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O Projeto “Variante à EN 210 entre Lordelo e Corgo” encontra-se em

fase de Projeto de Execução e consiste na construção de um trecho

da Via do Tâmega – Variante à EN210, via que se desenvolve entre

o Nó de Arco de Baúlhe da A7 e a A4 em Amarante, no concelho de

Celorico de Basto.

O RNT resume os aspetos mais importantes do EIA e encontra-se

escrito numa linguagem simples, clara e concisa, de modo a facilitar

a participação de todos os interessados no processo de Avaliação

de Impacte Ambiental (AIA) através da designada “Consulta

Pública”.

2

Resumo Não 

Técnico (RNT) do

Estudo de Impacte 

Ambiental (EIA) da 

Variante à EN210 

entre Lordelo e Corgo

Período de elaboração do EIA: 

junho de 2020 e setembro de 2021

QUAIS OS OBJETIVOS DO PROJETO?

QUEM LICENCIA O PROJETO?

QUAL A AUTORIDADE DE AVALIAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL?

O QUE É O RNT?



O traçado em estudo desenvolve-se nas chamadas Terras de Basto, localizadas numa zona de

transição entre o Nordeste Atlântico e o Nordeste Transmontano.

Esta ligação, com uma extensão de aproximadamente 3.288 m, apresenta características de traçado

compatível com velocidade base de 50 - 60 Km/h, sendo dotada em secção corrente de um perfil

transversal tipo 1 x 1 vias (1 x 3,50m) com bermas direitas de 1,50m de largura cada.

Na dependência do terreno natural onde se insere (terreno montanhoso de orografia agressiva), houve

a necessidade de se considerar uma via adicional para veículos lentos numa extensão de 1.115 m.
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1. O QUE É O PROJETO?

O Projeto consiste na construção de um trecho, com aproximadamente 3 km, da Via do Tâmega –

Variante à EN210, que se desenvolve entre o Nó de Arco de Baúlhe da A7 e a A4 em Amarante, no

concelho de Celorico de Basto, União das freguesias de Canedo de Basto e Corgo e União das

freguesias de Veade, Gagos e Molares.

O Projeto permitirá reduzir o tempo de percurso entre Celorico de Basto e a A7, em particular do

tráfego de veículos pesados provenientes dos Parques Empresariais ai existentes.

ELEMENTOS DO PROJETO
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As ligações à rede viária atual serão garantidas pelas intersecções em nível do tipo rotunda:

• Rotunda 1 (ligação ao Corgo, Padredo e Canedo de Basto);

• Rotunda 2 (ligação a Fermil e Veade);

• Rotunda 3 (em construção na Ligação Rodoviária Celorico de Basto / Mondim de Basto – ligação a

Lordelo e Mondim de Basto).

Para que todo o esquema viário pudesse funcionar em sintonia, foram projetados quatro

restabelecimentos desnivelados através da implantação de:

• 2 passagens agrícolas (PA);

• 1 passagem inferior (PI);

• 1 passagem superior (PS);

• 3 Caminhos Paralelos (RP);

• 6 Caminhos Paralelos Auxiliares (C).

Devido à orografia natural do terreno existiu a necessidade de prever três obras de arte especiais:

• Ponte sobre o Rio Veade (km 1+200);

• Viaduto 1 sobre uma linha de água (km 2+175);

• Viaduto 2 na dependência de linha de água e caminho rural existente (km 2+950).
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1. O QUE É O PROJETO?
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ELEMENTOS DO PROJETO



2. QUAL O ENQUADRAMENTO 

DO PROJETO?

O Plano Diretor Municipal de Celorico de Basto, na sua primeira revisão, de julho de 2014, propõe a criação

de novos espaços de atividades económicas (parques empresariais) na localidade de Fermil e Codessoso e

a expansão dos atualmente existentes em Crespos, junto à sede do concelho, na Lameira e em Carvalho.

O PDM prevê vários perímetros destinados a ocupação turística e ainda os cais de acostagem de Canedo,

Vau, Veade e Codessoso, que são acompanhados por espaços de lazer, atividades económicas cujo

desenvolvimento e viabilidade dependem das acessibilidades supramunicipais, designadamente a ligação

através da rede nacional de autoestradas às áreas urbanas do litoral do país, a portos e aeroportos e a

Espanha.

Afigura-se urgente a execução de um eixo viário de ligação à A7, designadamente ao nó de Arco de Baúlhe,

que sirva o quadrante nascente do concelho e constitua uma alternativa à Estrada Nacional 210, entre o nó

de Britelo, no extremo nordeste do perímetro urbano da sede do concelho, e o lugar S. Romão do Corgo,

sendo a ligação entre este ponto e Arco de Baúlhe assegurada pela EN 210, que apresenta nesse tramo

condições aceitáveis.

Neste âmbito surge o presente Projeto, que visa a concretização de mais um trecho da Via do Tâmega –

Variante à EN210, via que se desenvolve entre o Nó de Arco de Baúlhe da A7 e a A4 em Amarante, o que

permitirá reduzir o tempo de percurso entre Celorico de Basto e a A7, em particular do tráfego de veículos

pesados provenientes dos Parques Empresariais ai existentes.
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O projeto em análise foi desenvolvido na sequência do concurso público lançado pela IP em maio de 2018

(Concurso N.º IP/5010034051).

Em junho de 2002, foi elaborado um Relatório de Incidências Ambientais, em simultâneo ao EIA do projeto de

execução, designado “Variante à EN210 - Arco de Baúlhe/Celorico de Basto” também designado por “Via do

Tâmega”. O traçado da “Via do Tâmega” foi desenvolvido tendo como principal condicionamento um corredor

restrito com uma largura de 100m, definido previamente nos Planos Diretores Municipais dos concelhos de

Cabeceiras de Basto e Celorico de Basto e que teve como antecedentes um projeto de execução, realizado

em 1996 para as referidas câmaras.

Em fevereiro de 2017, a câmara municipal de Celorico de Basto desenvolveu uma proposta (Proposta A)

designada de “Eixo Viário de Ligação das Áreas de Desenvolvimento Económico de Celorico de Basto ao

Corgo”. Esta proposta apresenta uma extensão de 3,3km de via e ligará a rotunda de Lordelo, integrada na

via de ligação a Mondim de Basto, ao Corgo.
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2. QUAL O ENQUADRAMENTO 

DO PROJETO?
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ANTECEDENTES DO PROJETO



O eixo de ligação entre o Parque Empresarial de Basto, no lugar de Crespos, e o Corgo tem características

de via rápida, semelhantes ao traçado da atual EN 210, entre Crespos e Amarante (Variante do Tâmega). O

traçado adotado é realizado sobre o espaço canal previsto para a variante à EN 210 entre Celorico de Basto

e Arco de Baúlhe, que se encontra entre as propostas do PDM para a rede viária principal, e será integrada

na rede rodoviária nacional.

É sobre este traçado apresentado pela Câmara Municipal que se desenvolveu o projeto em análise,

sofrendo, no entanto, alguns ajustes e pequenas retificações.

Em abril de 2020 procedeu-se à elaboração e submissão à APA do relatório de “Apreciação Prévia para

Decisão de Sujeição a Avaliação de Impacte Ambiental” do projeto. Como resultado da subsequente

apreciação por parte da APA, concluiu-se que o projeto deve ser sujeito a procedimento de Avaliação

Ambiental e consequente elaboração de Estudo de Impacte Ambiental (EIA) por ser suscetível de impactes

significativos no ambiente, que justifica assim a apresentação do presente EIA.

T2018-284

2. QUAL O ENQUADRAMENTO 

DO PROJETO?
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Figura 1 – Enquadramento Administrativo do Projeto

3. ONDE FICA O PROJETO?

REGIÃO DISTRITO CONCELHO FREGUESIA

Norte

Braga

Sub-Região do 

Tâmega e Sousa 

Celorico de 

Basto

União das freguesias de

Canedo de Basto e Corgo

União das freguesias de

Veade, Gagos e Molares
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A área estudada não se sobrepõe com quaisquer

áreas integradas no Sistema Nacional de Áreas

Classificadas (SNAC) ou outras áreas sensíveis (e.g.

Áreas Importantes para as Aves [IBA]), nem com

“Zonas de Proteção dos bens imóveis classificados

ou em vias de classificação” – ver Figura 3.

3. ONDE FICA O PROJETO?

ENQUADRAMENTO EM ÁREAS SENSIVEIS

Figura 3  – Enquadramento do Projeto em Áreas Sensíveis 9T2018-284

A área é atualmente marcada pela presença de

áreas agrícolas e florestais, assim como territórios

artificializados – ver Figura 2.

O QUE EXISTE NA ÁREA ATUALMENTE?

Figura 2  – Registo fotográfico da área



O QUE EXISTE NA ÁREA ATUALMENTE?

A área de estudo, em termos de Paisagem, situa-se na zona de transição entre as regiões naturais do

Noroeste Cismontano e do Alto Portugal, integrando as tipologias de paisagem denominadas Ribeira

Atlântica (regadio estreme) e Gândara (tojal, sub-serra nordestina). Integra-se na unidade morfoestrutural do

Maciço Antigo ou Hespérico, mais concretamente no Complexo Alóctone Inferior da Zona de Galiza Trás-os-

Montes, numa zona de transição entre formações de granito e xisto, abrangendo as faces poente e nascente

da área de estudo, respetivamente.

O futuro traçado desenvolve-se ao longo do vale e vertentes da ribeira de Veade, ao largo das povoações de

Seixo, Corgo, Fermil, Molares, Veade e Lordelo, atravessando alternadamente áreas florestais e agrícolas.

Atravessa essencialmente áreas de moderada qualidade visual, evidenciando-se como mais suscetíveis as

áreas em que as parcelas agrícolas se associam a espaços naturais ou se localizam na proximidade de

aglomerados populacionais, sem barreiras visuais naturais que os resguardem. Acrescem os bosques de

folhosas associados ao rio de Veade e alguns dos seus afluentes, que pelo valor cénico e ecológico que

apresentam se assumem também como áreas de elevada sensibilidade visual.
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Figura 4 – Ocupação do solo adaptada às 

condições fisiográficas na área de estudoT2018-284
Figura 5 – Várzea do rio Veade ao largo da povoação 

de Fermil

3. ONDE FICA O PROJETO?
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O QUE EXISTE NA ÁREA ATUALMENTE?

No que respeita aos Solos, na área de

estudo os solos predominantes são já

modificados pela atividade humana, com

aptidão agrícola classificada como

moderada na área central do traçado e

sem aptidão nas zonas norte e sul.

Relativamente à Ocupação do Solo, a

área do traçado é sobretudo marcada

por Florestas (cerca de 41,0%) e

Agricultura (cerca de 37%). Com menos

significância verifica-se a existência de

áreas ocupadas por territórios

artificializados (cerca 10%), matos (cerca

de 8%) e massas de água superficiais

(cerca de 4%).
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Figura 6 – Ocupação do Solo na área de estudo

3. ONDE FICA O PROJETO?



O QUE EXISTE NA ÁREA ATUALMENTE?

Figura 7 –Áreas de Vinha a 

afetar (aproximadamente ao 

PK 0+100)

Figura 8 – Áreas de Culturas de 

Regadio a afetar (Aproximadamente 

ao PK 1+300)

Figura 9 – Áreas de Culturas de 

Regadio (Pomares) a afetar com a 

(Aproximadamente no REST.R1)

Figura 10 – Rio Veade (Junto à 

Rotunda 2)

Figura 11 – Áreas de florestas 

de eucaliptos e matos 

(aproximadamente ao PK 

0+800)

Figura 12 – Áreas de floresta de 

pinheiro e matos (aproximadamente 

ao PK 2+500)

Figura 13 – Áreas de matos 

(aproximadamente ao PK 2+550)

Figura 14 – Construção da 

Ligação Rodoviária Celorico de 

Basto / Mondim de Basto, junto à 

Rotunda 3 
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3. ONDE FICA O PROJETO?



Relativamente à Biodiversidade, em termos de VEGETAÇÃO, foram identificadas para a área de estudo 13

unidades de vegetação: sobreiral, bosque misto, pinhal, eucaliptal, acacial, matos degradados, linha de

água, charca, área ardida, olival, vinha, outras áreas agrícolas e áreas artificializadas. No que respeita aos

HABITATS, a área de estudo é ocupada por partes naturais onde foram identificados dois habitats, sendo um

deles habitat prioritário para conservação:

• 91E0* - Florestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion

albae) – ocupa 1,71ha da área; e

• 9330 - Florestas de Quercus suber – ocupa 1,68ha da área.

O QUE EXISTE NA ÁREA ATUALMENTE?
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Figura 16 – Habitat 9330 corresponde à totalidade

da unidade de vegetação sobreiral.

Figura 15 – Habitat prioritário 91E0* corresponde

aos troços mais bem conservados de galeria

ripícola do rio Veade e seus afluentes.

3. ONDE FICA O PROJETO?



No que respeita à FLORA, o elenco florístico da área engloba 193 espécies, distribuídas por 72 famílias,

sendo as mais bem representadas a: Asteraceae, Caryophyllaceae, Laminaceae e Fabaceae. De destacar as

12 espécies RELAPE, entre as quais se encontram 9 endemismos ibéricos, e as espécies exóticas, que

representam 14,5%. Nenhuma das espécies elencadas está classificada como ameaçada.

Durante a visita de campo foi possível confirmar a presença de 74 espécies, das quais 3 espécies RELAPE -

o sobreiro, o codesso e o cardo-das-víboras -, e 19 espécies exóticas - das quais 9 têm carácter invasor.

Relativamente à FAUNA, tendo em conta a natureza do projeto, foca-se apenas os vertebrados terrestres.

Para a área de estudo foram elencadas 17 espécies de Herpetofauna (8 espécies de anfíbios e 9 espécies

de répteis). Destacam-se 5 endemismos ibéricos: nomeadamente, a rã ibérica, salamandra-lusitânica, tritão-

de-ventre-laranja, lagarto-de-água e lagartixa de Bocage. O trabalho de campo permitiu confirmar a presença

da rã-verde e da lagartixa-do-mato. A maioria das espécies está classificada com estatuto “Pouco

preocupante”, exceto a salamandra-lusitânica, que tem estatuto “Vulnerável”.

No que respeita à Avifauna, a área de estudo engloba 60 espécies, pertencentes a 30 famílias, sendo a mais

representativa a Fringillidae. A maioria das espécies elencadas é residente (cerca de 60%) ou migradora

reprodutoras (cerca de 18%) e está associada a biótopos florestais (35%), indiferenciados (30%) e agrícolas

(18,3%). Não se identificam espécies classificadas com estatuto preocupante.

O QUE EXISTE NA ÁREA ATUALMENTE?
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3. ONDE FICA O PROJETO?



Relativamente aos mamíferos, o elenco faunístico engloba um total de 10 espécies, não tendo sido

confirmada nenhuma presença durante o trabalho de campo. Metade das espécies elencadas para a área de

estudo encontra-se classificada com o estatuto “Pouco preocupante”, no entanto, destaca-se uma espécie

classificada com estatuto “Vulnerável” - a toupeira-de-água (Galemys pyrenaicus) - e uma espécie com

estatuto “Em Perigo” – o lobo ibérico (Canis lupus).

A área de estudo não se sobrepõe a nenhum abrigo conhecido de importância nacional, regional ou local de

morcegos, verificando-se, contudo, que existem abrigos relevantes num raio de 10km. Referir também que

embora a área não se sobreponha a territórios de alcateias de lobo, verifica-se a existência de territórios

desta natureza num raio de 10 km (alcateia do Alvão e alcateia do Vaqueiro).

No que respeita ao Património, foram identificadas 6 (seis) Ocorrências Patrimoniais dentro das áreas de

incidência direta e indireta: uma de caráter arqueológico dentro da área de incidência indireta; uma de

caráter arquitetónico dentro da área de incidência direta; e uma de caráter etnográfico dentro da área de

incidência direta. Todas as OP têm uma condicionante nível 1, o que significa que “Por principio, não

resultam em condicionantes ao desenvolvimento do projeto.”

O QUE EXISTE NA ÁREA ATUALMENTE?
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3. ONDE FICA O PROJETO?



A nível de conformidade do Projeto com as Políticas do Território, o Projeto enquadra-se com os objetivos

estratégicos do Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT) e com o definido no

Plano Rodoviário Nacional (PRN 200).

Não se observam condicionamentos no âmbito do Programa Regional de Ordenamento Florestal (PROF-

EDM), sendo o documento omisso quanto a condicionamentos ao desenvolvimento da tipologia do Projeto

em análise. Salienta-se que a implantação do projeto em Zona de Intervenção Florestal (ZIF) não constitui

um impedimento ao seu desenvolvimento.

No que respeita ao Plano Diretor Municipal (PDM) de Celorico de Basto, importa referir que o projeto em

análise está previsto no documento e verifica-se que o traçado em análise se desenvolve maioritariamente

na classe de espaços “Estrutura Viária” e respetiva Faixa de Proteção Preventiva de 50m Rede Principal cuja

intensão é precisamente a implantação de infraestruturas rodoviárias. Relativamente a condicionantes e

restrições de utilidade pública (tais como a REN, RAN, Património, ETAR, Escolas, etc.), o projeto garantirá o

cumprimento das restrições legais inerentes a cada condicionante existente e a distância das servidões e

faixas de proteção. Como tal, considera-se que os principais usos e expetativas futuras contempladas no

PDM se encontram salvaguardadas, não se prevendo a ocorrência de incompatibilidade decorrentes com a

implantação do projeto.

O QUE EXISTE NA ÁREA ATUALMENTE?
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3. ONDE FICA O PROJETO?



A implementação do Projeto em análise tem associado um conjunto de ações, que gera um conjunto

de efeitos e potenciais impactes ambientais, negativos e positivos, no decurso das fases de construção,

exploração e desativação, que assumem relevância no âmbito do presente Projeto.

- Implantação e utilização de estaleiro

- Circulação de maquinaria e veículos pesados

- Trabalhos de desmatação e decapagem da frente de obra

- Movimentações de terras

- Depósito temporário de terras e materiais

- Pavimentação

- Recuperação paisagista das zonas intervencionadas.

4. QUAIS OS IMPACTES DO 

PROJETO?

QUAIS AS PRINCIPAIS AÇÕES CAUSADORAS DE IMPACTES? | Fase de construção
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De uma forma geral, na ausência do Projeto em estudo, para a maioria dos fatores em avaliação,

prevê-se que a situação atual se mantenha inalterada. De realçar alguns fatores como o clima e

alterações climáticas, pois é expectável que o clima na região em estudo sofra uma evolução em linha

com as projeções climáticas realizadas a nível nacional, o que se refletirá sobretudo no aumento da

temperatura média anual e no aumento da frequência de fenómenos climáticos extremos. Em situação

de não concretização do projeto seria expectável um aumento das áreas agrícolas, tendo em conta a

tendência atual, assim como o aumento de áreas artificializadas (como infraestruturas rodoviárias).

4. QUAIS OS IMPACTES DO 

PROJETO?

EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL SEM PROJETO
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As atividades da fase de exploração prendem-se com a exploração da rodovia em análise, assim

como com a sua manutenção e monitorização.

QUAIS AS PRINCIPAIS AÇÕES CAUSADORAS DE IMPACTES? | Fase de exploração

A fase de desativação corresponde ao momento em que o conjunto de infraestruturas deste Projeto

deixa de cumprir a função para a qual foram concebidas pelo que, uma vez que o tempo de vida útil

deste Projeto é de décadas, não se afigura possível, nesta fase, gerar um cenário fiável no que diz

respeito à sua fase de desativação.

QUAIS AS PRINCIPAIS AÇÕES CAUSADORAS DE IMPACTES? | Fase de desativação



4. QUAIS OS IMPACTES DO 

PROJETO?

FASE DE CONSTRUÇÃO FASE DE EXPLORAÇÃO

Recursos 

materiais e 

energéticos

Materiais

• Solos Vegetais de boa qualidade provenientes das ações de decapagem,

que deverão ser reutilizados na própria obra, nomeadamente no

revestimento de taludes e recuperação de áreas degradas no âmbito da

obra (por exemplo, estaleiros)

• Terras resultantes da escavação sem qualidade e sobrantes;

• Material Inerte

• Cimento para o betão

• Ferro e Aço

• Madeira

• Betuminoso para utilizar na pavimentação da via

• Tintas e Solventes

• Óleos e Lubrificantes

• Vedações e Barreiras Acústicas (caso aplicável)

Energia

Essencialmente combustíveis fósseis, necessários para o funcionamento

dos veículos e maquinaria utilizados durante a construção, e eletricidade

da rede.

Materiais

Apenas os necessários para a

manutenção da via de forma a manter

as condições de segurança

rodoviária.

Energia

A principal fonte de energia é de

origem elétrica, a utilizar na

iluminação da rodovia e nos

equipamentos e veículos associados

às ações da manutenção.

Emissões 

atmosféricas

Emissão de poeiras e poluentes atmosféricos resultantes da movimentação

de terras e da operação de maquinaria pesada e de veículos de transporte.

Poluentes gerados na produção do asfalto aquando dos trabalhos de

pavimentação da via rodoviária

É expectável a emissão de gases de

combustão derivado da circulação

rodoviária.

CARGAS AMBIENTAIS GERADAS PELO PROJETO
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4. QUAIS OS IMPACTES DO 

PROJETO?

FASE DE CONSTRUÇÃO FASE DE EXPLORAÇÃO

Efluentes

Efluentes residuais provenientes do estaleiro, que serão corretamente

armazenados e encaminhados para destino final, e provenientes das

frentes de obra e de outras fontes, nomeadamente águas de lavagem de

maquinaria, que serão sujeitas a pré-tratamento e posteriormente

encaminhadas a destino final devidamente autorizado.

Águas pluviais e de escorrência da

plataforma da plena via, que serão

devidamente encaminhados pelo

sistema de drenagem longitudinal da

via.

Abastecimento 

de água

O abastecimento de água, dependendo do local onde forem instalados os

estaleiros, será assegurado previsivelmente pela rede pública. Caso

existam outras origens, como captações de água, estas serão alvo de

licenciamento.

Consumo de água pontual, associado

a atividades de conservação e

manutenção da rodovia.

Ruído e 

vibrações

Associada a diversas operações de construção, nomeadamente a

escavação e terraplenagem, a circulação dos veículos associados à obra.

As perturbações causadas serão relativamente pontuais, no tempo e no

espaço.

Circulação rodoviária.

Resíduos

Resíduos da limpeza e desmatação dos terrenos, resíduos sólidos urbanos

resultantes do funcionamento do estaleiro e resíduos gerados nas

operações de construção, que serão encaminhados para operadores de

gestão de resíduos licenciados.

Os riscos normalmente associados à gestão dos resíduos, sobretudo dos

resíduos perigosos, serão minimizados durante a fase de construção pela

implementação, por parte do Empreiteiro, do Plano de Gestão de Resíduos

de Construção e Demolição (PPGRCD).

Resíduos resultantes da manutenção

da via e circulação.

CARGAS AMBIENTAIS GERADAS PELO PROJETO
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4. QUAIS OS IMPACTES DO 

PROJETO?

FATORES AMBIENTAIS IMPACTE CLASSIFICAÇÃO

FASE CONSTRUÇÃO

Geologia e Geomorfologia 

Afetação no ambiente geológico (destruição das diversas formações intervencionadas pelas 

obras, nomeadamente nos trabalhos de movimentação de terras) 
S

Presença dos taludes das escavações e aterros – alteração das formas de relevo naturais S

Ambiente Sonoro
Alteração dos níveis de ruido e vibrações durante a construção do projeto e consequente

aumento da incomodidade
PS-S

Solos e Capacidade de Uso do 

Solo
Afetação de solos com capacidade agrícola coincidente com áreas de RAN S

Socioeconomia Aumento do número de postos de trabalho e volume de negócios S

Saúde Humana
Afetação do ruído ambiente (aumento dos valores de ruido devido à movimentação/circulação 

de veículos e máquinas)  
S

Paisagem Desorganização visual e funcional PS-S

Impacte Negativo;             Impacte Positivo; S – Impacte significativo; PS – Impacte pouco significativo

AVALIAÇÃO GLOBAL DE IMPACTES
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No quadro seguinte sintetizam-se os principais impactes ambientais que, após a implementação de medidas,

apresentam um impacte significativo a muito significativo. Esta exposição é uma visão simplificada dos

impactes identificados, não dispensando portanto a consulta das análises detalhadas apresentadas nos textos

setoriais do relatório síntese do EIA.



4. QUAIS OS IMPACTES DO 

PROJETO?

FATORES AMBIENTAIS IMPACTE CLASSIFICAÇÃO

FASE EXPLORAÇÃO

Recursos Hídricos 

Superficiais

Degradação da qualidade da água por introdução de águas de escorrência de plataforma de 

via potencialmente contaminadas
PS-S

Socioeconomia
Promoção das condições de mobilidade e acessibilidade MS

Melhoria das condições de segurança S

Saúde Humana
Melhoria das condições de acessibilidade e da mobilidade na região, bem como segurança S

Afetação do ruído ambiente (aumento do tráfego) nos recetores P1, P2, P4 e P6 S

Impacte Negativo;             Impacte Positivo; S – Impacte significativo; PS – Impacte pouco significativo; MS – Muito significativo

AVALIAÇÃO GLOBAL DE IMPACTES
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5. COMO SÃO MINIMIZADOS 

OS IMPACTES?

O EIA do Projeto “Variante à EN 210 entre Lordelo e Corgo” procurou identificar e avaliar os principais

efeitos (impactes) no ambiente que possam resultar da construção e exploração do Projeto, assim como

apresentar medidas de minimização que visem eliminar ou minimizar esses impactes.

As medidas de minimização propostas no EIA têm como principal objetivo otimizar o desempenho ambiental

do Projeto e incluem um conjunto de recomendações e boas práticas ambientais que deverão ser tidas em

consideração pelo Promotor, com vista a mitigar ou potenciar os efeitos identificados.

Assim, é proposto um conjunto de medidas de minimização Gerais e Específicas para os fatores ambientais

analisados. Os descritores ambientais para os quais se sugerem medidas especificas são: “Qualidade do ar”,

“Geologia, geomorfologia e geotecnia”, “Recursos hídricos”, “Ambiente sonoro”, “Biodiversidade”,

“Paisagem”, “Solos”, “Componente Social e Saúde humana” e “Património Arqueológico e Arquitetónico”.
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O QUE SE PROPÕE PARA MINIMIZAR OS IMPACTES?
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5. COMO SÃO MINIMIZADOS 

OS IMPACTES?

De uma forma geral, para a Fase Prévia ao Início de Obra definiram-se medidas que visam minimizar os

impactes negativos que possam advir da Fase de Construção:

Divulgar o programa de execução das obras às populações

interessadas, designadamente à população residente na área

envolvente, mediante comunicação às Câmaras Municipais e

Juntas de Freguesia. A informação disponibilizada deve incluir o

objetivo, a natureza, a localização da obra, as principais ações a

realizar, respetiva calendarização e eventuais afetações à

população, designadamente a afetação temporária das

acessibilidades.

O QUE SE PROPÕE PARA MINIMIZAR OS IMPACTES?

Previamente ao início da obra, devem ser promovidas ações de

formação e de sensibilização ambiental para o pessoal afeto à

obra, focadas nas atividades antes da entrada em obra

(acolhimento) e antes do início de atividades de obra

suscetíveis de provocar impactes ambientais e medidas de

minimização e boas práticas a assegurar no decurso dos

trabalhos. Os temas abordados dizem respeito a: gestão de

resíduos, manipulação, transporte e armazenamento de

substâncias químicas, emergência ambiental, reconhecimento

de espécies exóticas invasoras, não afetação das espécies

importantes para a conservação, ocorrências patrimoniais e

medidas de minimização específica.

Adotar um dispositivo de atendimento ao público para a receção

de reclamações, sugestões e/ou pedidos de informação sobre o

projeto: 1 - Disponibilizar um n.º de atendimento ao público e

assegurar a realização de reuniões quando necessário; 2 - Afixar

o n.º de atendimento ao público à entrada do estaleiro e em cada

frente de obra; 3 - Os resultados do acompanhamento serão

inseridos no Relatório Final de Supervisão e Acompanhamento

Ambiental; 4 - Todas as reclamações ou pedidos de informação de

entidades externas e do público em geral são registadas em

impressos próprios.

24m

Assegurar que a calendarização da execução das obras atenda

à redução dos níveis de perturbação das espécies de fauna na

área de influência dos locais dos trabalhos, nos períodos mais

críticos, designadamente a época de reprodução, que decorre

genericamente entre o início de abril e o fim de junho.
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25T2018-284

5. COMO SÃO MINIMIZADOS 

OS IMPACTES?

O QUE SE PROPÕE PARA MINIMIZAR OS IMPACTES?

Atualizar e adaptar os vários Planos desenvolvidos em fase de Projeto de Execução (Plano Ambiental de Obra (PAO), Plano de

Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD). Relativamente ao PAO, proceder à atualização onde se

inclua o planeamento da execução de todos os elementos das obras e a identificação e pormenorização das medidas de minimização

a implementar na fase da execução e respetiva calendarização. As medidas apresentadas para a fase de construção dos projetos,

bem como as medidas que vierem a decorrer do processo de AIA, devem ser incluídas nesse PAO, sempre que se verificar

necessário, e sem prejuízo de outras que se venham a verificar necessárias.

Na fase inicial da obra devem ser claramente identificados os

locais a intervencionar devendo os mesmos ser delimitados com

sinalização bem visível.

Toda a rede de acessos da obra deverá ser alvo de prospeção

sistemática antes do início da obra.

Para a Fase de Construção, definem-se medidas que visam reduzir os impactes negativos de carácter

geral/transversal e inerentes a cada atividade potencialmente geradora de impacte:

Garantir a implementação de todos os Planos desenvolvidos em

Fase de Projeto de Execução designadamente: Plano Ambiental

de Obra (PAO) e o Plano de Prevenção de Gestão de Resíduos

de Construção e Demolição (PPGRCD).

Acompanhamento arqueológico de todas operações que

impliquem revolvimento do solo. Este acompanhamento deverá

ser executado de forma contínua, estando o número de

arqueólogos dependente do número de frentes de trabalho

simultâneas e da distância entre elas, de forma a garantir um

acompanhamento arqueológico adequado. Deve ser

assegurada a obtenção da autorização concedida pela Tutela

do Património Cultural para a realização destes trabalhos,

submetendo para o efeito um PATA.

Durante a fase de acompanhamento deverá efetuar-se a

reprospeção das áreas que apresentavam visibilidade reduzida ou

nula após a desmatação das mesmas.
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O QUE SE PROPÕE PARA MINIMIZAR OS IMPACTES?
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5. COMO SÃO MINIMIZADOS 

OS IMPACTES?

Competirá ao arqueólogo avaliar eventuais impactes gerados pela localização das frentes de obra, estaleiros e caminhos de acesso,

etc. na fase de construção, sobre as ocorrências patrimoniais e preconizar e justificar (técnica e financeiramente), as medidas de

minimização que se venham a revelar necessárias em virtude do surgimento de novos dados no decurso da obra e que visem proteger

e/ou valorizar elementos de reconhecido interesse patrimonial.

Efetuar, preferencialmente, a lavagem de betoneiras na central de

betonagem. Quando esta se localizar a uma distância que

tecnicamente não o permita, deverá proceder-se apenas à

lavagem dos resíduos de betão, das calhas de betonagem, de

forma que os mesmos fiquem depositados junto das terras a

utilizar posteriormente.

Conduzir as obras de construção das fundações localizados em

áreas de RAN ou de REN, a não serem afetadas áreas

suplementares de solos integrados nessa(s) reservas(s),

evitando a afetação de áreas circundantes e não deixando no

local elementos grosseiros provenientes da escavação.

IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ESTALEIRO

Os estaleiros e os parques de materiais deverão localizar-se preferencialmente em locais infraestruturados, ou caso tal não seja

possível, deverão privilegiar-se locais com declive reduzido e com acesso próximo, para evitar, tanto quanto possível, movimentação

de terras e abertura de acessos. Não devem ser ocupados os seguintes locais e deverão ser salvaguardas o maior número de

vertentes ambientais possíveis: áreas do domínio público hídrico (afastamento de 30 e 10 m das margens de cursos de água principais

e linhas de água não navegáveis, respetivamente); perímetros de proteção de captações; áreas da RAN e/ou REN; outras áreas de

habitats ou biótopos de espécies sensíveis e de espécies com relevância do ponto de vista da conservação, tanto florísticas como

faunísticas; locais sensíveis do ponto de vista paisagístico; áreas de ocupação agrícola; proximidade de áreas urbanas/habitadas;

zonas de proteção e salvaguarda do património cultural; uma distância de 50m em torno das ocorrências patrimoniais; outras

condicionantes, restrições de utilidade pública e servidões administrativas aplicáveis; áreas de Habitats 91E0* e 9330, bem como

bosques mistos (estas áreas não devem ser, igualmente, utilizadas para a instalação de áreas de empréstimo e áreas de depósitos

temporários e permanentes, bem como para a abertura de acessos).



O QUE SE PROPÕE PARA MINIMIZAR OS IMPACTES?
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5. COMO SÃO MINIMIZADOS 

OS IMPACTES?

Assegurar e manter, em estaleiro, os meios de contentorização adequados para o armazenamento dos resíduos, enquanto aguardam

encaminhamento para destino adequado.

Os estaleiros e parques de materiais devem ser vedados, de

forma a restringir os impactes do seu normal funcionamento e

para que o movimento das máquinas não cause estragos fora da

área definida.

Deve proceder-se, sempre que se justificar, à aspersão de água

nas zonas de estaleiros durante os períodos secos, de forma a

minimizar os potenciais impactes relacionados com a libertação

de poeiras.

IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ESTALEIRO

DESMATAÇÃO, LIMPEZA E DECAPAGEM DOS SOLOS

As ações pontuais de desmatação, destruição do coberto vegetal,

limpeza e decapagem dos solos devem ser limitadas às zonas

estritamente indispensáveis para a execução da obra, evitando a

abertura de clareiras que potenciem a invasão por espécies

exóticas invasoras.

No âmbito dos trabalhos da empreitada, o acompanhamento

arqueológico deve ser efetuado em todas as ações de

movimentações de solos referentes a limpeza, desmatação e

decapagem.

As zonas selecionadas para serem sujeitas a desmatação e as

árvores a serem alvo de poda ou corte devem ser assinaladas

com marcas visíveis (por exemplo, fitas coloridas), permitindo a

identificação das áreas de intervenção em qualquer instante.

Deve ser realizada nova prospeção arqueológica em toda a

área de afetação direta, após desmatação, com especial

atenção nas zonas identificadas com visibilidade nula ou

insuficiente. Os resultados obtidos no decurso desta prospeção

podem determinar a adoção de medidas de minimização

complementares (registo documental, sondagens, escavações

arqueológicas, entre outras).
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O QUE SE PROPÕE PARA MINIMIZAR OS IMPACTES?
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5. COMO SÃO MINIMIZADOS 

OS IMPACTES?

A execução de escavações e aterros deve ser interrompida em

períodos de elevada pluviosidade e devem ser tomadas as

devidas precauções para assegurar a estabilidade dos taludes e

evitar o respetivo deslizamento. Caso existam materiais de escavação com vestígios de

contaminação, estes devem ser armazenados em locais que

evitem a contaminação dos solos e das águas subterrâneas,

por infiltração ou escoamento das águas pluviais, até esses

materiais serem encaminhados para destino final adequado.

ESCAVAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS

Sempre que possível, utilizar os materiais provenientes das

escavações como material de aterro, de modo a minimizar o

volume de terras sobrantes (a transportar para fora da área de

intervenção).

Os produtos de escavação que não possam ser aproveitados, ou

em excesso, devem ser armazenados em locais com

características adequadas para depósito.

Durante o armazenamento temporário de terras, deve efetuar-se a

sua proteção com coberturas impermeáveis. As pilhas de terras

devem ter uma altura que garanta a sua estabilidade.

CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS E FUNCIONAMENTO DE MAQUINARIA

Assegurar o transporte de materiais de natureza pulverulenta ou

do tipo particulado em veículos adequados, com a carga coberta,

de forma a impedir a dispersão de poeiras.
Garantir a presença em obra unicamente de equipamentos que

apresentem homologação acústica nos termos da legislação

aplicável e que se encontrem em bom estado de

conservação/manutenção.As revisões e manutenção da maquinaria não deverão ser

realizadas no local de trabalho, mas em oficinas licenciadas.

O acompanhamento arqueológico deve ser efetuado em todas

as ações de movimentação de terras e trabalhos de escavação.
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5. COMO SÃO MINIMIZADOS 

OS IMPACTES?

Sempre que a travessia de zonas habitadas for inevitável, deverão

ser adotadas velocidades moderadas, de forma a minimizar a

emissão de poeiras.

A saída de veículos das zonas de estaleiro e frente de obra para a

via pública deverá obrigatoriamente ser feita de modo a evitar a

sua afetação por arrastamento de terras/lamas pelos rodados dos

veículos.

Devem ser estudados e escolhidos os percursos mais

adequados para proceder ao transporte de equipamentos e

materiais de/para o estaleiro, das terras de empréstimo e/ou

materiais excedentários a levar para destino adequado,

prevenindo ou minimizando a passagem no interior dos

aglomerados populacionais e junto a recetores sensíveis

(como, por exemplo, instalações de prestação de cuidados de

saúde e escolas), diminuindo o risco de acidentes.

CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS E FUNCIONAMENTO DE MAQUINARIA

Assegurar que são selecionados os métodos construtivos e os

equipamentos que originem o menor ruído possível.

GESTÃO DE PRODUTOS, EFLUENTES E RESÍDUOS

Assegurar o correto armazenamento temporário dos resíduos

produzidos, de acordo com a sua tipologia e em conformidade

com a legislação em vigor. Deve ser prevista a

contenção/retenção de eventuais escorrências/derrames. Não é

admissível a deposição de resíduos, ainda que provisória, nas

margens, leitos de linhas de água e zonas de máxima infiltração.

Os resíduos produzidos nas áreas sociais e equiparáveis a

resíduos urbanos devem ser depositados em contentores

especificamente destinados para o efeito, devendo ser

promovida a separação na origem das frações recicláveis e

posterior envio para reciclagem.
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5. COMO SÃO MINIMIZADOS 

OS IMPACTES?

Os óleos, lubrificantes, tintas, colas e resinas usados devem

ser armazenados em recipientes adequados e estanques, para

posterior envio a destino final apropriado, preferencialmente a

reciclagem.

Assegurar o destino final adequado para os efluentes domésticos

provenientes do estaleiro, de acordo com a legislação em vigor –

ligação ao sistema municipal ou, alternativamente, recolha em

tanques ou fossas estanques e posteriormente encaminhados

para tratamento

Estabelecer um local de armazenamento adequado dos

diversos tipos de resíduos, enquanto aguardam

encaminhamento para destino final ou recolha por operador

licenciado.

GESTÃO DE PRODUTOS, EFLUENTES E RESÍDUOS

Caso seja necessário proceder ao manuseamento de óleos e

combustíveis devem ser previstas áreas impermeabilizadas e

limitadas para conter qualquer derrame.
Sempre que ocorra um derrame de produtos químicos no solo,

deve proceder-se à recolha do solo contaminado, se necessário

com o auxílio de um produto absorvente adequado, e ao seu

armazenamento e envio para destino final ou recolha por operador

licenciado.

Para a Fase de Conclusão de Obra, preconizam-se as seguintes medidas:

Proceder, após a conclusão dos trabalhos, à limpeza dos locais de estaleiro e parque de materiais, com reposição das condições

existentes antes do início das obras.

Iniciar logo após a construção as atividades de limpeza, modelação e recuperação, através da implementação do PIP.

Efetuar a reposição e/ou substituição de eventuais infraestruturas, equipamentos e/ou serviços existentes nas zonas em obra e áreas

adjacentes, que sejam afetadas no decurso da obra.



Salientam-se de seguida as Medidas Específicas propostas no EIA.

O QUE SE PROPÕE PARA MINIMIZAR OS IMPACTES?

Qualidade do Ar
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- Em condições climatéricas adversas, nomeadamente dias

secos e ventosos, deverão ser utilizados sistemas de

aspersão nas zonas de trabalho e áreas de circulação para

minimizar os impactes temporários decorrentes da presença

e movimentação de maquinaria, nomeadamente no que

respeita ao aumento de substâncias em suspensão.

- Não é permitido o atravessamento dos núcleos urbanos

pelos veículos pesados afetos à obra. Na eventualidade de

não existirem acessos alternativos, as viaturas pesadas, com

cargas devidamente cobertas, poderão passar pelas

localidades, sendo que esse trajeto, previamente aprovado

pelo Dono da Obra, deverá ser o mais curto e efetuado à

menor velocidade possível e o mais afastado possível de

recetores sensíveis, como escolas e unidades de prestação

de cuidados de saúde.

- O transporte de terras deve ser realizado com recurso a

cobertura, por forma a evitar a propagação de partículas.

T2018-284

5. COMO SÃO MINIMIZADOS 

OS IMPACTES?

- Deverá ser prioritária a reutilização de materiais naturais de

escavação na construção de aterros, de modo a diminuir os

impactes negativos relacionados com a permeabilidade natural

e com a condução e deposição de terras sobrantes a destino

final autorizado/licenciado.

- Deverá ser dada especial atenção às situações em que seja

necessário o uso de explosivos, o que pode originar alterações

nas características de estabilidade geotécnica das formações

afetadas. Nesse sentido, deverá sempre ser utilizada a técnica

de pré-corte, fundamental para garantir o corte do talude de

forma correta e de acordo com a geometria preconizada,

reduzindo-se, simultaneamente, a propagação de vibrações ao

maciço, por forma a evitar os efeitos de descompressão e

consequente instabilidade.

- Embora na fase de exploração não sejam previsíveis impactes

para este fator ambiental, recomenda-se que periodicamente se

proceda à monitorização das condições de estabilidade

geotécnica dos taludes, tanto de escavação como de aterro,

por forma a detetar atempadamente eventuais fenómenos de

instabilidade de vertente, consequentes da evolução dos

taludes.

Geologia, Geomorfologia e Geotecnia



O QUE SE PROPÕE PARA MINIMIZAR OS IMPACTES?

32

- Reduzir ao mínimo necessário a movimentação de terras junto a linhas de água, evitar a circulação de máquinas e viaturas, e

impedir o depósito de terras ou materiais junto a linhas de água.

- Após as operações de terraplanagem, sempre que aplicável, realizar o revestimento vegetal, no mais curto tempo possível, de

forma a evitar eventuais fenómenos de ravinamentos provocados pelo escoamento de água superficial e consequente introdução de

sedimentos no meio hídrico.

- A realização das intervenções que interfiram com as estruturas de drenagem deve assegurar sempre a continuidade dos

escoamentos. Este tipo de intervenções deve realizar-se preferencialmente, fora dos períodos mais pluviosos do ano e tem de ser

interrompido no caso de ocorrência de elevada pluviosidade (mais de 20 mm/dia).

- Colocação dos depósitos de terras ou de outros materiais, bem como as áreas de implantação de estaleiros a mais de 10 m das

linhas de água e fora dos leitos de cheia, de modo a evitar o destacamento e transporte de materiais para as linhas de água pela

ação da chuva e do escoamento superficial.

- Nas intervenções nas obras de arte especiais, a decapagem e a pintura das superfícies será efetuada recorrendo ao confinamento

da estrutura de modo a impedir a dispersão dos resíduos para o meio ambiente.

- Solicitar títulos de utilização de recursos hídricos sempre que se considere necessário.

- Se durante as escavações se verificar a exposição à superfície do nível freático deverá assegurar-se que todas as ações que

traduzam risco de poluição são eliminadas ou restringidas na sua envolvente direta. A área deverá ser vedada, restringido o acesso

direto ao local.

- Nas intervenções a realizar na construção da Rotunda 2, garantir a salvaguarda e preservação das infraestruturas inerentes às

captações de água existentes na envolvente.
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5. COMO SÃO MINIMIZADOS 

OS IMPACTES?

Recursos Hídricos



O QUE SE PROPÕE PARA MINIMIZAR OS IMPACTES?

Ambiente Sonoro
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- Adoção de medidas de condicionamento da atividade

construtiva, nomeadamente, a realização das atividades

mais ruidosas, em período diurno sempre que

tecnicamente possível.

- Garantir que as operações mais ruidosas que se efetuem

na proximidade de habitações se restringem ao período

diurno (das 8h00 às 20h00) e nos dias úteis, de acordo

com a legislação em vigor. As atividades ruidosas só

poderão ter lugar fora do período referido com a emissão

de licença especial de ruído.

- Sempre que ocorram situações de ruído superior ao limite

legal, deverão ser implementadas medidas de

minimização.

- Realizar as Campanhas de Monitorização durante a

construção e exploração do Projeto.
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5. COMO SÃO MINIMIZADOS 

OS IMPACTES?

- Nos locais onde se revele indispensável a utilização de explosivos

para o desmonte de rochas nos taludes de escavação, deverá ser

dada preferência à detonação com recurso a microrretardadores e

a técnicas de pré-corte, limitando assim a possibilidade de

alteração do sentido de fluxo subterrâneo local.

- Aquando da realização das escavações necessárias à construção

do projeto, caso se intersete fratura hidrogeologicamente

produtiva, dever-se-á proceder à sua selagem o quanto antes,

minimizando desta forma o esgotamento do sistema

desnecessariamente.

- Caso se verifiquem diminuições significativas de caudal de

captações existentes, diretamente imputáveis à obra, efetuar-se a

indemnização ou substituição das captações onde tal se verifique,

por captações com características semelhantes, em estreita

articulação com os respetivos proprietários.

- As zonas de armazenamento de combustíveis e/ou óleos, do

parque de estacionamento das viaturas de apoio à obra e de

realização das operações de manutenção dos veículos

necessários às obras, deverão ser efetuadas em locais

apropriados, devidamente impermeabilizados e preparados para o

efeito, afim de evitar o derrame acidental e consequente afetação

dos recursos hídricos subterrâneos.

Recursos Hídricos
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- Deverá ser evitada a destruição desnecessária de vegetação devendo esta restringir-se à superfície estritamente necessária. As

áreas a desmatar deverão ser corretamente balizadas.

- As áreas onde se observa a existência de Habitats 9330, Bosques Mistos e Galerias Ripícolas e em especial o Habitat 91E0 devem

ser intervencionadas apenas o estritamente indispensável. As áreas a intervencionar no âmbito da obra deverão ser devidamente

balizadas.

- Deverão apenas ser abertos os acessos mínimos indispensáveis à obra privilegiando a utilização dos acessos já existentes.

- As áreas de utilização temporária (acessos, estaleiros, área de empréstimo e depósito) deverão ser colocadas em áreas

artificializadas ou outras de baixo valor ecológico.

- Não deverão ser colocadas qualquer tipo de estruturas (cravos, cavilhas, correntes e sistemas semelhantes) nos troncos de árvores

ou arbustos. Relativamente à travessia das linhas de água, embora estejam previstos viadutos, todo o planeamento para construção

dos mesmos, incluindo áreas destinadas a armazéns, estaleiros e vias de acesso, deverá acautelar a preservação da vegetação

ripícola.

- Aquando da construção de viadutos deverão ser implementadas medidas que impeçam a queda de materiais nas linhas de água.

- No final da obra, as áreas de uso temporário deverão ser requalificadas, assim como as zonas de talude.

- A recuperação paisagística deverá iniciar-se o mais rapidamente após o término das obras, contribuindo assim para a prevenção da

erosão dos solos. Na recuperação paisagística deverá ser utilizada exclusivamente flora autóctone, nomeadamente a listada

aquando da caracterização da situação de referência. Deverá ser privilegiada a regeneração natural.

- Nas passagens hidráulicas, a vegetação deverá encaminhar a fauna para a passagem. Não se prevê a necessidade de adaptação

específica de passagens dado o espaçamento entre viadutos/pontes (1km ou menos).
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- Identificar e sinalizar os núcleos de espécies relevantes floristicamente e habitats protegidos para evitar a sua destruição.

- Qualquer ação de corte de sobreiros deverá respeitar o estipulado no DL n.º 169/2001, de 25/05, que aprova a proteção ao sobreiro.

- Recomenda-se a manutenção de margens secas sob as pontes e viadutos.

- Implementação de vedações com rede em L para minimizar a mortalidade da fauna por atropelamento.

- Durante a fase de construção deverá existir acompanhamento biológico para avaliar e minimizar as situações em que possam existir

intervenções mais impactantes, tais como as que envolvam mortalidade de fauna ou propagação de espécies exóticas invasoras

- A desmatação de áreas florestais deverá ser efetuada fora do período reprodutor da maioria das espécies de aves por forma a

minimizar episódios de mortalidade, devendo então ser evitada a desflorestação entre 15 de março e 30 de junho;

- O corte de árvores de grande porte deverá ser efetuado fora dos períodos de maternidade e invernada dos morcegos, de forma a

evitar a mortalidade destes animais. Desta forma deverão ser evitados os períodos entre 15 de abril e 15 de julho e de dezembro a

15 de fevereiro. As árvores cortadas devem ser mantidas no local durante 1 noite de forma a permitir que caso ainda existam

morcegos no seu interior estes possam sair e encontrar novos abrigos;

- De forma a evitar a propagação de espécies de flora invasoras o material vegetal deve ser isolado, colocado em recipiente estanque

e enviado para incineração. As terras provenientes dos locais onde existem espécies de flora exótica invasora deverão ser

enterradas a mais de 3m de profundidade. Quando tal não for possível deverão ser enviadas para aterro. Estas terras nunca

deverão ser usadas na recuperação paisagista;

- As entradas e saídas das passagens hidráulicas, quando em grande desnível, devem ser sempre que possível em rampa, evitando

as caixas verticais e as escadas, e o chão deverá ser rugoso, em cimento ou outro material, de forma a promover a sua utilização

por fauna.
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- Dar cumprimento e implementar o Projeto de Integração Paisagística (PIP), considerado a principal medida de minimização deste

descritor e a sua elaboração e implementação tem por objetivo requalificar a paisagem cuja qualidade ficará diminuída pelo decorrer

da obra, estabilizar e proteger as áreas que ficaram destituídas de vegetação, recorrendo ao seu revestimento vegetal e enquadrar

na paisagem existente todas as ocorrências de projeto que se identifiquem como potenciadoras de impactes visuais negativos

moderadamente a muito significativos. Afigura-se necessário cumprir os seguintes objetivos:

• Valorizar a paisagem em termos estéticos, ecológicos e culturais, recorrendo fundamentalmente ao uso de vegetação,

promovendo o restabelecimento de uma paisagem equilibrada e sustentável, integrada na sua envolvente;

• Contribuir para a estabilidade dos taludes de escavação e de aterro, através do revestimento vegetal, recorrendo à utilização de

vegetação autóctone, de modo a assegurar uma rápida cobertura do solo, contribuindo quer para a minimização do impacte

visual decorrente da implantação dos acessos, quer para a minimização de eventuais problemas de erosão;

• Nos taludes com declive igual ou superior a 1/1.5 (V/H), ou sempre que a estabilização do terreno o exija, deverão ser utilizados

compostos de fibras adicionados à hidrossementeira que assegurem de forma mais eficaz a aderência das sementes aos

taludes e a sua estabilização, evitando ou diminuindo a ocorrência de eventuais ravinamentos e facilitar o estabelecimento da

vegetação;

• Enquadrar as linhas de água, incluindo a envolvente às Passagens Hidráulicas, recorrendo a espécies arbustivas e arbóreas da

galeria ripícola local, com o objetivo de compensar eventuais elementos arbóreos e arbustivos afetados e potenciar a infiltração

natural da água no solo. Destacam-se os seguintes troços: 1+175 a 1+500, 2+100 a 2+250 e 2+900 a 3+025;
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• Enquadrar os taludes de maior dimensão, alturas superiores a 2 metros, e em troços da via na proximidade de observadores,

devendo para isso ser integrados e dissimulados pela plantação de árvores na sua base no caso dos aterros e no seu topo nas

escavações, em maciços diversificados e densos. Nos taludes de aterro deverão ser previstas também plantações arbóreas,

(covacho), nomeadamente nos seguintes troços: km 0+000 a 0+175, 0+400 a 0+900, incluindo o restabelecimento, 1+250 a
1+950, incluindo o restabelecimento, rotundas, 1+800 a 2+100 e 3+100 a 3+283;

• Propor cortinas arbóreo-arbustivas conformadas e diversificadas, recorrendo sempre a vegetação autóctone ou da flora local,

incluindo espécies de crescimento rápido, na proximidade de focos de observadores, nomeadamente nos troços junto às

povoações, que não sejam dissimulados por outras ocupações e nas imediações dos pontos de interesse (igrejas, capelas,

quintas, Casas solarengas, entre outros), e outros pontos que se identifiquem sensíveis no decorrer dos trabalhos. Da análise

da envolvente considera-se esta medida indispensável, para além dos trechos já referidos, nos troços entre os km 0+900 a

1+200, 1+650 a 1+950 e 2+425 a 2+700 e Rotunda 3;

• Demolição, escarificação e descompactação do solo ocupado por vias desativadas, e posterior revestimento com vegetação,

promovendo assim a recuperação e renaturalização da paisagem;

• Deverá ser avaliada a viabilidade de transplante de exemplares arbóreo-arbustivos que serão necessariamente removidos que,

pelo seu porte, contribuam para uma mais rápida integração das áreas de estaleiros e outras afetações similares, minimizando e

reduzindo assim o tempo de duração do impacte visual. Para tal, no decorrer das operações de desmatação deverão ser

marcados os exemplares arbóreo arbustivos que revelem ter viabilidade para posterior transplante, de forma a serem

considerados em sede de caderno de encargos e estimativa orçamental;

• Incluir um Plano de Manutenção com a calendarização para o conjunto de operações que o mesmo deve observar.
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- Os estaleiros, parques de materiais, áreas de empréstimo e áreas de depósitos temporários e permanentes devem localizar-se no

interior da área de intervenção ou em áreas já degradadas da Paisagem. Devem evitar a afetação de áreas de maior sensibilidade

ecológica e paisagística, das quais se destacam as áreas adjacentes às linhas de água, as várzeas agrícolas, os bosques de

folhosas e as áreas próximas de aglomerados urbanos. De modo que estas áreas não persistam degradadas, e se enquadrem

novamente na paisagem envolvente, é imperativa a sua recuperação no final da obra, repondo no mínimo as condições iniciais

(Adaptação das Medidas n.º 7, 21 e 22 das Medidas de Minimização Gerais da Fase de Construção da APA).

- Antes dos trabalhos de movimentação de terras, proceder à decapagem da terra viva e ao seu armazenamento em pargas, para

posterior reutilização nas áreas afetadas pela obra a definir no Projeto de Integração Paisagística (Adaptação da Medida n.º 10 das

Medidas de Minimização Gerais da Fase de Construção da APA).

- As ações de desmatação, destruição do coberto vegetal, limpeza e decapagem dos solos devem ser limitadas às zonas

estritamente indispensáveis para a execução da obra, devendo ser evitada, sempre que possível, a destruição de árvores de grande

porte (Medida nº 9 das Medidas de Minimização Gerais da Fase de Construção da APA).

- A biomassa vegetal e os resíduos resultantes destas atividades devem ser removidos e devidamente encaminhados para destino

final, privilegiando-se a sua valorização sempre que não forem detetadas espécies alóctones na proximidade com conhecido

comportamento invasor e risco ecológico conhecido (ver Anexos do Decreto-Lei n.º 92/2019, de 10 de julho) ou que venham a

desenvolver comportamento invasor ou risco ecológico, de forma a evitar a sua propagação (Adaptação da Medida n.º 11 das

Medidas de Minimização Gerais da Fase de Construção da APA).

T2018-284

5. COMO SÃO MINIMIZADOS 

OS IMPACTES?

Paisagem



O QUE SE PROPÕE PARA MINIMIZAR OS IMPACTES?

39

- Informar as populações e proprietários locais dos objetivos de projeto, plano de trabalhos e calendarização e decurso da obra,

estabelecendo um mecanismo de atendimento ao público e disponibilizando publicamente essa informação (junto das Juntas de

Freguesia e na entrada da zona de obra, por exemplo).

- Interdição do acesso de terceiros às zonas de estaleiro e às frentes de obra para redução do risco de acidentes, através da vedação

das mesmas, de acordo com a legislação aplicável. Na vedação deverão ser colocadas placas de aviso que incluam as regras de

segurança a observar assim como a calendarização da empreitada.

- 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.

- Sempre que necessário, criar passagens pedonais que permitem um atravessamento seguro para o peão, dotadas de sinalização

adequada.

- Facultar alternativas válidas ao maior número possível de atravessamentos condicionados por motivos de obra. Devendo ser

garantidas as normais condições de acessibilidade à população local, nomeadamente ao nível de limpeza, desobstrução das vias e

manutenção adequada dos acessos.

- Sinalização correta dos locais de obra, com indicação de redução de velocidade e proibição de sinais sonoros.

- Deve ser equacionada a utilização de mão-de-obra local, regional ou nacional no maior número de atividades possível, desde que

assegurada a eficiência do projeto em termos técnicos, sociais e ambientais.

- Garantir os serviços mínimos, durante as intervenções nos restabelecimentos.

- Todos os casos em que ocorra, por necessidade ou acidente, afetação temporária de culturas, devem ser imediatamente reportados

e os respetivos proprietários devem ser devidamente compensados pelos prejuízos causados.
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- Sempre que forem encontrados vestígios arqueológicos, a obra deve

de imediato ser suspensa nesse local, ficando o arqueólogo obrigado

a comunicar de imediato à tutela do Património Cultural essa

ocorrência, acompanhada de uma proposta de medidas de

minimização a implementar sob a forma de um relatório preliminar.

Se a destruição de um sítio (total ou parcial) depois de devidamente

justificada, for considerada como inevitável, deve ficar

expressamente garantida a salvaguarda pelo registo da totalidade

dos vestígios e contextos a afetar, através da escavação

arqueológica integral.

- As ocorrências arqueológicas que forem reconhecidas durante o

acompanhamento arqueológico da obra devem, tanto quanto

possível, e em função do valor do seu valor patrimonial, ser

conservadas in situ (mesmo que de forma passiva), de tal forma que

não se degrade o seu estado de conservação atual. Os achados

móveis devem ser colocados em depósito credenciado pelo

organismo de tutela do património cultural.
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- Os trabalhos de escavações e aterros devem ser

iniciados logo que os solos estejam limpos, evitando

repetição de ações sobre as mesmas áreas, e de

forma a minimizar a exposição dos solos nos períodos

de maior pluviosidade, de modo a diminuir a erosão

hídrica e o transporte sólido.

- Os materiais inertes rejeitados durante a fase de

construção devem ser conduzidos a destinos finais

licenciados para o efeito. É recomendável que estes

vazadouros se localizem em pedreiras da região

(preferencialmente desativadas), próximas da obra,

para evitar circulação excessiva de veículos pesados.

- No recurso a terras de empréstimo para a execução

das obras deve privilegiar-se locais próximos do local

de aplicação, para minimizar o transporte, desde que

estas reúnam as condições adequadas.

Solos



Para além das medidas de minimização propostas para os diferentes impactes identificados, é importante monitorizar

os impactes causados pelo Projeto para verificar se as medidas de minimização são eficazes ou se é necessária a

implementação de medidas adicionais.

Neste sentido propõe-se:

• Acompanhamento Ambiental de Obra – que constitui como um instrumento de cariz operacional que enquadra

e estabelece as bases para um adequado seguimento ambiental do Projeto, desde as ações de planeamento de

obra até à sua fase final de execução, tendo como objetivo verificar e controlar os principais e mais sensíveis

fatores ambientais e socioeconómicos e assegurar a implementação das medidas de prevenção e minimização

propostas e melhores práticas ambientais diretrizes que foram desenvolvidas em plano próprio, volume autónomo

do EIA;

• Plano de Monitorização de Biodiversidade - da análise de impactes efetuada para o Projeto, considera-se

haver necessidade de proceder à monitorização da Fauna, Flora e Habitats Naturais. Deverá compreender o

período imediatamente anterior à construção e os três primeiros anos na fase de exploração

• Plano de Monitorização de Ruído e Vibrações – a monitorização deverá ocorrer na fase de construção (tendo

em conta os períodos em que se prevê ocorrerem as atividades mais ruidosas) e na fase de exploração (após

seis meses e um ano do início desta fase e, posteriormente, na ausência de reclamações ou alterações

significativas no volume de tráfego, a monitorização deverá ter periodicidade quinquenal.

6. O QUE SERÁ 

MONITORIZADO?

MONITORIZAÇÃO PROPOSTA
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7. CONCLUSÕES

O presente documento visou garantir a Avaliação de Impacte Ambiental do Projeto “Variante à EN210 entre

Lordelo e Corgo”, promovido pela IP.

O Projeto visa a concretização de mais um troço da Via do Tâmega – Variante à EN210, via que se

desenvolve entre o Nó de Arco de Baúlhe da A7 e a A4, em Amarante, o que permitirá reduzir o tempo de

percurso entre Celorico de Basto e a A7, em particular do tráfego de veículos pesados provenientes dos

Parques Empresariais ai existentes. Terá uma extensão de 3 288m e apresenta características de traçado

compatível com velocidade base de 50-60km/h. Esta solução de traçado não só vai ao encontro do previsto

pela CM de Celorico de Basto, mas concretiza a proposta já vertida em PDM para uma via deste tipo.

Com a avaliação ambiental do Projeto, verificou-se que as intervenções previsíveis na fase de construção

irão ter efeitos negativos ao nível de vários fatores, conduzindo, em geral, a impactes pouco significativos.

Tratam-se de impactes de carácter local, que podem classificar-se genericamente de magnitude reduzida a

moderada, na adjacência de algumas áreas habitadas à via e a áreas mais relevantes a nível agrícola e de

biodiversidade. Na fase de exploração os impactes prevêem-se positivos, associados essencialmente à

melhoria da acessibilidade e do nível de serviço prestado pela EN210, com reflexos diretos na fluidez do

tráfego e dos tempos de percurso associados.

O projeto demonstra viabilidade do ponto de vista ambiental, suportado no seu potencial de impactes

positivos que o justificam, e assegurando a prevenção, mitigação e controlo/acompanhamento ambiental

daqueles identificados como negativos, através da implementação das medidas de minimização

recomendadas no EIA, monitorização e acompanhamento e gestão ambiental.

CONCLUSÕES
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