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Declaração de Impacte Ambiental 

(Anexo ao TUA) 

  

Designação do projeto EN/ER218 Ponte sobre o Rio Maçãs e acessos 

Fase em que se 
encontra o projeto 

Traçado em fase de Anteprojeto 

Ponte e viaduto em fase de Estudo Prévio 

Tipologia do projeto Anexo II, n.º 10, alínea e) do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro 

Enquadramento no 
regime jurídico de AIA 

Artigo 1.º n.º 3, alínea b), subalínea ii) do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 
de outubro 

Localização 

(freguesia e concelho) 
Freguesias de Carção e de Vimioso, concelho de Vimioso, distrito de Bragança 

Identificação das 
áreas sensíveis 

Traçado em área abrangida pela Rede Natura 2000 – Sítio de Interesse 
Comunitário “Rios Sabor e Maçãs” (PTCON0021) e na Zona de Proteção 
Especial “Rios Sabor e Maçãs” (PTZPE0037) afetando, portanto, área definida 
como sensível nos termos do disposto na alínea a) do artigo 2.º do Decreto-
Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro  

Proponente Infraestruturas de Portugal, S.A.  

Entidade licenciadora Infraestruturas de Portugal, S.A.  

Autoridade de AIA Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. 

 

Descrição sumária do 
projeto  

O projeto tem o seu início na EN218, a nascente de Carção, a seguir ao 
entroncamento com a variante a Carção, e termina na EN218 na entrada 
poente de Vimioso, apresentando uma extensão de 2,881 km. 

O perfil transversal é constituído por uma faixa de rodagem de 7,00 m (3,5 
m em cada sentido), e bermas exteriores de 1,00 m (pavimentadas). 

Quanto ao perfil longitudinal o primeiro trainel de adaptação à estrada 
existente é de 3,36%, aproximadamente, seguido de um trainel de 
aproximação à ponte com inclinação de 6 % e uma extensão de cerca de 1600 
m. Do lado de Vimioso a adaptação à estrada atual é feita com um trainel de 
inclinação de 4,90%. 

A velocidade base é de 70 km/h; pontualmente, nas zonas de ligação, essa 
velocidade foi reduzida a 60 km/h. 

As ligações à rede viária existente serão asseguradas através de 
entroncamentos de nível, prevendo-se uma no início e outra no final do 
traçado, que estabelecerão a ligação entre a nova via e atual EN 218. 

Entre o km 0+580 e o km 0+810, para transpor o vale do ribeiro da Buzincha, 
será construído um viaduto com cerca de 230 m de extensão e com cerca de 
35 m de altura. 

O traçado prossegue em direção à travessia do rio Maçãs desenvolvendo-se 
a meia encosta (do vale do ribeiro da Buzincha), através de uma sucessão de 
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aterros e escavações de grande dimensão, nomeadamente aterros até uma 
altura máxima de 36 m e escavações com taludes até uma altura máxima de 
29 m. 

O Projeto prevê a transposição do vale do rio Maçãs através obra de arte 
especial, Ponte sobre o rio Maçãs, a qual possui um comprimento total entre 
encontros de 800 m, e 5 pilares (o mais alto dos quais com 133 m). 

As movimentações de terra concentram-se no traçado localizado na margem 
direita do rio Maçãs, essencialmente no troço entre o viaduto e a ponte, 
produzindo um excesso de terras 71 750 m3, enquanto na margem esquerda 
se verificará um balanço negativo de 1 000 m3. Em termos de balanço global 
verificar-se-á um excedente de terras a levar a depósito de 70 750 m3. 

Prevê-se que a fase de construção se prolongue por dois anos e meio. 

 

Síntese do 
procedimento 

O presente procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) teve início 
a 15 de outubro de 2018, data na qual se considerou estarem reunidos todos 
os elementos necessários à correta instrução do processo.  

A Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA), na sua qualidade de 
Autoridade de AIA, nomeou a respetiva Comissão de Avaliação (CA), 
constituída por representantes da própria APA, da Direção-Geral do 
Património Cultural (DGPC), da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional do Norte (CCDR Norte), do Instituto de Conservação da Natureza e 
Florestas (ICNF), do Laboratório Nacional de Energia e Geologia, IP (LNEG), 
e do Centro de Ecologia Aplicada Prof. Baeta Neves/Instituto Superior de 
Agronomia (CEABN/ISA). 

A metodologia adotada para concretização deste procedimento de AIA 
contemplou as seguintes fases: 

• Apreciação da Conformidade do Estudo de Impacte Ambiental (EIA), da 
documentação adicional e consulta do projeto de execução: 

- Foi considerada necessária a apresentação de elementos adicionais, 
os quais foram submetidos pelo proponente sob a forma de 
Aditamento ao EIA.  

- Após análise deste documento, foi considerado que, de uma maneira 
geral, dava resposta às lacunas e dúvidas anteriormente identificadas 
pelo que o EIA foi declarado conforme a 8 de fevereiro de 2019. 

- Sem prejuízo de ter sido dada a conformidade ao EIA, a CA considerou 
que persistiam ainda questões/elementos por apresentar e 
esclarecer, pelo que foi solicitada a apresentação de elementos 
complementares. 

• Abertura de um período de Consulta Pública, que decorreu durante 
30 dias úteis, desde o dia 13 de Fevereiro a 26 de Março de 2019. 

• Solicitação de pareceres específicos às seguintes entidades externas 
à Comissão de Avaliação: Administração Regional de Saúde do Norte, 
Câmara Municipal de Vimioso, Direção Geral de Energia e Geologia, 
Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAP Norte), EDP 
– Distribuição, Instituto da Mobilidade e dos Transporte, Rede Elétrica 



 

 

Rua da Murgueira, 9/9A - Zambujal - Ap. 7585 -  2611-865 Amadora  

telefone: (351)21 472 82 00,  fax: (351)21 471 90 74 

email: geral@apambiente.pt - http://www.apambiente.pt 

 

3

Nacional (REN) e REN - Gasodutos  

• Visita de reconhecimento ao local de implantação do projeto no dia 21 de 
março, onde estiveram presentes representantes da CA, do proponente e 
da equipa que elaborou o EIA. 

• Apreciação ambiental do projeto, com base na informação disponibilizada 
no EIA e respetivo Aditamento, tendo em conta as valências das entidades 
representadas na CA, integrada com as informações recolhidas durante a 
visita ao local e ponderados todos os fatores em presença. 

• Elaboração do Parecer Final da CA, que visa apoiar a tomada de decisão 
relativamente à viabilidade ambiental do projeto. 

• Preparação da proposta de Declaração de Impacte Ambiental (DIA), tendo 
em consideração o Parecer da CA e o Relatório da Consulta Pública. 

• Promoção de um período de audiência de interessados, ao abrigo do 
Código de Procedimento Administrativo, e de diligências complementares. 

• Análise da pronúncia apresentada em sede de audiência de interessados e 
emissão da presente decisão. 

 

Síntese dos pareceres 
apresentados pelas 
entidades consultadas 

No âmbito da consulta às entidades externas à CA, prevista no n.º 10 do 
artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, foram recebidos 
os pareceres das seguintes entidades: 

• Câmara Municipal de Vimioso 

A Câmara Municipal de Vimioso refere que o troço da EN218 que efetua a 
ligação entre as povoações de Carção e Vimioso, é caraterizado por elevada 
pendente e sinuosidade, e que frequentemente se verificam desprendimentos 
de materiais dos seus taludes que colocam em perigo o tráfego rodoviário. 
Nalguns trechos, o elevado ensombramento e exposição norte potenciam a 
acumulação de gelo, dando origem a um número anormal de acidentes 
rodoviário. 

Salienta que o concelho de Vimioso sofre de lacunas assinaláveis ao nível dos 
Serviços de Saúde e Educação, implicando, em caso de acidente ou doença, 
a deslocação a Bragança, localizada a cerca de 45 km. Relativamente à 
Educação, o concelho não dispõe de ensino Secundário, pelo que parte dos 
alunos que transitam para esse nível de ensino são obrigados a residir em 
localidades como Bragança, uma vez que uma deslocação diária se afigura 
como a alternativa menos viável. 

Ao nível económico, salienta que a dificuldade que as viaturas de mercadorias 
enfrentam para a transposição deste troço da EN218 não tem permitido 
alavancar, de forma definitiva, a Zona Industrial do Vimioso, completamente 
infraestruturada. 

Refere também que os concelhos de Miranda do Douro, Mogadouro e Freixo 
de Espada à Cinta, também eles servidos por este troço da EN 218 em caso 
de acesso à capital de distrito e à A4, sofrem de idênticos problemas. 

O Município de Vimioso considera assim que este novo traçado da EN218 
contribuirá, de forma decisiva, para o desenvolvimento social e económico do 
concelho de Vimioso, atenuando carências estruturais relacionadas com a 
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Saúde, Ensino e Economia e promovendo ao mesmo tempo a coesão 
territorial do país. 

Face ao exposto, o parecer do Município de Vimioso sobre o projeto é positivo. 

• Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte 

A DRAP Norte informa que: 

− No que diz respeito a Aproveitamentos Hidroagrícolas Coletivos, não 
foram identificados quaisquer projetos executados, em fase de 
execução ou em estudo, para a área em análise; 

− Na delimitação da área de estudo do projeto em causa não estão 
previstos projetos de emparcelamento; 

− No que respeita aos solos classificados como solos agrícolas 
integrados em Reserva Agrícola Nacional (RAN), verifica-se que, ao 
longo da área destacada no estudo irão ser intercetadas pequenas 
áreas de RAN com baixa aptidão para o uso agrícola. Atendendo a 
que, nos termos do n.º 1 do artigo 23º do Decreto-lei nº 73/2009, de 
31 de março, alterado pelo DL 199/2015, de 16 de setembro, as 
utilizações não agrícolas de áreas integradas na RAN estão sujeitas a 
parecer prévio vinculativo da Entidade Regional Norte - RAN, deverá 
para o efeito ser enviado, diretamente para aquela Entidade, o 
requerimento com processo devidamente instruído; 

− Não existem evidências de outras condicionantes agrícolas. 

A DRAPN evidencia que a área em estudo se insere numa região com 
importantes e elevados valores de biodiversidade, com elevado interesse 
paisagístico, que se pretendem proteger e manter, tanto quanto possível, na 
sua integridade. 

Refere ainda a existência de mais-valias na execução do projeto, beneficiando 
as condições de circulação e de segurança locais, assim como a melhoria das 
condições sociais e económicas da região. 

Face ao exposto, ponderando os impactes positivos e os impactes negativos, 
a DRAPN emite parecer favorável ao projeto, dado que considera que se 
encontram acautelados os interesses da sua competência, e que não se 
identificam desconformidades para as áreas que tutela, concluindo assim que 
o Impacte ambiental será muito pouco negativo. 

• Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT, I.P.)  

O IMT, I.P. esclarece que, de acordo com o estipulado nas Bases de Concessão 
da Rede Rodoviária, anexas ao Decreto-Lei n.° 380/2007, de 13 de novembro, 
a Infraestruturas de Portugal, S. A. (IP, S.A.) promove por sua conta e inteira 
responsabilidade, a realização dos estudos e projetos relativos às vias e aos 
bens que integram o estabelecimento da concessão que deva construir, 
devendo na sua elaboração respeitar as normas técnicas. 

Assim, face ao parecer solicitado, é entendimento do IMT, IP que: 

− O projeto em questão deve estar em conformidade com as 
disposições normativas de traçado; 

− A escolha da velocidade base resulta da categoria e da função da 
estrada na rede nacional e tem em consideração condicionamentos 
topográficos, ambientais e económicos. De acordo com o estipulado 
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nas disposições normativas de traçado, para uma estrada de faixa 
única com dois sentidos (estrada nacional ou estrada regional), a 
velocidade base a considerar é 60km/h — 80km/h); 

− Tendo em consideração a extensão do troço com 6% de inclinação, 
cerca de 1600m, que de acordo com o estipulado nas Normas 
ultrapassa a extensão crítica (180 metros), torna-se necessária a 
introdução duma via adicional de lentos na via ascendente, pelo 
menos entre o pk 1+720 (após a saída da Ponte sobre o rio Maçãs) e 
o pk 0+800, antes do viaduto; 

− Do viaduto, ao pk 0+800, até ao início do projeto, no entroncamento 
1, recomenda-se o perfil 1 x1 via, com a inibição de ultrapassagem; 

− No que diz respeito à via descendente, e por questões de segurança, 
recomenda-se que seja analisada a introdução de uma escapatória, 
na parte final da descida (trainel de 6%), antes da entrada na Ponte 
sobre o rio Maçãs; 

− Embora a legislação em vigor apenas obrigue a realização de 
auditorias de segurança rodoviária a vias que integram a rede 
rodoviária transeuropeia, face às suas características seria da maior 
importância a realização de uma auditoria de segurança rodoviária na 
fase do projeto de execução deste empreendimento viário, de forma 
a assegurar que o mesmo tem condições para funcionar da forma 
mais segura possível, recomendando eventuais modificações ou 
medidas corretivas a implementar, minimizando o risco e 
consequências de eventuais acidentes. 

O IMT, I.P. esclarece que, dado que não lhe está atribuída a competência de 
aprovação dos projetos de execução das vias que integram a Concessão da 
Rede Rodoviária Nacional (elaborados pela Infraestruturas de Portugal, S.A.), 
uma vez que lhe foi solicitado, como entidade externa, um parecer técnico 
referente às características geométricas do traçado proposto no projeto base 
da "Ponte sobre o Rio Maçãs e acessos", as propostas acima constituem meras 
recomendações. 

Adicionalmente, e na sequência dessas recomendações, entende o IMT, I.P., 
que deveria ser solicitada a realização de uma auditoria de segurança 
rodoviária ao projeto em causa, antes do licenciamento ou início da obra, de 
forma a identificar os eventuais problemas de segurança rodoviária e definir 
as medidas corretivas mais adequadas à sua mitigação. 

Perante o teor do parecer recebido, constituindo o aumento de segurança de 
circulação, na ligação entre Vimioso e Carção um dos objetivos do projeto, e 
dada a interdependência da referida segurança com os impactes socio 
económicos positivos do projeto, foi solicitado à IP,S.A. que, na qualidade de 
entidade licenciadora, demonstrasse que o projeto apresentado para 
avaliação respeita as disposições normativas referidas no ofício do IMT e que, 
para o referido cumprimento, não é necessária a introdução duma via 
adicional de lentos na via ascendente. Foi ainda solicitado que demonstrasse 
que as questões de segurança se encontram adequadamente salvaguardadas 
pela solução de projeto apresentado, pronunciando-se especificamente sobre 
a introdução de uma escapatória. 
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Em resposta, a IP,S.A., reportando-se às Normas da ex JAE, entende que, 
não obstante a inclinação observada, e a extensão do trainel em causa 
(superior ao valor crítico), não se encontram reunidas todas as condições 
(nomeadamente o volume horário de projeto, e o volume de veículos 
pesados), que levam à implantação de uma sobrelargura da plataforma, pelo 
que considera dispensável a introdução de uma Via adicional. 

Verificando-se que a resposta apresentada pela IP,SA não se reporta às 
Normas disponíveis no site do IMT (e referidas no ofício daquela entidade, ou 
seja, na Revisão da Norma de Traçado datada de Novembro de 2010), 
reportando-se sim às normas da Junta Autónoma de Estradas (Edição 1994), 
foram solicitados esclarecimentos adicionais. 

Em resposta, a IPS.A., refere que as “Disposições Normativas” desenvolvidas 
pelo ex-InIR têm carácter orientador, isto é, têm o valor de “Recomendação 
de Boas Práticas”, dado que as mesmas não se encontram formalmente 
aprovadas, e que “A Norma permite um amplo espaço de intervenção que 

deve ser aproveitado pelos projetistas para uma conveniente ponderação de 

todos os fatores em jogo”. 

No que reporta à introdução de uma escapatória, a IP, S.A. refere que “o 

normativo em vigor considera desejável a construção de escapatórias sempre 

que existam declives de grande inclinação (≥ 6%) e extensão superior a 2 

kms.” e que, no presente caso “temos um trainel com inclinação de 6% com 

1,55 kms de extensão (inicio ao km 0+165,235 e fim ao km 1+719,899), ou 

seja, estamos no limite no que respeita à inclinação do trainel e não se excede 

a extensão indicada.” 

Considera ainda que o troço em causa inicia-se após a travessia do 
aglomerado urbano de Carção cujas velocidades praticadas são 
substancialmente reduzidas, e que “a infraestrutura em causa, na sua 

globalidade (sentido Bragança/Vimioso), se desenvolve através de um 

traçado sinuoso implantado numa zona de planalto onde se praticam 

velocidades médias reduzidas, pelo que, face ao exposto, as condições de 

circulação e segurança encontram-se adequadamente salvaguardadas pelas 

opções de projeto.” 

Face ao teor da resposta da IP,S.A., e verificando-se que a resposta 
apresentada pela IP não se reporta às Normas disponíveis no site do IMT, 
I.P., foi solicitado um esclarecimento adicional aquela entidade, sobre qual o 
normativo que se encontra efetivamente em vigor e ao qual o projeto em 
causa deve dar cumprimento. 

Em resposta, o IMT, I.P., em ofício rececionado já no período de audiência 
dos interessados, esclarece que de acordo com o estipulado nos dois 
documentos, a introdução de uma via adicional de lentos pode ser dispensável 
em estradas com pequenos volumes de tráfego. Mas considera certo que, em 
declive, trainéis extensos com grande inclinação restringem a capacidade e a 
segurança da via, sendo este efeito tanto maior quanto maior for o volume 
de tráfego. Refere ainda que a existência de trainéis com extensões 
superiores às críticas deve constituir uma indicação para que, com base na 
informação das características do tráfego previsíveis, seja efetuada a 
verificação da necessidade, ou não, de uma via adicional. 
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O IMT, I.P. conclui assim que, considerando as características geométricas 
propostas para este troço de via, fica reforçada a importância de ser realizada 
uma auditoria de segurança rodoviária ao projeto de execução, por forma a 
identificar eventuais problemas de segurança rodoviária decorrentes daquelas 
especiais circunstâncias do projeto, e definir as eventuais medidas corretivas 
mais adequadas à sua mitigação, seja quanto à eventual introdução da via 
adicional de lentos na via ascendente, seja quanto à eventual criação da 
escapatória na via descendente. 

 

• Rede Elétrica Nacional (REN) 

A REN informa que, na área de intervenção prevista, não existem quaisquer 
infraestruturas quer da Rede Nacional de Transporte de Eletricidade (RNT), 
quer da Rede Nacional e transporte de Gás Natural (RNTGN), anexando 
imagem com a representação da infraestrutura da RNT mais próxima (ligação 
da central hidroelétrica de Miranda à rede elétrica). 

 

Síntese do resultado 
da consulta pública e 
sua consideração na 
decisão 

Em cumprimento do disposto no artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, 
de 31 de outubro, a Consulta Pública decorreu durante 30 dias, de 13 de 
fevereiro a 26 de março de 2019. 

Síntese dos resultados da Consulta Pública 

No âmbito da Consulta Pública foram recebidas sete exposições com a 
seguinte proveniência: 

� Direcção-Geral de Agricultura e desenvolvimento Rural (DGADR) 

� Serviço Proteção da Natureza e Ambiente (SEPNA) 

� Gabinete do Estado Maior da Forca Área (EMFA) 

� Autoridade Nacional de Aviação Civil (ANAC) 

� Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) 

� Turismo de Portugal, IP 

� Direcção-Geral do Território (DGT) 

A Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR) 
informa que o projeto não interfere com quaisquer áreas, estudos ou projetos 
no âmbito das suas atribuições pelo que considera nada ter a opor ao projeto. 

O Serviço Proteção da Natureza e Ambiente (SEPNA) denota que o Rio 
Maçãs é Zona de Proteção Especial a partir das localidades de Vale de Pena - 
Vimioso, na margem esquerda e Outeiro - Bragança, na margem direita, até 
à sua foz, na localidade de Junqueira - Matela - Vimioso. Salienta que 
constitui uma Zona de Proteção Especial do habitat de muitas espécies da 
Fauna e da Flora, que interessa preservar. Nesse contexto, o SEPNA esclarece 
ter a perceção que a atual Estrada Nacional 218, que faz a ligação entre as 
localidades de Vimioso e Carção (sendo a principal via de ligação entre os 
concelhos de Freixo de Espada à Cinta, Mogadouro, Miranda do Douro e 
Vimioso e a sede de Distrito (Bragança)) tem atualmente muito tráfego, 
atravessando a referida área protegida, com um traçado muito sinuoso e sem 
qualquer vedação que impeça o atravessamento de animais na via, fazendo 
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com que esse troço cause grande perturbação ambiental e a morte de muitos 
animais selvagens, vítimas de colisões com veículos motorizados. 

Assim, o SEPNA não identifica qualquer inconveniente na realização do 
projeto, considerando vantajosa a construção de uma nova Ponte, com uma 
cota mais elevada e um trajeto mais curto, diminuindo assim o impacto 
negativo significativo na Fauna e Flora dessa Zona de Proteção Especial.  

O Gabinete do Estado Maior da Força Aérea (EMFA) esclarece que o 
projeto não se encontra abrangido por qualquer Servidão de Unidades afetas 
à Força Aérea. Contudo, por a ponte constituir um obstáculo aeronáutico, 
informa que deve ser enviado à Força Aérea uma comunicação prévia, antes 
dos inícios dos trabalhos, acompanhada dos elementos que permitam aferir 
com rigor a implantação, a altitude máxima do obstáculo e a balizagem 
aeronáutica a instalar. 

A Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) indica que a área em 
causa não é afetada por qualquer servidão aeronáutica civil, nem o projeto 
contempla elementos que se possam caracterizar como obstáculos à 
navegação aérea conforme definido na Circular Aeronáutica - CIA 10/03, de 
6 de Maio Limitações em Altura e Balizagem de Obstáculos Artificias à 
Navegação Aérea, não identificando por esse motivo quaisquer 
condicionantes aeronáuticos a contemplar. 

A Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) verificou a 
inexistência de condicionantes de natureza radioelétrica aplicáveis no local 
em causa (Decreto-Lei n.º 597/73, de 7 de Novembro), pelo que não coloca 
objeção à implementação do projeto naquela área. 

O Turismo de Portugal, IP considera que o projeto não irá gerar impactes 
negativos diretos na atividade turística existente no concelho de Vimioso. 
Refere a importância das medidas de minimização e os planos de 
monitorização previstos, nomeadamente as medidas de minimização 
relativas ao descritor paisagem, destinadas a promover um melhor 
enquadramento paisagístico da intervenção prevista, minimizando assim os 
efeitos negativos na paisagem onde se insere o projeto. 

A Direção-Geral do Território (DGT) informa que não existem vértices 
geodésicos da Rede Geodésica Nacional (RGN), nem marcas de nivelamento, 
pertencentes à Rede de Nivelamento Geométrico de Alta Precisão (RNGAP) 
dentro da área de intervenção do projeto, pelo que este não constitui 
impedimento para as atividades geodésicas desenvolvidas por aquela 
Entidade. 

A DGT identifica diversas incorreções na Cartografia que sustenta o projeto, 
incluindo o não cumprimento de legislação específica, nomeadamente o 
estipulado n.º 5 do artigo 3.º (são apresentadas peças desenhadas com base 
em ortofotos não oficiais e não homologadas) e no artigo 3º-A do Decreto-
Lei n.º 141/2014 de 19 de setembro. 

A fim de comprovar a não violação dos direitos de autor (artigo 14.º do 
referido diploma) considera que deve o processo ser acompanhado de uma 
declaração do Centro de Informação Geoespacial do Exército atestando que 
a cartografia à escala militar 1:25 000 foi devidamente licenciada para a 
finalidade em causa. 
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A DGT conclui que o seu parecer é desfavorável até que as questões da 
Cartografia sejam solucionadas. 

� A CA considera que deve ser assegurado pelo proponente o cumprimento 
dos aspetos técnicos e legais relativos à cartografia utilizada. 

Consideração dos resultados da Consulta Pública na decisão 

As preocupações expressas em sede de consulta pública encontram-se, na 
sua generalidade, refletidas na avaliação desenvolvida e salvaguardadas nas 
condições impostas ao projeto pela presente decisão. 

 

Informação das 
entidades legalmente 
competentes sobre a 
conformidade do 
projeto com os 
instrumentos de 
gestão territorial, as 
servidões e restrições 
de utilidade pública e 
de outros 
instrumentos 
relevantes 

Na área de estudo, incidem os seguintes instrumentos de gestão territorial: 

� Planos de Âmbito Nacional: Programa Nacional da Política de 
Ordenamento do Território (PNPOT), o Plano Nacional da Água (PNA), o 
Plano Rodoviário Nacional (PRN 2000) e o Plano Setorial da Rede Natura 
2000 (PSRN 2000)  

� Planos de Âmbito Regional: Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas que 
integram a Região Hidrográfica 3 (RH3) - PGRH do Douro e o Plano 
Regional de Ordenamento Florestal do Nordeste Transmontano (PROFNE) 

� Planos de Âmbito Municipal - Plano Diretor Municipal do Concelho de 
Vimioso (PDM) e Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios 
(PMDFCI). 

Quanto ao PNPOT e PRN, verifica-se que o projeto, ao promover a melhoria 
da ligação de Miranda do Douro e de Vimioso à A4 e a Bragança, bem como 
da acessibilidade entre os principais aglomerados do concelho de Vimioso, vai 
claramente ao encontro de opções estratégicas destes IGT.  

Quanto ao regime de uso e ocupação do espaço em causa definido no PDM 
do Vimioso, verifica-se que o projeto é compatível com as regras aí 
estabelecidas e concretizável na implantação prevista, desde que obtidos os 
necessários pareceres favoráveis das entidades pertinentes relativamente ao 
projeto de execução.  

Relativamente aos restantes IGT em vigor no território em causa, considera-
se que o Projeto não comprometerá significativamente os valores que estes 
planos visam proteger e promover, exceto no que se refere ao PSRN 2000, 
dado que a construção e presença do projeto afetará a persecução dos 
objetivos deste plano.  

 

Razões de facto e de 
direito que justificam 
a decisão 

A presente DIA fundamenta-se no Parecer da CA e no Relatório da Consulta 
Pública. 

O projeto “EN/ER218 Ponte sobre o Rio Maçãs e acessos” tem como objetivo 
diminuir a extensão do percurso entre as povoações de Vimioso e Carção, 
bem como aumentar a segurança da referida ligação, atualmente efetuada 
por um troço da EN218 que apresenta um traçado bastante sinuoso, com uma 
extensão de cerca de 9,5 km, e cuja plataforma é propícia à criação de gelo 
(dado que a radiação solar não incide diretamente em grande parte do 
traçado), o que tem originado alguns acidentes de viação. 



 

 

Rua da Murgueira, 9/9A - Zambujal - Ap. 7585 -  2611-865 Amadora  

telefone: (351)21 472 82 00,  fax: (351)21 471 90 74 

email: geral@apambiente.pt - http://www.apambiente.pt 

 

10

O projeto em avaliação, vencendo através de uma ponte sobre o rio Maçãs o 
grande desnível existente entre as encostas onde se localizam as povoações 
de Vimioso e de Carção, constitui assim uma variante ao referido troço da 
EN218, com o qual se pretende obter uma redução de cerca de 5 km na 
ligação entre Carção e Vimioso, e aumentar a segurança da circulação. 

Das características do projeto, com relevância para a avaliação desenvolvida, 
destaca-se a sua reduzida extensão (2,9 km), o reduzido volume de tráfego 
previsto, a existência de um extenso trainel com declive acentuado (1600 m 
com 6% de inclinação), o desenvolvimento do traçado originando uma 
sucessão de aterros e escavações de grande dimensão aproximadamente 
entre o km 0+835 e o km 1+775, e a transposição do vale do rio Maçãs 
através de uma ponte de grande altura e extensão. 

Embora tenham sido estudadas alternativas de projeto, as mesmas não foram 
objeto de um processo de avaliação e seleção formal, não tendo igualmente 
sido submetidas a consulta pública. O proponente optou antes pela 
apresentação do projeto sem qualquer alternativa, o que limita o principal 
objetivo da AIA. 

Como principal característica da área na qual o projeto se desenvolve, 
destaca-se a inserção de grande parte do traçado na Zona de Proteção 
Especial (ZPE) e no Sitio de Importância Comunitária (SIC) dos rios Sabor e 
Maçãs, cuja flora e vegetação mais importante se encontra nas comunidades 
rupícolas das encostas rochosas. As condições naturais, aliadas à difícil 
acessibilidade e à distância às zonas urbanas, proporcionam condições 
excelentes para a reprodução de várias espécies de fauna ameaçadas, e 
permitem albergar uma elevada variedade de valores naturais. 

Dadas as características do projeto e da área na qual o mesmo se desenvolve, 
os Sistemas Biológicos e a Sócioeconomia foram considerados fatores 
determinantes para a avaliação do projeto. 

Sistemas Biológicos 

O traçado proposto atravessa áreas agrícolas com olival e souto, áreas com 
floresta de pinheiros e carvalhos, zonas de matos e a galeria ripícola do rio 
Maçãs, tendo sido detetados vários espécimes de Pilriteiros, de Carvalho-
negral, de Azinheira e de Carvalho-cerquinho. Nas margens do rio Maçãs, a 
densa vegetação existente inclui grandes exemplares de Freixos e de 
Amieiros. Salienta-se ainda a presença de núcleos de Dragão-das-arribas 
(Antirrhinum lopesianum), espécie endémica da Península Ibérica, incluída no 
anexo IV da Diretiva Habitats, tendo sido identificados 12 núcleos até 200 m 
do eixo da projeto. Estão ainda identificadas, como potencialmente ocorrentes 
na área do projeto, um conjunto de espécies RELAPE (Raras, Endémicas, 
Localizadas, Ameaçadas ou em Perigo de Extinção). 

A presença das espécies de peixes identificadas como potencialmente 
ocorrentes foram confirmadas neste troço do rio em 2015, nomeadamente as 
que têm estatuto de ameaça. O Cágado-mediterrânico e a Toupeira-de-água, 
espécie com estatuto de vulnerável, também poderão estar presente na zona. 
A presença de Lontra está confirmada nesta zona do rio Maçãs.  

Poderão ocorrer neste troço do rio Maçãs três espécies de Mexilhões-de-rio 
autóctones (Anodonta anatina, Potomida littoralis e Unio delphinus) e seis 
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espécies de peixes autóctones, das quais duas têm estatuto de ameaça: 
Panjorca Achondrostoma arcasii (Em Perigo) e Bordalo Iberocypris 

alburnoides (Vulnerável).  

No que concerne à avifauna, foi confirmada a presença de dezenas de 
espécies, sendo de destacar as aves rupícolas que nidificam no vale do rio 
Maçãs. Estão identificados vários ninhos destas aves a montante e jusante do 
traçado do projeto. Da análise dos dados apresentados verifica-se o seguinte: 

• Há dois territórios de Águia-real, espécie considerada Em Perigo, na 
zona, um a montante do projeto e outro a jusante. O casal de 
montante foi observado no dia da visita, 21/03/2019, confirmando 
que o território se encontra ocupado. 

• É possível que existam dois casais, ou mesmo três, de Britango, 
espécie considerada Em Perigo, na zona. A ocupação do território tem 
sido inconstante mas no dia da visita foi observado o casal por cima 
dos ninhos B2-B4, confirmando que em 2019 o território está 
ocupado. 

• Um casal de Falcão-peregrino, espécie considerada Vulnerável, 
ocupou um ninho próximo do projeto em 2016 e confirmou-se a sua 
reprodução em 2017, não sendo o mesmo observado em 2018. No 
dia 3/04/2019 foi observado um indivíduo pousado na rocha do ninho 
P1, confirmando a ocupação deste território. 

No que se refere à mamofauna, para além das espécies aquáticas já 
referidas, estão inventariadas 30 espécies, sendo de destacar o grupo dos 
morcegos com ocorrência provável de várias espécies com estatuto de 
ameaça. 

A presença de lobo não foi confirmada na área do projeto mas é provável que 
este ocorra nas proximidades e possa utilizar esta área como passagem. No 
censo do lobo de 2002/2003 foram detetadas 3 alcateias na área envolvente, 
estando a mais próxima a cerca de 6 km do projeto e as outras duas entre 
7,5 e 10 km do projeto. 

O principal impacte ambiental deste projeto sobre os habitats e flora ocorrerá 
durante a fase de construção, altura em que será destruída toda a vegetação 
na área do projeto, com exceção da vegetação sob a ponte, a qual apenas 
será eliminada na área necessária à construção dos pilares.  

As áreas com a vegetação natural mais importante situam-se junto ao rio, na 
margem direita do rio maçãs, e na extensão do traçado do projeto entre a 
ponte e o viaduto, na qual predominam Castanheiros com uma grande 
recuperação da vegetação autóctone natural, nomeadamente de 
Medronheiros, Carvalhos e Pilriteiros. Esta área será muito afetada, dado que 
o projeto, na referida extensão, desenvolve-se numa sucessão de aterros e 
escavações de grande dimensão. De acordo com o EIA, serão destruídos cerca 
de 6 ha de habitats naturais, incluindo 2,23 ha do habitat 9260 
(Castanheiros), 1,51 ha de habitat 9330+9340 (sobreiral e azinhal), 1,42 ha 
de habitat 5330 (matos) e 0,86 ha de habitat 9330 (sobreiral), verificando-
se assim que a maioria dos habitats naturais destruídos são habitats 
florestais, mais complexos e com maior biodiversidade que os habitats de 
mato.  
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Na zona envolvente ao encontro da ponte sobre o rio Maçãs da margem 
direita, cerca do km 1+800, localiza-se o principal conjunto de núcleos do 
endemismo Ibérico Antirrhinum lopesianum. A localização de alguns dos 
núcleos identificados é muito próxima das áreas de intervenção do projeto 
pelo que existe um risco elevado de afetação de exemplares da espécie. A 
afetação de exemplares desta espécie, a acontecer, não é minimizável uma 
vez que os requisitos edafoclimáticos específicos são dificilmente 
identificáveis ou replicáveis. Caso a afetação direta seja nula, ou inclua algum 
exemplar ainda não detetado, não se considera que o impacto seja muito 
significativo, dada a reduzida magnitude, e dado que existem vários locais na 
zona onde a espécie pode ocorrer.  

Uma vez que o projeto não afeta diretamente o rio Maçãs, não se preveem 
impactes ambientais diretos sobre a fauna aquática. No entanto, atendendo 
às fortes pendentes, poderão ocorrer escorrências de água com sedimentos 
ou mesmo deslizamentos de terra, pelo que é fundamental a adoção de 
medidas de minimização específicas, durante a fase de construção. 

Na fase de exploração, o rio poderá ser afetado por elementos poluentes 
presentes nas águas de escorrências da ponte, decorrentes da circulação 
normal dos veículos ou de acidentes. Estas situações devem ser evitadas 
através de um adequado sistema de drenagem da ponte. 

Toda a fauna terrestre existente no traçado e na envolvente deste será 
afetada pelo projeto, quer pela destruição dos seus habitats de refúgio e 
alimentação, quer pela perturbação provocada pelas obras. A lista de animais 
suscetíveis inclui os anfíbios e os répteis, mas também todas as crias de 
animais que ainda não se consigam deslocar, nomeadamente de mamíferos 
e de aves, mas também morcegos em hibernação. É provável que a 
destruição da vegetação, nomeadamente do troço entre a ponte e o viaduto, 
onde se identificou um ninho, provoque o desaparecimento de algumas 
espécies da zona uma vez que estas terão de procurar um novo local 
adequado às suas necessidades, que pode não estar próximo. 

No que se refere às aves rupícolas, os ninhos mais próximos, de Cegonha-
negra (C1), Falcão-peregrino (P1) e Britango (B2), não são afetados 
diretamente, mas poderão ser perturbados pelas obras. A situação será grave 
se a perturbação levar ao abandono do ninho já com crias ou ovos, dado 
tratarem-se de espécies ameaçadas. 

Relativamente aos mamíferos, destaca-se que a quase totalidade das minas 
existentes no concelho de Vimioso ainda não foi visitada para verificar a sua 
ocupação por morcegos pelo que a utilização das terras em excesso para 
recuperar minas, poderia representar um impacto muito significativo tendo 
em conta o estatuto de ameaça das várias espécies de morcegos que 
normalmente ocupam estas estruturas. 

Na fase de exploração, o impacte mais significativo será o atropelamento 
de animais. A existência de uma ponte e de um viaduto permite disponibilizar 
locais de atravessamento seguros, mas nos restantes troços, os 
atropelamentos poderão ocorrer. Contudo, tendo em conta a intensidade de 
tráfego prevista, não se prevê que seja um impacto significativo pelo que não 
se considera inicialmente necessária a colocação de uma vedação, situação 
que deve ser avaliada posteriormente. 
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Tendo em conta a intensidade de tráfego previsto, não se prevê que a 
exploração da via constitua um fator de perturbação significativo para a 
fauna, inclusive para a avifauna rupícola que utilize os ninhos mais próximos 
à mesma. A proposta de retirada do asfalto do antigo traçado da EN 218 
constitui uma medida com benefícios ambientais dado que irá praticamente 
eliminar o atropelamento de animais naquele traçado, além de proporcionar 
uma maior tranquilidade do vale do rio Maçãs naquela área, potenciando a 
colonização do vale por espécies mais suscetíveis à perturbação humana e a 
ocupação de locais de nidificação próximos à antiga via. 

Impactes cumulativos 

Apesar do projeto afetar a ZPE e SIC dos rios Sabor e Maçãs, sobre o qual já 
incidiu o projeto do Aproveitamento Hidroelétrico do Baixo Sabor (AHBS) com 
impactes ambientais muito significativos, não se identifica que a construção 
da ponte sobre o rio Maçãs e acessos incremente de forma significativa os 
impactes sobre os valores naturais que motivaram a classificação destas 
áreas. Para além da avifauna rupícola, não se encontram outros valores 
naturais comuns aos dois projetos, com importância de conservação, cujo 
impacte ambiental provocado por este projeto pudesse incrementar o impacto 
já ocorrido com o AHBS. No que se refere à avifauna rupícola não se considera 
que o impacto seja significativo caso se apliquem as condicionantes e medidas 
de minimização adequadas, pelo que o impacto cumulativo deste projeto com 
o AHBS é muito reduzido. A contribuir para este facto concorre também a 
distância entre os dois projetos, que não potencia a existência de situações 
de isolamento de populações por efeito barreira, e a reduzida ou praticamente 
nula afetação do meio hídrico. 

Pelo exposto, considera-se que o projeto induz impactes ambientais 
significativos nos sistemas biológicos, os quais podem contudo ser 
minimizados através da implementação das condicionantes e medidas de 
minimização identificadas na presente decisão. 

Socio economia 

Os principais impactes positivos do projeto ocorrerão na fase de exploração, 
e far-se-ão sentir a nível regional, em termos da melhoria das acessibilidades, 
decorrendo da disponibilização de uma ligação mais rápida e segura. Importa 
ainda considerar a maior facilidade de acesso aos serviços e equipamentos 
que não existem no concelho, nomeadamente ensino secundário e hospital 
localizado em Bragança, o que implica deslocações diárias da população 
residente aos concelhos vizinhos. Prevê-se assim um impacte positivo 
significativo e de magnitude elevada, na acessibilidade local e regional, e na 
dinamização na dinamização das atividades económicas (indústria, comércio 
e turismo), que poderá contribuir para um acréscimo no investimento da 
região. 

Face ao atual traçado da EN218, a construção desta ligação poderá refletir-
se diretamente nas condições de segurança, perspetivando-se uma redução 
do número de acidentes e dos tempos de deslocação, melhorando de forma 
sensível a qualidade de vida das populações locais.  

O emprego indireto gerado na fase de exploração decorre das potencialidades 
de desenvolvimento criadas, nomeadamente com condições para atrair novas 
instalações ligadas ao sector secundário e terciário, repercutindo-se ao nível 
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de novas oportunidades de emprego para as povoações de Carção e de 
Vimioso.  

Dos restantes fatores ambientais avaliados destacam-se, como relevantes a 
paisagem, a geologia e geomorfologia, a hidrogeologia e os recursos hídricos 
subterrâneos e o ordenamento do território. 

Paisagem 

Embora a concretização do Projeto tenha repercussões sobre a qualidade 
cénica do vale do rio Maçãs, não se considera que a afetação direta dos 
valores/atributos físicos/visuais existentes – vegetação, afloramentos 
rochosos, curso do rio e galeria ripícola - represente uma perda significativa 
de valores naturais.  

A perda de qualidade cénica intrínseca do vale do Rio Maçãs, numa extensão 
total com cerca de 2 km (1 km para montante e 1 km para jusante), resultará 
sobretudo da presença da ponte. Esta constituirá um elemento que cruzará o 
vale do rio Maçãs, não só quebrando a continuidade visual como também 
interferindo na sua escala, reduzindo-a. Surgirá de forma muito expressiva 
como uma intrusão visual num vale que se caracteriza por apresentar 
Qualidade Visual “Elevada”, contaminando visualmente a extensão atrás 
referida do vale do rio Maçãs, ou seja, comprometerá a sua integridade visual 
que atualmente se regista como preservada.  

Geologia e geomorfologia 

Os impactes na morfologia do terreno e na geologia irão ocorrer na fase de 
construção (permanecendo na fase de exploração), e decorrem das 
escavações e dos aterros inerentes à implantação do projeto, as quais 
originam taludes (de aterro e de escavação) de altura e extensão significativa 
a muito significativa, destacando-se nomeadamente aterros até uma altura 
máxima de 36 m e escavações com taludes até uma altura máxima de 29 m. 

Hidrogeologia e Recursos Hídricos subterrâneos  

A área do projeto e sua envolvente situa-se na “Formação dos Xistos e 
Grauvaques Culminantes”. Os aquíferos associados a estas litologias 
apresentam produtividade baixa e variável, desempenhando no entanto um 
papel importante nos abastecimentos à população, na agricultura e na 
manutenção do equilíbrio ecológico. De facto, na envolvente do projeto, na 
zona de Carção, foram identificadas 72 captações de água subterrânea 
privadas (furos e poços) destinadas ao uso doméstico e/ou à rega.  

Nos troços em escavação, em particular em zonas de grande escavação, o 
impacte na hidrogeologia/águas subterrâneas é negativo, direto, certo, 
localizado, permanente, imediato, irreversível e de maior magnitude e 
significância nas áreas de escavação mais significativas.  

Ordenamento 

A melhoria da ligação de Miranda do Douro e de Vimioso à A4 e a Bragança, 
bem como da acessibilidade entre os principais aglomerados do concelho de 
Vimioso, vai ao encontro de opções estratégicas do Programa Nacional da 
Política de Ordenamento do Território (PNPOT) e do Plano Rodoviário Nacional 
(PRN 2000), designadamente no que respeita a acessibilidade local e regional 
e, consequentemente, também ao desenvolvimento do cluster do turismo, 
assim contribuindo para dinamizar uma vasta zona do interior em 
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despovoamento acelerado. O Projeto terá por isso um impacto positivo, muito 
significativo e magnitude elevada no que à estruturação do Território respeita.  

Quanto ao regime de uso e ocupação do espaço em causa definido no PDM, 
o Projeto é compatível com as regras aí estabelecidas e concretizável na 
implantação prevista, desde que obtidos os necessários pareceres positivos 
das entidades pertinentes relativamente ao Projeto de Execução. 

Todavia, o Projeto não deixará de ter impactos nos aspetos de programação, 
organização e funcionamento do Território, destacando-se que serão 
interferidos espaços de elevada qualidade ambiental e paisagística, os quais 
o próprio PDM, para além dos específicos regimes, visa proteger. Pelo que 
este impacte será negativo, muito significativo e de média magnitude. Por 
outro lado o facto de concretizar uma ligação importante a nível local e 
regional, expressamente prevista no PDM, estruturando e dinamizando 
espaços deprimidos para além do concelho de Vimioso, traduzir-se-á num 
impacto positivo, muito significativo e de magnitude elevada. 

Assim sendo, ponderando os impactos inerentes aos IGT considerados, 
perspetiva-se que o impacto global do Projeto relativo ao OT seja, apesar de 
tudo, positivo, significativo e de média magnitude  

Dos pareceres recebidos no âmbito da consulta às entidades externas à 
CA, destaca-se o parecer do IMT, o qual identifica a necessidade de o projeto 
ser dotado de uma via adicional de lentos na via ascendente, tendo em 
consideração a extensão do troço com 6% de inclinação (cerca de 1 600 m), 
que de acordo com o estipulado nas Normas ultrapassa a extensão crítica 
(180 metros), e considera recomendável a introdução de uma escapatória na 
parte final da descida, antes da entrada na Ponte sobre o rio Maçãs. Conforme 
exposto no ponto 5 do presente parecer, a IP;S.A., em resposta à solicitação 
de pronúncia sobre as referidas questões, considerou que não obstante a 
inclinação observada, e a extensão do trainel em causa (superior ao valor 
crítico), não se encontram reunidas todas as condições (nomeadamente o 
volume horário de projeto, e o volume de veículos pesados), que justificam a 
implantação de uma sobrelargura da plataforma, pelo que considera 
dispensável a introdução de uma Via adicional. No que reporta à introdução 
de uma escapatória, a IP, S.A. refere que “o normativo em vigor considera 
desejável a construção de escapatórias sempre que existam declives de 

grande inclinação (≥ 6%) e extensão superior a 2 kms.” e que, no presente 
caso “temos um trainel com inclinação de 6% com 1,55 kms de extensão (…), 

ou seja, estamos no limite no que respeita à inclinação do trainel e não se 

excede a extensão indicada”, concluindo que “as condições de circulação e 

segurança encontram-se adequadamente salvaguardadas pelas opções de 

projeto.” 

Constituindo o aumento de segurança de circulação, na ligação entre Vimioso 
e Carção, um dos objetivos do projeto, e verificando-se discrepâncias no 
entendimento do cumprimento das Normas, reconhece-se, conforme 
enunciado pelo IMT,I.P., que seria da maior importância a realização de uma 
auditoria de segurança rodoviária na fase do projeto de execução, de forma 
a minimizar o risco e as consequências de eventuais acidentes, 
nomeadamente sobre a saúde humana e sobre os sistemas biológicos 
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(ecossistemas do rio Maçãs) e assegurar a efetiva prossecução/concretização 
dos impactes positivos do projeto. 

No decurso da Consulta Pública não se registou qualquer participação do 
público direta ou indiretamente afetado. Dos pareceres das instituições 
recebidos, destaca-se o do Serviço Proteção da Natureza e Ambiente, 
denotando que o atual troço da EN218, entre Vimioso e Carção, causa a morte 
de muitos animais selvagens, vítimas de colisões com veículos motorizados, 
e o parecer da DGT, que identifica diversas incorreções na Cartografia que 
sustenta o projeto, incluindo o não cumprimento de legislação específica. 

Face aos resultados da avaliação acima sistematizados, considera-se que o 
conjunto de condicionantes, elementos a apresentar, medidas de 
minimização e programa de monitorização, a desenvolver em sede de projeto 
de execução, contribuirão para a minimização dos principais impactes 
negativos identificados, admitindo-se que os impactes residuais não serão de 
molde a inviabilizar o projeto. 

Assim, ponderados os impactes negativos do projeto bem como a 
possibilidade de minimização dos mesmos, e perspetivados os seus impactes 
positivos propõe-se a emissão de decisão favorável ao projeto, condicionada 
ao cumprimento dos termos e condições expressos no presente documento. 

 

Condicionantes 

1. Não afetar espécies da flora RELAPE, nomeadamente exemplares/núcleos de Antirrhinum 

lopesianum. Eventuais situações de inevitável afetação devem ser devidamente justificadas, sendo 
analisadas caso a caso. 

2. Minimizar a afetação de vegetação com interesse conservacionista pelo projeto, pelos 
restabelecimentos e pelos acessos. 

3. Não afetar as ocorrências patrimoniais identificadas no EIA, nomeadamente o Sítio Pedras Altas 
(ocorrência 1). Caso se identifique qualquer situação de afetação o RECAPE  deve demonstrar a 
respetiva inevitabilidade. Dado o valor patrimonial do Sítio Pedras Altas, dever-se-á proceder à 
prospeção e delimitação deste elemento patrimonial. 

4. Garantir que o projeto de drenagem longitudinal não contempla descargas para o rio Maçãs e para o 
ribeiro da Buzincha. 

5. Assegurar que as áreas de estaleiros e de depósito não afetam exemplares/núcleos de Antirrhinum 

lopesianum, áreas com vegetação com interesse conservacionista, espécies da flora RELAPE, áreas 
agrícolas, áreas classificadas como RAN, áreas classificadas como REN e áreas dentro do SIC e ZPE 
dos rios Sabor e Maçãs. As áreas ocupadas pelo projeto dentro destas Áreas Classificadas devem 
corresponder ao estritamente necessário e desde que não exista alternativa de localização fora das 
mesmas. 

6. Interditar o corte da vegetação entre 15 de março e 30 de junho. 

7. Interditar o início das obras na envolvente de 1 km dos ninhos conhecidos (entre o pk 1+000 e pk 
2+881) entre 1 de fevereiro e 30 de abril. Após essa data, as obras podem iniciar-se neste troço caso 
não seja confirmada a ocupação de qualquer ninho a menos de 1 km do projeto. Caso existam ninhos 
ocupados, a interdição deve manter-se até à saída das crias dos ninhos. 

8. Interditar a ocorrência de explosões entre 1 de fevereiro e 30 de junho no troço entre o pk 1+000 e 
pk 2+881 
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Elementos a apresentar em sede de RECAPE 

Além de todos os dados e informações necessários à verificação do cumprimento das exigências da 
presente decisão, o RECAPE deve ainda integrar os seguintes os elementos: 

1. Identificação de todas as medidas a adotar, separadas por cada fase (fase prévia à construção, fase 
de construção, fase de conclusão da obra e fase de exploração), além da justificação, descrição, 
pormenorização e calendarização de cada medida de minimização, incluindo o respetivo local de 
aplicação e entidade responsável pela sua implementação.  

2. Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra (PAAO) tendo como base os objetivos definidos para 
a obra, a legislação ambiental em vigor e os princípios de uma correta gestão ambiental. O PAAO 
deve incluir as medidas de minimização a implementar em obra, quer as decorrentes da presente 
decisão, quer outras que decorram do desenvolvimento do projeto de execução e da corresponde 
avaliação. 

Deve ser preconizada a apresentação de um relatório de acompanhamento da obra com periodicidade 
trimestral, fundamentalmente apoiado em registo fotográfico. Para elaboração dos diversos relatórios 
de acompanhamento de obra, deve ser estabelecido um conjunto de pontos/locais estrategicamente 
colocados para a recolha de imagens que ilustrem as situações e avanços de obra das mais diversas 
componentes do Projeto (antes, durante e final). O registo deve fazer-se sempre a partir desses 
“pontos de referência” de forma a permitir a comparação direta dos diversos registos e deve permitir 
visualizar não só o local concreto da obra assim como a envolvente.  

3. Plano de acessos à obra (explicitando acessos existentes, a beneficiar e a construir, a cada frente de 
obra / pilar, estaleiros, áreas de depósito, etc.), o qual deve integrar: 

a) A Identificação das condicionantes e as medidas de minimização aplicáveis à localização e 
seleção dos acessos. Nas situações em que existam condicionantes ou medidas dirigidas 
especificamente a determinados acessos, essa análise deve ser concretizada (p.e. o acesso ao 
Pilar P2 deve distar no mínimo X metros da área de salvaguarda da ocorrência patrimonial n.º 
Z.; evitar caminhos estreitos que obriguem ao derrube de muros; Evitar a abertura de acessos 
sobre áreas agrícolas; assegurar a não afetação de ocorrências patrimoniais identificadas, 
nomeadamente da ponte de Carção (ocorrência 8), a qual deve ser vedada e sinalizada). 

b) A descrição das intervenções a realizar 

O plano deve ainda conter a caracterização das atividades de abertura e melhoria de acessos, 
acompanhada da respetiva avaliação de impactes e proposta de medidas de minimização. Para tal, 
deve ser apresentado, para cada tipo de intervenção: 

o A caracterização atual do acesso, tipificada (para os acessos a melhorar), 

o A caracterização das operações e do equipamento envolvido, 

o A caracterização final do acesso (incluindo largura e piso). 

A indicação, por acesso /frente de obra/ Pilar, de aspetos particulares que mereçam destaque, 
nomeadamente nos casos em que exista necessidade de: 

o Utilização de dispositivos de drenagem, 

o Abate de árvores de espécies com especial valor ecológico, 

o Afetação de muros de pedra solta arrumada à mão,  

o Movimento de terra significativos,  

o Afetação de usos relevantes, 

o Quadro síntese com distância dos acessos ao limite exterior das ocorrências (patrimoniais ou 
de outra natureza). 
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o Ações de recuperação/desativação dos acessos 

Sempre que relevante, esta indicação deve incluir referência às condicionantes e medidas de 
minimização aplicáveis.  

A representação cartográfica do plano de acessos (1:2000 e 1:25000) deve representar os acessos 
a utilizar, garantindo que os novos acessos e os acessos a melhorar se encontram totalmente 
representados, e distinguindo: 

o Novos acessos; 

o Acessos existentes a melhorar; 

o Acessos existentes que não serão intervencionados. 

A representação georreferenciada dos acessos deve ser disponibilizada nos formatos (kml/kmz) e 
shapefile. 

4. Planta Síntese de Condicionantes, a qual deve incluir, entre outras, a totalidade das ocorrências 
identificadas (num total de 18) e a envolvente das captações de água subterrânea. Esta planta deve 
ser incluída no Caderno de Encargos da Obra, nomeadamente através do plano de acompanhamento 
ambiental da obra. 

5. Localização e caracterização das potenciais áreas de estaleiro e de depósito, incluindo cartografia. 

6. Medidas específicas a adotar que evitem escorrências de água contaminada, de poluentes ou 
deslizamento de terra para o rio Maçãs e para o ribeiro da Buzincha, as quais podem diferir consoante 
o pilar e/ou frente de obra. 

7. Programação da fase de construção, integrando as condicionantes e medidas da presente decisão, 
bem com as medidas inerentes ao desenvolvimento do projeto. 

8. Solução a adotar para cada um dos taludes de aterro e de escavação que compatibilize a integração 
paisagística e a minimização área afetada, nomeadamente muros de betão ou muros de terra 
armada. 

9. Medidas específicas para cada um dos pilares da ponte e do viaduto, que assegurem a não ocorrência 
de deslizamentos de terras, ou de escorrências de água com sedimentos, para o rio Maçãs e para o 
ribeiro da Buzincha, no decurso da fase de obra. 

10. Medidas de contenção ao espalhamento de materiais - terras de escavação e rochas, incluindo 
soluções como a cravação de estacas-prancha metálicas (cortina) de contenção periférica e/ou 
barreiras dinâmicas de modo a que as áreas intervencionadas sejam reduzidas ao máximo, ou seja, 
à área útil de implantação da plataforma da estrada e da base dos pilares da ponte. 

11. Soluções de integração das sapatas dos pilares da ponte. 

12. Projeto de Integração Paisagística desenvolvido de acordo com as seguintes orientações: 

i. Deve ser apresentado como documento autónomo na qualidade de Projeto de Execução como 
todas as peças escritas e desenhadas necessárias à sua compreensão tendo em consideração 
que o mesmo irá para execução por Empreiteiro. 

ii. Considera-se incluído nas peças escritas a Memória Descritiva, Caderno de Encargos, Mapa 
de Quantidades e Plano de Manutenção. 

iii. Nas peças desenhadas, o Plano Geral, Plano de Plantações e de Sementeiras e todos os 
pormenores necessários à sua correta execução. 

iv. Deve acomodar o mais possível todos os exemplares arbóreos existentes. 

v. Recurso a vegetação apenas autóctone. 
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13. Plano a adotar no caso de se verificar um acidente na via com um veículo que transporte matérias 
perigosas, nomeadamente, uma descarga acidental de materiais poluentes para o meio aquático ou 
para o próprio solo. 

14. Medidas específicas a adotar, caso as obras sejam realizadas no período noturno e em épocas de 
chuva, que evitem o atropelamento de animais (repteis, anfíbios e mamíferos).  

15. Determinação das espécies presentes e localização de abrigos de morcegos num raio de 500 m em 
redor das áreas intervencionadas do projeto. 

16. Distribuição e densidade das espécies de Mexilhões-de-rio presentes no rio Maçãs entre 500 m a 
montante do projeto (curva do rio acima da ponte medieval) e 1 km a jusante (foz da ribª da 
Enguelga). 

17. Localização dos exemplares/núcleos de Antirrhinum lopesianum localizados num raio de 100 m em 
redor das áreas intervencionadas e acessos, a realizar na época de floração. Quando 
georeferenciados como núcleo deve ser referido o número de exemplares presentes. 

18. Localização de exemplares da flora RELAPE localizados num raio de 100 m em redor das áreas 
intervencionadas e acessos, a realizar na época de floração adequada a cada espécie. 

19. Proposta de medidas de minimização para salvaguarda dos valores naturais identificados em 
resultado do desenvolvimento da informação solicitada nos pontos anteriores. 

20. Avaliação da qualidade da água subterrânea nos pontos de águas/captações subterrâneas existentes 
na área do projeto ou na sua envolvência, ou em piezómetros a instalar para o efeito. 

21. Identificação das soluções a integrar no Projeto de Drenagem que evitem ou minimizem o efeito da 
descarga de água de escorrência da via perto de captações usadas para abastecimento doméstico 
ou nas áreas com maior densidade de captações subterrâneas, e no rio Maçãs. 

22. Medidas de minimização/compensação e/ou reposição para todas as captações de água que sejam 
afetadas diretamente ou indiretamente. As referidas medidas devem assegurar, no mínimo, as atuais 
condições de abastecimento e usos. 

23. Mapa piezométrico da área do projeto, com indicação da profundidade do nível freático, sentidos de 
fluxo subterrâneo, caudais e tipos de aquíferos presentes.  

24. Caracterização físico-química e avaliação da qualidade da água subterrânea efetuada 
preferencialmente em pontos de águas/captações subterrâneas existentes na área do projeto ou na 
sua envolvência, ou em piezómetros a instalar para o efeito. 

25. Nas situações em que ocorra a intersecção dos níveis freáticos e seja necessário proceder ao seu 
rebaixamento, efetuar a avaliação do caudal e dos rebaixamentos do nível de água de modo a 
verificar as possíveis afetações das captações próximas da via e, em função dos resultados dessa 
avaliação, equacionar e apresentar medidas de minimização/compensação. 

26. Resultado da prospeção do elemento patrimonial Sítio Pedras Altas. 

27. Pareceres das entidades competentes/pertinentes atendendo às várias categorias de espaço, 
condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública presentes na área de implantação do 
projeto de execução. 

28. Avaliação dos efeitos do projeto de execução nas funções a que se refere o anexo I do Regime 
jurídico da REN. Esta avaliação deve ser efetuada considerando todas as suas componentes, sejam 
os acessos provisórios ou definitivos, os estaleiros, as efetivas escavações e aterros e as travessias 
das linhas de água, bem como os restantes usos e ações inerentes à execução e funcionamento da 
obra a executar. Isto tendo em vista, também, a previsão das medidas de minimização dos impactos 
identificados por esta avaliação, referentes aos concretos usos e ações em causa, que ao PE cabe 
(re)definir com o pormenor inerente a esta fase do projeto. 



 

 

Rua da Murgueira, 9/9A - Zambujal - Ap. 7585 -  2611-865 Amadora  

telefone: (351)21 472 82 00,  fax: (351)21 471 90 74 

email: geral@apambiente.pt - http://www.apambiente.pt 

 

20

29. Demonstração do cumprimento pelo projeto de execução das regras estabelecidas no quadro 
normativo aplicável, na sua redação atual, no que respeita à prevenção e combate a incêndios, tanto 
para a fase de execução como de funcionamento. 

30. Análise crítica à compatibilidade do projeto de execução com o PROFNE, atendendo também ao que 
consta do Programa Regional de Ordenamento Florestal de Trás -os-Montes e Alto Douro (PROF 
TMAD), aprovado pela Portaria n.º 57/2019 de 11 de fevereiro. 

31. Avaliação da efetiva conciliação do projeto de execução com os princípios e regras de ocupação do 
espaço interferido preconizadas no PSRN 2000. 

32. Avaliação do cumprimento pelo PE dos condicionalismos alocáveis estabelecidos nos artigos 72.º a 
78 do Regulamento do PDM de Vimioso. 

33. Demonstração de que o Projeto não coloca em causa os objetivos estratégicos do PNA e do PGBH 
(RH3) - PGRH do Douro. 

34. Avaliação dos impactes paisagísticos do Projeto de Execução na Ponte de Carção (ocorrência 8) e 
identificação de eventuais medidas de minimização. 

35. Projeto de Recuperação Biofísica das margens e vegetação da linha de água do rio Maças, na 
qualidade de Projeto de Execução, e caso se venha a registar afetação física das margens e da 
vegetação ripícola. Devem ser previstas medidas e técnicas de Engenharia Natural para a 
recuperação dos leitos, dos taludes das margens e galeria ripícola. Quer as medidas, quer as técnicas 
quer os materiais devem ser devidamente detalhados e de forma gráfica com vista à sua execução 
técnica. 

36. Plano de Recuperação Paisagística das Áreas Afetadas pela Obra, contemplando as seguintes 
orientações: 

i. Cartografia com o registo da localização e a delimitação real de todas as áreas que serviram 
de apoio à obra ou que foram afetadas fisicamente pelos trabalhos - zonas de empréstimo, 
de depósito, estaleiros e caminhos a desativar e outras; 

ii. Para cada área deve ser determinado o conjunto de ações a realizar – limpeza, remoção total 
em profundidade de camadas de pavimentos, descompactação, sementeiras, plantações e 
outras; 

iii. A ser necessário proceder à modelação do terreno a mesma deve assegurar a respetiva 
concordância de cotas com as parcelas contíguas; 

iv. Adequar a modelação, tendo em vista assegurar as drenagens naturais do terreno; 

v. Utilizar materiais de natureza e qualidade adequadas face às áreas a intervencionar; 

vi. As espécies vegetais a utilizar, se aplicável, devem ser autóctones locais. 

37. Plano de comunicação às populações. 

38. Plano de formação e sensibilização dos trabalhadores. 

 

Elementos a apresentar antes do início da fase de execução da obra 

Devem ser apresentado à autoridade de AIA, para apreciação e pronúncia, os seguintes elementos: 

39. Programação detalhada da fase de construção, integrando as condicionantes e medidas da presente 
decisão e da DCAPE que vier a ser emitida. 

40. Concretização, de modo discriminado quer temporal quer espacialmente, das medidas de 
minimização a adotar para as ações de instalação do(s) estaleiro(s) e de outras instalações de apoio 
à obra, desmatação/desflorestação e recuperação das áreas intervencionadas. 
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Medidas de minimização 

Tendo como base o documento “Medidas de Minimização Gerais da Fase de Construção”, disponível no 
sítio da APA na internet, devem ser adequadas e integradas as medidas que se apliquem ao Projeto de 
Execução que vier a ser desenvolvido. Também as medidas de minimização específicas apresentadas no 
EIA devem ser revistas de acordo com o Projeto de Execução que vier a ser definido. 

Todas as medidas de minimização dirigidas à fase de preparação prévia à obra e à fase de execução da 
obra devem constar no respetivo Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra (PAAO), o qual deve 
integrar o caderno de encargos da empreitada.   

FASE DE ELABORAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO E DO RECAPE 

1. Realizar uma auditoria de segurança rodoviária ao projeto de execução, por forma a identificar 
eventuais problemas de segurança rodoviária decorrentes ds especiais circunstâncias do projeto, e 
definir as eventuais medidas corretivas mais adequadas à sua mitigação, seja quanto à eventual 
introdução da via adicional de lentos na via ascendente, seja quanto à eventual criação da escapatória 
na via descendente. 

2. As entradas e saídas das passagens hidráulicas, quando em grande desnível, devem ser em rampa e 
não devem apresentar caixas verticais ou escadas. O piso das passagens deve ser liso, em cimento 
ou outro material. 

3. Proceder à prospeção e delimitação do elemento patrimonial Sítio das Pedras Altas (Ocorrência 1), 
dado o seu valor patrimonial. 

4. O projeto de iluminação a desenvolver deve acautelar todas as situações que conduzam a um excesso 
de iluminação artificial, com vista a minimizar a poluição luminosa. Todo o equipamento a utilizar no 
exterior deve assegurar a existência de difusores de vidro plano e fonte de luz oculta, para que o 
feixe de luz se faça segundo a vertical.  

FASE PRÉVIA À EXECUÇÃO DA OBRA 

5. A expropriação a realizar deve prever e assegurar o espaço suficiente para a implementação do 
Projeto de Integração Paisagística (PIP) nomeadamente nos locais contemplados no PIP, e eventuais 
outros, para que os elementos vegetais de porte arbóreo possam ser devidamente considerados, 
observando as devidas e necessárias distâncias de segurança em função da altura e diâmetro 
potencial dos exemplares vegetais que venham a ser propostos. 

6. Antes de se proceder a qualquer trabalho, deve ser delimitado o perímetro das áreas a intervencionar, 
que devem ser reduzidas ao mínimo indispensável, para além do qual não deve haver qualquer 
perturbação de solos. A balizagem deve ser realizada com recurso a fitas/redes de sinalização, sendo 
que as sinalizações só devem ser removidas após o final da obra em cada local. 

7. No que se refere à vegetação, em concreto, a balizagem, enquanto medida preventiva e de proteção 
da integridade física da mesma, deve ser realizada, no mínimo, segundo a linha de projeção horizontal 
da copa dos exemplares arbóreos, em todo o seu perímetro, ou, quando aplicável, apenas na extensão 
voltada para o lado da intervenção. A balizagem deve ser mais cuidada em 2 situações, em particular, 
no que se refere aos exemplares vegetais de porte arbóreo: 

8. Na faixa a expropriar de forma a manter o mais possível os exemplares existentes 

9. Na faixa expropriada, sempre que os aterros tenham pouca expressão em termos de altura, preservar 
os exemplares existentes. 

10. Proceder à identificação dos locais a intervencionar devendo os mesmos, dentro do possível, ser 
delimitados por piquetagem e/ou por sinalização bem visível. 

11. Realizar uma verificação das áreas a intervencionar, imediatamente antes da realização da 
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intervenção, para proceder à captura e translocação de animais com capacidades de deslocação 
limitadas, como sejam anfíbios e eventualmente répteis. 

12. Proceder ao transplante de exemplares da flora RELAPE afetados pela obra sempre que tal for 
exequível. 

13. Assegurar a permanência na obra um técnico ambiental com capacidade para atuar em caso de 
emergência ambiental que implique fauna e flora, nomeadamente na captura de animais ou recolha 
de plantas, desde a fase prévia à obra e durante esta. 

14. Proceder à recolha de sementes de exemplares da flora RELAPE para proceder à sua disseminação 
em locais adequados. 

15. Implementar medidas de exclusão de morcegos de abrigos se vier a ser necessário. 

16. Destruir as espécies exóticas que sejam detetadas nas áreas intervencionadas pelo projeto. 

17. Proceder à marcação com fitas de todos os locais próximo a áreas intervencionadas pelo projeto, 
incluindo acessos, com presença de espécies da flora RELAPE. 

18. Os trabalhos associados à execução da obra devem ser planeados de forma a minimizar os conflitos 
com a atividade agrícola, na zona de intervenção, considerando o calendário agrícola e o estado das 
culturas. No caso do olival deve ser considerada a possibilidade de ser efetuada a colheita das 
azeitonas, nos meses de novembro e dezembro, antes do corte das oliveiras. 

19. Comunicar, com antecedência, às autarquias, juntas de freguesia e à população interessada, as 
eventuais alterações na circulação rodoviária, nomeadamente, aquando do atravessamento de vias 
de comunicação.  

20. As populações devem ser informadas acerca das ações de construção e respetiva calendarização, 
divulgando esta informação em locais públicos, nomeadamente nas juntas de freguesias.  

21.  Deve ser implementado um mecanismo de atendimento ao público, e elaborado um ponto de situação 
dos registos e eventuais reclamações recebidas, bem como os procedimentos adotados. 

22. Adotar medidas no domínio da sinalização informativa e da regulamentação do tráfego nas vias 
atravessadas pela obra, visando a segurança e informação durante a fase de construção. 

23. Facultar alternativas válidas aos atravessamentos condicionados por motivos de obra.  

24. Realizar a prospeção arqueológica sistemática das novas acessibilidades, das zonas de estaleiro, 
manchas de empréstimo e depósito de terras. De acordo com os resultados obtidos, podem vir ainda 
a ser condicionadas áreas adicionais, caso se situem fora das áreas já prospetadas ou tenham 
apresentado visibilidade nula ou reduzida. 

25. Se na fase de construção ou na fase preparatória surgirem cavidades na rocha, vestígios ou contextos 
arqueológicos, as obras devem ser suspensas nesse local, ficando o proponente obrigado a comunicar 
de imediato à tutela do património arqueológico essa ocorrência, no contexto da qual deve propor 
medidas de minimização.  

26. Proceder à desmatação e limpeza de toda a ocorrência 17 e envolvente, mantendo a vegetação 
RELAPE, caso esta exista. Deve ser elaborada a respetiva memória descritiva, efetuado o registo 
fotográfico e o levantamento topográfico tridimensional de toda estrutura (interior e exterior, 
incluindo canais), tendo como objetivo a sua valorização e a salvaguarda do seu conhecimento. 

27. Sinalizar a ocorrência 17, Azenha do Ribeiro das Regadas, 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). 
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FASE DE EXECUÇÃO DA OBRA 

28. Não depositar as terras sobrantes em explorações mineiras abandonadas. Caso tal se verifique 
necessário, deve ser previamente efetuado um estudo de presença de morcegos nas galerias, o qual 
deve ser objeto de apreciação pelo ICNF. 

29. As ações de desarborização, desmatação ou limpeza do coberto vegetal deverão ser reduzidas ao 
mínimo indispensável à execução dos trabalhos em particular na área a expropriar. 

30. A decapagem da terra viva/vegetal deve restringir-se às áreas estritamente necessárias e deve ser 
realizada em todas as áreas objeto de intervenção. Deve ser sempre realizada para que a máquina 
nunca circule sobre a mesma. A progressão da máquina deve fazer-se sempre em terreno já 
anteriormente decapado. Deve ser evitado o recurso a máquinas de rasto de forma a também evitar 
a compactação da camada de solo abaixo da terra vegetal.  

31. A profundidade da decapagem da terra viva deverá corresponder à espessura da totalidade da terra 
vegetal, em toda a profundidade do horizonte local e não em função de uma profundidade pré-
estabelecida. As operações de decapagem devem ser realizadas com recurso a balde liso e por 
camadas, sendo a espessura destas a definir pelo Dono de Obra em cada local. A terra viva decapada 
deve ser segregada e permanecer sem mistura com quaisquer outros materiais inertes e terras de 
escavação.  

32. A terra viva/vegetal deve ser armazenada e conservada em pargas, com cerca de 2m de altura, com 
o topo relativamente côncavo. Deve ser preservada através de uma sementeira de leguminosas de 
forma a manter a sua qualidade. Deverá ser protegida de quaisquer ações de compactação por 
máquinas em obra.  

33. Em caso de ser necessário utilizar terras vivas/vegetais, terras de empréstimo e todos os materiais 
inertes para enchimento de valas ou camadas dos pavimentos dos acessos, deve ser dada atenção 
especial à sua origem, não devendo ser provenientes em caso algum, de áreas ocupadas por plantas 
exóticas invasoras, para que as mesmas não sejam introduzidas e alterem a ecologia local. 

34. Implementar do Projeto de Integração Paisagística. 

35. Regar todas as vias não asfaltadas utilizadas pelos veículos das obras com frequência adequada para 
evitar o levantamento de poeiras.  

36. Assegurar a cobertura de materiais suscetíveis de serem arrastados pelo vento, como por exemplo o 
acondicionamento apropriado dos depósitos de terras, e parque de materiais 

37. Assegurar a cobertura adequada das caixas de carga de camiões de transporte de substâncias 
pulverulentas, de modo a minimizar a emissão de poeiras ou queda de materiais. 

38. Assegurar a lavagem as lavagens regulares dos rodados dos veículos afetos à obra. 

39. Assegurar a manutenção dos veículos e equipamentos utilizados, de forma a prevenir o aumento das 
emissões atmosféricas.  

40. Implementar as medidas de minimização que venham a ser determinadas pelos estudos a 
desenvolver no âmbito da componente biológica. 

41. Assegurar a adoção de velocidade de circulação dos veículos nas vias afetas à obra, de modo a evitar 
o atropelamento de animais. 

42. Garantir as normais condições de acessibilidade à população local, nomeadamente ao nível de 
limpeza, desobstrução das vias e manutenção adequada dos acessos.  

43. Assegurar os acessos às propriedades. Caso se verifique a necessidade da sua interrupção deve ser 
comunicado aos proprietários e ser assegurada a criação de acessos alternativos. Os acessos a criar 
devem ser acordados com os proprietários garantindo, no mínimo, os atuais níveis de acessibilidade. 
Estas interrupções devem limitar-se ao mínimo período de tempo possível.  
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44. 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.  

45. No caso dos caminhos temporariamente interrompidos, deve ser assinalada a sua interrupção, bem 
como indicado o acesso alternativo.  

46. Evitar a afetação direta de captações de água subterrânea. 

47. Adotar medidas de minimização/compensação e/ou reposição para todas as captações de água que 
sejam afetadas diretamente ou indiretamente. As referidas medidas devem assegurar, no mínimo, as 
atuais condições de abastecimento e usos. 

48. Os trabalhos de movimentação de terras devem ter lugar, preferencialmente, no período seco. 

49. Garantir a continuidade dos cursos de água intercetados e o escoamento dos caudais previstos, de 
modo a que a velocidade da água não origine danos ou erosão. 

50. Os trabalhos nas linhas de água devem, sempre que possível, ser realizados na época de estiagem 
garantindo as condições normais de escoamento. 

51. Assegurar a desobstrução e limpeza de todos os elementos hidráulicos de drenagem que possam ter 
sido afetados pelas obras de construção. 

FASE FINAL DE EXECUÇÃO DA OBRA 

52. Implementar o Projeto de Integração Paisagística, nos termos em que o mesmo vier a ser aprovado. 

53. Implementar o Projeto de Recuperação Biofísica das margens e vegetação da linha de água do rio 
Maçãs, nos termos em que o mesmo vier a ser aprovado. 

FASE DE EXPLORAÇÃO 

54. Implementar o Plano de Manutenção previsto no Projeto de Integração Paisagística. 

 

Medidas de Compensação 

1. Após o início de funcionamento do atual projeto e antes da desativação do estaleiro, efetuar a 
remoção do betuminoso do atual troço da EN218. 

2. Dado que: 

− serão destruídos cerca de 6 ha de habitats naturais, incluindo 2,23 ha do habitat 9260 
(Castanheiros), 1,51 ha de habitat 9330+9340 (sobreiral e azinhal), 1,42 ha de habitat 5330 
(matos) e 0,86 ha de habitat 9330 (sobreiral); 

− a maioria destes habitats, nomeadamente os florestais, localizam-se em terrenos integrados nas 
áreas classificadas como Rede Natura 2000, SIC e ZPE dos rios Sabor e Maçãs; 

− o projeto, entre a ponte e o viaduto se desenvolve sobre uma encosta identificada como habitat 
9260 -  Florestas de Castanea sativa, na qual predominam Castanheiros com uma grande 
recuperação da vegetação autóctone natural, nomeadamente de Carvalhos, Medronheiros, e 
Pilriteiros, sendo muito provável a presença de espécies da flora RELAPE; 

− a referida área constitui habitat para diversas espécies da fauna, nomeadamente de aves de 
rapina protegidas, como se constata pela presença de um ninho de grandes dimensões num 
castanheiro; 

− a referida área constitui uma singularidade nesta zona pela presença de árvores de grande porte, 
pela diversidade florística e pela presença de várias espécies produtoras de frutos, contrastando 
com as áreas envolventes com dominância de matos ou de áreas florestais com árvores de 
menores dimensões e/ou com ausência de espécies frutíferas; 
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− na referida extensão, o projeto apresenta aterros e escavações, cujos taludes atingem grandes 
dimensões (altura e extensão), pelo que a área afetada será muito superior à área inerente à 
plataforma da via,  

deve ser estabelecida, em exclusivo para a conservação da natureza e da biodiversidade, uma área 
no mínimo com 6 ha, com características idênticas àquela em que o presente projeto será 
implementado e onde ocorram as espécies da fauna mais diretamente afetadas pela implementação 
deste projeto. 

− Esta área deve localizar-se na ZPE do Douro Internacional e Vale do Águeda, nas freguesias de 
Picote ou de Lagoaça, e adquirida pelo proponente, sendo a sua gestão entregue ao ICNF. 

− Deve ser apresentada no RECAPE a fundamentação da escolha da área, que permita aferir a 
viabilidade do efetivo restabelecimento das espécies e habitats.  

− A área escolhida e o respetivo projeto de intervenção devem ser validados pelo ICNF. 

− Devem ser implementadas, sempre que necessário, medidas de gestão de habitat, durante o 
período de vida útil do Projeto. 

 

Programas de Monitorização  

Devem ser desenvolvidos e apresentados em sede de RECAPE os programas de monitorização para os 
fatores Sistemas Ecológicos e Recursos Hídricos, devendo ser atendidas as diretrizes gerais a seguir 
elencadas: 

Sistemas Ecológicos 

1. Monitorização da reprodução das aves rupícolas na área envolvente ao projeto (fig. 1). Esta 
monitorização deve iniciar-se na época de reprodução anterior ao inicio das obras e manter-se até 3 
anos após o inicio da fase de exploração. As amostragens e resultados devem ser partilhados com 
as equipas de monitorização das aves do AHBS, dado existir sobreposição da área de monitorização, 
e de modo a evitar a perturbação excessiva das aves. 
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Figura 1 – Localização do projeto e dos ninhos de aves rupícolas conhecidos 

2. Monitorização da flora RELAPE, nomeadamente do Antirrhinum lopesianum, na envolvente de 100 m 
do projeto. A monitorização deve iniciar-se na época de floração anterior ao inicio das obras e 
manter-se até 2 anos após o inicio da fase de exploração. 

3. Monitorização dos mexilhões-de-rio e de morcegos, dependente dos resultados dos estudos. 

4. Monitorização da mortalidade de fauna em toda a extensão da estrada durante pelo menos 3 anos 
da fase de exploração. A monitorização deve ser semanal. No âmbito desta monitorização deve ser 
analisada a necessidade de implementação de medidas de minimização para reduzir a mortalidade. 
A continuidade da mesma deve ser decidida no final dos 3 anos.  

 

Recursos Hídricos Superficiais 

O plano de monitorização das águas superficiais apresentado deve ser ajustado face à localização precisa 
dos pontos de descarga do projeto de drenagem da ponte. 
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Recursos Hídricos Subterrâneos 

O EIA não propõe um plano de monitorização para os recursos hídricos subterrâneos. Contudo, atendendo 
a que o projeto da via apresenta troços em escavação com alturas significativas e captações subterrâneas 
na envolvente ao traçado, considera-se necessário proceder à monitorização dos recursos hídricos 
subterrâneos.  

Devem ser apresentados em planta os locais de monitorização da água subterrânea (poços ou furos ou 
piezómetros) e descritas as características técnicas desses pontos de água. Deverá ser incluído na 
monitorização qualitativa um ponto de água subterrânea a montante do projeto (tendo em conta o sentido 
do fluxo subterrâneo) para ser utilizado como ponto de referência. 

Deverá ser realizada a monitorização quantitativa e qualitativa na fase prévia à construção para 
estabelecer a situação de referência. A monitorização subsequente tem por objetivos a avaliação da 
qualidade e da quantidade das águas subterrâneas na região e a sua evolução face aos impactes causados 
pela construção e entrada em funcionamento da via. 

Na monitorização quantitativa os parâmetros a monitorizar serão o nível freático e os caudais, com 
frequência mensal. Esta monitorização deverá ter inicio na fase de prévia à construção e finalizar quando 
se verificar a estabilização dos valores. 

A nível qualitativo a amostragem deverá iniciar-se antes da construção e abranger o período húmido 
(fevereiro/março), o período seco (junho/julho) e o final do período seco, logo após as primeiras chuvadas 
(setembro/outubro). 

Os parâmetros a monitorizar serão: 

Parâmetros medidos no campo: 

pH, condutividade elétrica, temperatura e nível de água 

Parâmetros determinados em laboratório: 

Hidrocarbonetos totais de petróleo, óleos e gorduras, cobre, cádmio, crómio, zinco, Carência Química de 
Oxigénio, nitratos, nitritos, azoto total, fósforo total. 

A análise dos resultados do programa de monitorização deverá ter em consideração os valores 
paramétricos definidos no Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto, para água destinada ao consumo 
humano. 

 

 


	Dados Gerais
	Conteúdos TUA
	Enquadramento
	Sumário

	Localização
	Localização
	Mapa
	Confrontações
	Área do estabelecimento
	Localização


	Prévias desenvolvimento PE
	Medidas /Condições gerais a cumprir

	Prévias construção
	Medidas /Condições gerais a cumprir

	Construção
	Medidas / Condições gerais a cumprir

	Exploração
	Medidas / Condições gerais a cumprir

	Obrigações de comunicação
	Comunicações a efetuar à Administração

	Anexos TUA
	Anexos


