área de estudo, incluindo um
mapeamento, utilizando escalas a serem definidas. À medida do prosseguimento do programa
de monitorização, será comparada a evolução de cada um dos valores e de cada um dos
parâmetros, aplicando métodos estatísticos próprios por forma a estudar a presença/ausência
de uma espécie, mas também o seu crescimento, decréscimo, aparecimento ou extinção na
área.

10.4.4

Periodicidade dos Relatórios e Critérios para a Revisão do Programa de
Monitorização

Será elaborado um Relatório de Monitorização com uma periodicidade anual para a flora e
vegetação. Em cada um dos relatórios, serão efetuadas comparações dos resultados obtidos
nas diferentes fases, ao longo do tempo. Os relatórios seguirão o exposto no Anexo V da
Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro.
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11 LACUNAS DE INFORMAÇÃO
As lacunas de conhecimento, que estarão eventualmente inerentes ao diagnóstico
apresentado, estão essencialmente relacionadas com a execução dos trabalhos de campo.
Estas condicionantes prendem-se com as dificuldades sentidas na visualização do solo,
nomeadamente devido à existência de vegetação de pequeno, médio e grande porte e muito
densa, relacionada com zonas com densa vegetação arbustiva e de floresta, de encostas
escarpadas e de difícil acesso.
Devido ao tipo de nidificação das espécies rupícolas, não foi possível com os meios normais
aceder aos locais próprios por forma a identificar os locais e estabelecer a correspondência
para cada um dos grupos nidificantes. Por forma a minimizar a lacuna associada a este tipo de
informação para as espécies rupícolas e para todas as espécies analisadas na componente
biológica, e para evitar os efeitos da variabilidade e flutuações interanuais das populações, a
informação recolhida nos planos de monitorização da flora e da fauna contemplará a realização
de amostragem num ciclo anual, realizando-se em épocas fenológicas adequadas a cada um
dos programas, antes da construção do projeto.
A lacuna identificada ao nível do património prende-se com a localização da ocorrência n.º 1
(Pedras Altas), identificada no PDM de Vimioso como ocorrência n.º 40. Aparentemente há um
erro nas coordenadas obtidas na pesquisa documental, que colocam o sítio num monte à cota
de 517m, em terrenos surribados e arborizados há poucos anos. Neste local, e em toda a
envolvente, não se encontram vestígios de construção nem de artefactos. As estruturas que se
enquadram com a descrição localizam-se no topo do monte a SO (Oc. 1b), pelo que estamos
em crer que houve um erro na implantação do sítio arqueológico no PDM de Vimioso. Assim
propõe-se uma nova prospeção a ambos os locais em fase de RECAPE, acompanhados por
um técnico do município e pelo arqueólogo da Direção Regional de Cultura do Norte, para
colmatar esta lacuna.
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12 CONCLUSÃO
O corredor da solução base em estudo para o projeto “EN/ER 218 – Ponte sobre o rio Maçãs e
Acessos” abrange o setor médio-inferior do vale do Rio Maçãs, área-corredor central do SIC e
da ZPE “Rios Sabor e Maçãs”, na qual se encontra representada grande parte do conjunto de
valores naturais protegidos e ou ameaçados que ocorrem ou que assistiram à classificação
destas Áreas Classificadas.
O corredor atualmente em estudo é coincidente com locais definidos pela pós-avaliação do
processo do Aproveitamento Hidroelétrico do Baixo Sabor como uma área de “Zona de
Proteção do Património Natural” onde são implantadas medidas compensatórias relativas ao
projeto em causa.
No capítulo 7 do presente Relatório do EIA procedeu-se, para cada vertente ambiental, à
identificação e avaliação de impactes resultantes da construção e exploração do projeto da
“EN/ER 218 – Ponte sobre o Rio Maçãs e Acessos”. A fim de minimizar ou compensar, tanto
quanto possível, os impactes identificados, qualificados e quantificados, foi estabelecido um
conjunto de medidas de minimização adequadas a cada vertente ambiental afetada. As
medidas estruturais indicadas na presente fase do estudo, deverão ser reavaliadas e
concretizadas em fase de Projeto de Execução.
Os principais impactes positivos a nível regional far-se-ão sentir em termos da melhoria das
acessibilidades, passando a dispor de uma ligação mais rápida e segura compatível com os
padrões de comodidade e segurança exigidos pela sociedade atual, o que terá reflexos na
dinamização das atividades económicas (indústria, comércio e turismo) e poderá contribuir para
um acréscimo no investimento da região. A construção desta via alternativa irá refletir-se
diretamente nas condições de segurança, com a redução do número de acidentes e dos
tempos de deslocação que passam a ser menores, melhorando de forma sensível a qualidade
de vida das populações locais.
É expectável que a construção desta nova via venha a contribuir para a diminuição significativa
da circulação na atual EN218, tornando-a numa estrada secundária de acesso aos terrenos
agrícolas existentes na sua envolvente, prevendo-se uma redução significativa dos acidentes
de viação e dos atropelamentos de animais que atualmente aí ocorrem.
Em relação aos impactes negativos são de destacar os seguintes:
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- Com a construção de uma nova via é espectável a ocorrência de atropelamento de
indivíduos, o aumento do efeito barreira, e o consequente isolamento das comunidades.
No entanto, a nova via a construir com cerca de 2,9 km, contempla no seu traçado a
criação de um viaduto com 210 m de extensão e uma ponte com 875 m de extensão o
que permite minimizar consideravelmente, quer o efeito barreira, quer o atropelamento de
indivíduos e consequentemente o impacto causado;
- A destruição e fragmentação de vegetação e de habitats, considerando-se este impacte
negativo especialmente significativo nos casos em que incide sobre habitats de maior
diversidade biológica, de elevada sensibilidade, ou com maior dificuldade de
recuperação. Tendo em conta que a área de estudo possui zonas bem conservadas, as
quais albergam potencialmente um número significativo de espécies com interesse para a
conservação, em especial no que diz respeito à avifauna, é importante que as medidas
de minimização propostas para a fase de construção e exploração sejam aplicadas, de
forma a por um lado evitar e/ou minimizar a sua afetação e por outro reduzir a
perturbação causada sobre as espécies mais sensíveis. Neste sentido, assume
importância limitar, sempre que possível, as atividades de obra que produzam elevados
níveis de ruído em especial durante a altura crepuscular de modo a minimizar a
perturbação sobre a fauna; assim como limitar as intervenções na área de maior
relevância, propondo-se que deverão ser realizadas fora do período de nidificação (1 de
fevereiro a 30 de junho); A solução final do projeto deverá também ter em consideração a
não afetação de qualquer núcleo da espécie florística Antirrhinum lopesianum, espécie de
conservação prioritária pelo Plano Sectorial da Rede Natura 2000 (Anexo IV da Diretiva
Habitats), potencialmente ocorrente na área de estudo;
- Os impactes geomorfológicos, associados à realização de escavações, consideram-se
negativos, mas pouco significativos (aterros com altura inferior ou igual a 10 m),
permanentes e irreversíveis. Refere-se que estão previstas, inclinações de taludes pouco
acentuadas de 1/1.5, compatíveis com a sua cobertura com terra vegetal e posterior
sementeira e plantação, o que irá permitir o restabelecimento da flora nestas áreas.
Deverão, em fase de Projeto de Execução, ser previstas as soluções construtivas
adequadas para a estabilização de taludes de maior altura;
- O atravessamento de linhas de água, obrigando à realização de intervenções sobre as
mesmas, gerando impactes negativos, que eventualmente poderão ser significativos no

386 / 393

Ficheiro: 768-P161-EIA-RS_C.docx

EN / ER 218
Ponte sobre o Rio Maçãs e acessos

Projeto base
P16.1 - ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL (EIA)
Relatório Síntese

caso de derrames acidentais. No entanto salienta-se que no estudo de Drenagem foi
previsto o restabelecimento, por passagem hidráulica de todas as linhas de águas
intercetadas pelo traçado em estudo, o que permite que o impacte seja significativamente
minimizado;
- A ocupação e a inviabilização de áreas legalmente condicionadas, sendo que o traçado
em estudo interfere com as seguintes: Reserva Agrícola Nacional (RAN); Reserva
Ecológica Nacional (REN); zonas de caça; Olival e recursos florestais. Sendo que os
impactes

decorrentes

destas

afetações,

consideram-se

negativos,

significativos,

permanentes e irreversíveis enquanto o projeto estiver ativo;
- O acréscimo de concentração de poluentes atmosféricos, na fase de exploração da via,
decorrente do tráfego rodoviário previsto. Considera-se, no entanto que os impactes
decorrentes da exploração da rodovia sobre a qualidade do ar serão negativos, contudo
pouco significativos;
- A impermeabilização dos terrenos pelas faixas de rodagem da rodovia induz a uma
redução da área de infiltração da precipitação, gerando um impacte negativo significativo,
permanente e irreversível, que, no entanto, só se irá fazer sentir localmente. No entanto,
relembra-se que dos 2,9 km de traçado, cerca de 1 km são em ponte ou em viaduto,
reduzindo-se significativamente a extensão da área impermeabilizada.
Face ao exposto conclui-se que a ligação em estudo apresenta uma importância fundamental
no âmbito das acessibilidades, sendo igualmente importante para as condições sociais e
económicas da região e ainda garantirá as adequadas condições de circulação e de segurança
locais.
Conforme referido no capítulo de antecedente, no atual projeto base já foram tidas em
consideração várias medidas para a minimizar de impactes, nomeadamente o afastamento
possível do traçado a áreas agricultadas, a construção de um viaduto numa área de aterro de
grandes dimensões (diminuição de 200 000 m3 de aterro, preservação de uma linha de água e
da galeria ripícola e olival situados na sua envolvente) e a redução do número de pilares da
ponte sobre o rio Maçãs com a criação de vãos largos que facilitam a circulação de animais sob
a ponte e permitem a não afetação do leito de cheia do rio Maçãs.
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Os impactes negativos identificados poderão ainda ser significativamente minimizados com a
aplicação das medidas propostas no capítulo 7 do presente estudo para a fase de elaboração
do projeto de execução e para a fase de construção.
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