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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Considerações Gerais 

1.1.1 Identificação do projeto e da sua fase de desenvolvimento  

O presente documento consiste no Relatório Síntese do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) relativo 

ao Projeto “Variante à EN 210 entre Lordelo e Corgo”, em fase de Projeto de Execução. 

O Projeto 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, União das freguesias de Canedo de Basto e Corgo e União das freguesias de Veade, Gagos 

e Molares. 

1.1.2 Identificação do Proponente e Entidade Licenciadora 

O projeto tem como entidade licenciadora a IP – Infraestruturas de Portugal, S.A, que é 

simultaneamente o proponente do mesmo, adiante designada abreviadamente por IP. 

1.1.3 Autoridade de AIA e enquadramento no processo de AIA 

De acordo com o estipulado no Decreto-Lei nº 151-B/2013, que estabelece o Regime Jurídico de 

Avaliação de Impacte Ambiental (RJAIA), com a redação atual dada pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, 

de 11 de dezembro, estão sujeitos a Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), os projetos tipificados 

nos Anexos I e II ou, não estando abrangidos pelos limiares fixados, nem se localizando em área 

sensível, sejam considerados, como suscetíveis de provocar impacte significativo no ambiente em 

função da sua localização, dimensão ou natureza, de acordo com os critérios estabelecidos no anexo 

III do mesmo Decreto-Lei. (nº3 do Artigo 1º). 

Nos casos em que a entidade licenciadora, no presente caso a IP - Infraestruturas de Portugal, SA 

(simultaneamente Proponente e Entidade Licenciadora), considere que as opções de projetos não se 

enquadram nos limiares do RJAIA e não terão impactes significativos no ambiente de acordo com o 

nº3 do Artigo 1º, haverá lugar a pedido, junto da APA, de apreciação prévia para decisão de sujeição 

a AIA, nos termos do nº 1 do Artigo 3.º do RJAIA. 

Assim, em abril de 2020 procedeu-se à submissão à APA da Apreciação Prévia para Decisão de 

Sujeição a Avaliação de Impacte Ambiental (APIA) do projeto em apreço. 
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Como resultado desta submissão e análise por parte da APA, obteve-se que o projeto está sujeito a 

procedimento de Avaliação Ambiental e consequente elaboração de um Estudo de Impacte Ambiental 

(EIA) por ser suscetível de impactes significativos no ambiente. Deste modo, resulta o presente EIA. 

1.2 Equipa técnica e Período de Elaboração do EIA 

1.2.1 Identificação dos Responsáveis pela Elaboração do EIA 

A Equipa Técnica foi selecionada com base em critérios de pluridisciplinaridade e experiência, 

assegurando o conhecimento aprofundado das matérias em análise e um relevante know-how em 

projetos idênticos, sendo formada por técnicos com competência confirmada. Apresenta-se na 

Quadro 1.1 o corpo técnico designado para a elaboração do presente Estudo de Impacte Ambiental 

(EIA). 

Quadro 1.1 – Equipa técnica responsável pela elaboração do EIA 

NOME 
QUALIFICAÇÃO 
PROFISSIONAL 

FUNÇÃO / ESPECIALIDADE 
A ASSEGURAR 

Pedro Moreira 
Licenciado em Engenharia do Ambiente, pela 

FCT-UNL 
Coordenação geral do EIA 

Patricia Fiadeiro 
Licenciada em Engenharia do Ambiente, pela 

ULHT 

Apoio à coordenação do EIA 

Território 

Maria Inês Ribeiro 
Licenciado Mestrado Integrado em Engenharia do 

Ambiente, FEUP 

Solos 

Recursos Hídricos 

Socioeconomia 

Sara Crespo Capela 
Licenciada em Engenharia do Ambiente pela UA 
Mestre em Engenharia do Ambiente, pela UTAD 

Qualidade do ar, Clima e 
Saúde Humana 

Inês Caria 

Mestrado Integrado em Engenharia do 

Ambiente, IST-UL 

Apoio Técnico aos descritores 
Qualidade do Ar, Clima e 

Saúde 

Ilda Calçada 

Licenciada em Geologia Aplicada e do Ambiente, 
pela FCUL 

Mestre em Geologia Aplicada, especialidade em 
Hidrogeologia, pela FCUL 

Geologia Geomorfologia e 
Geotecnia,  

Recursos Hídricos  

Susana Dias Pereira 

Licenciatura Pré-Bolonha em Arquitetura 
Paisagista 

Pós-Graduação em Jardins e Paisagem 

Paisagem 

Barbara Monteiro  
Mestre em Ecologia, Biodiversidade e Gestão de 

Ecossistemas, Universidade de Aveiro 
Biodiversidade 

Luís Ferreira Técnico de Sistemas de Informação Apoio de campo de ecologia 
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NOME 
QUALIFICAÇÃO 
PROFISSIONAL 

FUNÇÃO / ESPECIALIDADE 
A ASSEGURAR 

Artur Fontainha 

Licenciado em História, variante de Arqueologia, 

Faculdade de Letras de Lisboa 

Pós-graduação em Arqueologia e Pré-História, 
Faculdade de Letras de Lisboa Mestre em 

Arqueologia 

Património Arqueológico e 
Arquitetónico 

Pedro Martins da Silva  

Especialista em Engenharia Acústica – Membro 

Conselheiro da Região Sul da Ordem dos 

Engenheiros) 

Responsável Técnico, 
Coordenador do Estudo, 

Ambiente sonoro 

Nuno Ferreira 
Licenciado em Engenharia Física Tecnológica – 
12 anos de experiência profissional na Área de 
Acústica Ambiental e em Engenharia Acústica 

Técnico Superior, Ambiente 
sonoro 

Rui Carvalho 
Licenciado em Engenharia do Ambiente – 12 

anos de experiência profissional em Engenharia 
Acústica 

Responsável do Laboratório, 
Ambiente sonoro 

Tiago Peralta 
Licenciado em Geografia, pela UC 

Mestre em Sistemas de Informação Geográfica-
Tecnologias e Aplicações, pela FCUL 

Sistema de Informação 
Geográfica (SIG) 

Ilda Calçada 

Licenciada em Geologia Aplicada e do Ambiente, 

pela FCUL 

Mestre em Geologia Aplicada com especialização 

em Hidrogeologia, pela FCUL 

Sistema de Informação 
Geográfica (SIG) 

 

1.2.2 Período de Elaboração do EIA 

O EIA foi desenvolvido no período compreendido entre os meses de junho 2020 e setembro de 2021. 

1.3 Antecedentes do EIA 

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. 
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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. 

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.  

A análise do PERJAIA resultou na emissão do parecer S052402-202108-DAIA.DAP, a 23 de agosto 

de 2021, que refere que o Projeto é suscetível de provocar impactes negativos significativos no 

ambiente, pelo que se entende que deve ser sujeito a procedimento de avaliação de impacte 

ambiental, ao abrigo do disposto no artigo 1.º, n.º 3, alínea b), subalínea iii) do Decreto-Lei n.º 151-

B/2013, na sua atual redação. O parecer emitido preconiza um conjunto de medidas de minimização 

que foram contempladas na elaboração do presente EIA. 
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2. ÂMBITO DA AVALIAÇÃO AMBIENTAL 

2.1 Metodologia Geral do EIA 

A elaboração do EIA e todo o processo metodológico inerente teve como objetivo principal a 

identificação, caracterização e a avaliação dos impactes ambientais previsíveis, resultantes das fases 

de construção e de exploração do projeto em análise, e a proposta de medidas de mitigação 

(prevenção, minimização e/ou compensação de impactes) e potenciação de impactes positivos que 

deverão ser refletidas e acauteladas, em fases posteriores de desenvolvimento do projeto, na fase 

de obra ou já na fase da sua implementação. 

Para esse efeito, e de forma a assegurar um completo e eficiente exercício de Avaliação de Impacte 

Ambiental, o EIA foi desenvolvido de acordo com as seguintes fases principais, esquematizadas 

segundo o cronograma seguinte (Figura 2.1). 

A elaboração do EIA decorreu no respeito integral e conformidade com: 

− Quadro-legal que rege a Avaliação de Impacte Ambiental: 

• Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, republicado pelo Decreto-Lei n.º152-

B/2017, de 11 de dezembro, relativo ao Regime Jurídico da Avaliação de Impacte 

Ambiental (RJAIA); 

• Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro; 

− Outros procedimentos, diretrizes e normas recomendadas, nomeadamente as 

definidas pela Agência Portuguesa do Ambiente: 

• “Critérios de boa prática para a elaboração e avaliação de Resumos Não Técnicos de 

Estudos de Impacte Ambiental” (APAI&APA, 2008); 

• Documento orientador “Normas técnicas para a elaboração de Estudos de Impacte 

Ambiental e Relatórios de Conformidade Ambiental com o Projeto de Execução”, para 

projetos não abrangidos pelas Portarias n.º 398/2015 e n.º 399/2015, 5 de novembro 

(GAIA, 2015); 

• Requisitos técnicos e número de exemplares de documentos a apresentar em suporte 

digital: Avaliação de Impacte Ambiental (APA, 2015); 

• Caderno de Encargos da IP relativo ao Concurso Público  
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Figura 2.1 – Faseamento e metodologia geral do EIA 

 

A definição da metodologia teve ainda em conta a experiência e o conhecimento dos impactes 

ambientais provocados por projetos desta tipologia, das características e dinâmicas dos fatores 

biofísicos e socioeconómicos em ação e a experiência da equipa técnica na realização de estudos 

ambientais. A metodologia de caracterização e análise de cada fator ambiental é apresentada de 

forma detalhada no subcapítulo específico de cada um deles. 

Em termos genéricos, a abordagem metodológica sintetiza-se como: 

− Obtenção e análise dos elementos e informação necessários à elaboração do EIA: 

• Projeto, elementos complementares ao mesmo e demais informação cedida pelos 

proponentes; 
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• Recolha e análise da bibliografia temática disponível e outra documentação e estudos 

relevantes para o âmbito de avaliação; 

• Análise da cartografia topográfica e temática da área de estudo; 

• Análise do PDM dos concelhos abrangidos pelo projeto e outras figuras de ordenamento 

existentes na área de estudo; 

• Contactos com autoridades e entidades locais relevantes, regionais e nacionais, de 

natureza pública ou privada, com jurisdição, responsabilidade ou interesse na área de 

estudo do projeto com o objetivo de solicitar informação que pudesse contribuir para a 

caracterização a efetuar no EIA e/ou identificar potenciais condicionantes ao projeto. 

• Apresenta-se de seguida, um quadro resumo que contem a lista das entidades 

contactadas e respetiva síntese de informação recebida, apresentando-se no Anexo 1 do 

Volume IV – Anexos.  

Quadro 2.1 – Síntese da informação recebida por parte de cada entidade contactada 

Entidade Data * Síntese da informação recebida 

IAPMEI 05-08-2019 
Identificação da existência de 1 Indústria (Fernando Gomes de Carvalho e 
Cª, Lda.) na área de Estudo 

NOS 07-08-2019 Informa que não dispõe de Rede / Infraestruturas instaladas no local 

SIRESP 13-08-2019 
Informa que no interior da Área de Estudo não existe nenhum 
condicionalismo à localização do projeto, nomeadamente porquanto não 
existe nenhuma Estação Base a menos de 100 m da respetiva área 

DGPC 14-08-2019 

Inexistência de património classificado e em vias de classificação no 
interior da área de estudo, no entanto identificam dois imóveis classificados 
a nascente da área de referência classificados como IIP – Imóvel de 
Interesse Público. Relativamente ao Património Arqueológico informa que 
na Área de Estudo existe um achado isolado designado por Sobreira1 

PSP 06-08-2019 Informa que na área de estudo não existe qualquer condicionante 

DRCulturaNorte 20-08-2019 
Informa sobre os websites de busca de informação relativa ao Património, 
recomenda a consulta na APA ao EIA da barragem do Fridão e chama a 
atenção para a existência de um conjunto de valores patrimoniais. 

DGESTE 21-08-2019 

Informa que a rede pública dos estabelecimentos de ensino integra a 
Portaria nº 45/2019 de 4 de fevereiro. Refere ainda que a avaliação de 
impacte ambiental deverá ter em consideração os estabelecimentos de 
ensino que possam ser afetados pelo projeto, definindo medidas 
destinadas a evitar, minimizar ou compensar eventuais impactes 
ambientais. 

Defesa Nacional 
Força Aérea 

23-08-2019 
Informa que o projeto em questão não se encontra abrangido por qualquer 
Servidão de Unidades afetas à Força Aérea 

DGEG 26-08-2019 

Informa sobre os links para aceder a informação; refere que deverá ser 
consultado o LNEG, os serviços municipalizados, as entidades 
concessionárias responsáveis pelo transporte e distribuição de energia. 
Relativamente à informação sobre Gasodutos, Oleodutos e redes de 
distribuição, informam que se deverá proceder ao contacto com a entidade 
Sonorgas.  
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Entidade Data * Síntese da informação recebida 

DRAP-Norte 26-08-2019 

Informa que se pode obter toda a informação relativa à delimitação da RAN 
junto dos respetivos Municípios, uma vez que a RAN em vigor é a que 
consta na Carta de Condicionantes do PDM, de que o Município é 
proprietário. Informa da necessidade de solicitar parecer prévio vinculativo 
da Entidade Regional Norte- RAN, devendo para o efeito ser-lhe enviado, 
diretamente, requerimento com o processo devidamente instruído. 

Aicep Portugal 
Global 

13-18-2019 
Informa que no concelho de Celorico de Basto não existem projetos 
classificados como PIN  

ANAC 30-08-2019 
Informa que a área não se encontra abrangida por qualquer servidão 
aeronáutica civil 

Defesa Nacional 23-08-2019 Informa que nada existe a opor pela Defesa Nacional 

Águas do Norte 04-08-2019 

Envia informação de infraestruturas de abastecimento em formato shp. 
Refere a necessidade de confirmar in loco a localização exata das 
infraestruturas. Na informação prestada, referem ainda que a 
responsabilidade e os custos associados à restituição das infraestruturas 
e serviços que sejam afetados serão da inteira responsabilidade da 
empresa que efetuar a intervenção. Os mesmos deverão ser comunicados 
à entidade Águas do Norte, que deverá acompanhar os respetivos 
trabalhos.  

Vodafone 26-08-2019 
Informa que na área pretendida não existem infraestruturas da Vodafone. 
Informa que se deve proceder ao contato com a Telecom, uma vez que a 
área pertence a esta entidade. 

Telecom 04-09-2019 
Refere um conjunto de procedimentos a considerar na fase de elaboração 
de projeto e na fase de construção. 

VinhoVerde 05-09-2019 
Informa sobre os limites da região demarcada dos vinhos verdes, fornece 
listagem dos 14 operadores económicos que poderão ter parcelas de vinho 
abrangidas pela AE. 

GNR 03-09-2019 

Informa que relativamente à Rede Nacional de Postos de Vigia, não existe 
qualquer constrangimento quanto à operacionalidade da Rede. 
Relativamente a outras condicionantes, refere que o projeto pode ser viável 
desde que salvaguardadas as condicionantes elencadas. 

PSP 03-09-2019 
Informa que não se suscita qualquer contributo ou informação relevante 
relativamente ao solicitado. 

CCDR-N 09-09-2019 

Informam relativamente à listagem das infraestruturas industriais 
licenciadas ou em licenciamento, deverão ser solicitadas à CM, ao IAPMEI 
e a DRAPN. Relativamente à localização de pedreiras e respetivas 
características, deverá ser consultada a DGEG. As Cartas de REN 
informam que as mesmas só estão disponíveis em formato raster. 
Finalmente, relativamente aos dados de qualidade do ar os mesmos 
encontram-se para download na página da CCDR-N. 

Portgas 06-09-2019 

Informa que a REN Portgás Distribuição (anteriormente designada EDP 
Gás Distribuição) é a empresa concessionária da exploração da Rede de 
Distribuição de Gás Natural na região Litoral Norte, estando a área de 
intervenção fora da área de concessão da empresa.  

CMCelorico 09-09-2019 

Informa que esta área foi sendo condicionada, quer pela existência de um 
projeto de execução da Variante do Tâmega, quer pela faixa de reserva 
definida no Plano Diretor Municipal. 

Envio de informação das condicionantes, ordenamento do PDM do 
município. 
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Entidade Data * Síntese da informação recebida 

DGT 04-09-2019 

Informa que o projeto não interfere com nenhum vértice geodésico nem 
nenhuma marca de nivelamento pertencente à Rede de Nivelamento 
Geométrico de Alta Precisão. Refere a necessidade de apresentar à DGT 
a declaração passada pelo Centro de informação Geoespacial do Exército. 
Refere que a área de estudo abrange a União das freguesias de Veade, 
Gagos e Molares e União de freguesias de Canedo de Basto e Corgo.  

APA 18-09-2019 
Fornece informação sobre captações subterrâneas e superficiais e 
respetivos perímetros de proteção existentes na área de estudo 

EDP 16-09-2019 

Informa sobre a existência de infraestruturas da rede de distribuição de 
energia elétrica. Referem igualmente que deverá ser garantida em 
qualquer fase de realização dos trabalhos o cumprimento estrito das 
distâncias mínimas, quer por pessoas, quer por equipamentos auxiliares 
por motivos de segurança. 

REN 23-09-2019 

Informa que relativamente à RNT na área de projeto não existe com 
servidão constituída, qualquer infraestrutura da RNT. Alertam ainda para a 
necessidade de consulta à EDP. Relativamente à RNTGN informam que 
na área em causa, não existem quaisquer infraestruturas da RNTGN em 
operação ou em projeto. 

LNEG 20-09-2019 

Informa sobre a inexistência de património geológico inventariado na área 
abrangida pelo projeto e área envolvente. Informa que o traçado proposto 
não interseta falhas assinaladas na Carta Neotectónica de Portugal 
Continental. Relativamente à hidrogeologia, refere que onde o projeto está 
integrado e a inexistência de pontos de água no interior da área de estudo. 
Esta entidade informa ainda que não conhecem recursos hidrominerais e 
geotérmicos na área de estudo. No que respeita aos recursos minerais, a 
área de estudo encontra-se dentro da área potencial em quartzo e 
feldspato de Celorico de Basto e situa-se sobre a parte da área das antigas 
concessões minerais. 

DOUROGAS 18-09-2019 Informa da existência de infraestruturas no interior da área de estudo.  

APA 18-09-2019 

Envio de um conjunto de dados de informação solicitados, 
designadamente: 

- Localização de captações de água subterrânea privadas e abastecimento 
pública; 

- Localização de captações de água superficial, sua caraterização e uso, 

- Dados e ou estudos de monitorização da qualidade da água (superficial 
e subterrânea) 
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Entidade Data * Síntese da informação recebida 

ANEPC 14-10-2019 

Informa sobre alguns cuidados numa perspetiva de salvaguarda de 
pessoas e bens: 

- evitar que o traçado proposto coincida com zonas de máxima infiltração 
ou de captação de água (superficial ou subterrânea) para abastecimento 
publico, de forma a minimizar o risco de contaminação grave do meio 
hídrico; 

Evitar que o traçado proposto se localize em leito de cheia, ou, quando se 
desconheça esse limite, numa faixa de 100m para cada um dos lados de 
eventuais linhas de água existentes no corredor de implantação do projeto 
de modo a minimizar-se o risco de afetação da sua integridade estrutural 
e/ou funcional, bem como da segurança de quem nela circula no caso de 
ocorrer cheia; 

Deverá minimizar-se o potencial atravessamento de povoamentos 
florestais pela infraestrutura de transporte de modo a que o mesmo não 
venha a contribuir para o aumento do risco de incendio florestal do corredor 
em estudo; 

- Deverá ser efetuada uma consulta ao serviço municipal de proteção civil 
de Celorico de basto, de modo a promover uma análise detalhada dos 
riscos identificados para o corredor associado ao projeto, bem como a 
respetiva articulação com a informação constante do Plano Municipal de 
Emergência de Proteção Civil, do Plano Municipal de Defesa da Floresta 
Contra Incêndios do concelho abrangido e dos Planos e Programas de 
Ordenamento do Território aplicáveis; 

- Sugere um conjunto de medidas a considerar durante a fase de 
exploração e construção relativamente à segurança da rodovia por parte 
do projeto. 

 

• Visitas e reconhecimentos de campo realizados na área de intervenção pelos 

especialistas envolvidos no EIA; 

• Reuniões de trabalho com os diferentes elementos da equipa técnica. 

 

− Caracterização da situação de referência e da sua evolução na ausência do projeto: 

• Produção de cartografia para enquadramento do projeto e específica nos domínios de 

análise relevantes no caso em estudo; 

• Diagnóstico e análise do cenário atual para cada um dos fatores ambientais relevantes, 

com detalhe proporcional à importância das principais questões significativas identificadas 

na Proposta de Definição de Âmbito e à escala definida segundo a metodologia específica 

de cada descritor; 

• Prospetiva qualitativa da situação de referência da área de estudo segundo os padrões 

passados e atuais, isto é, descrição da evolução previsível do ambiente na ausência do 

projeto, com base nos fatores apropriados para o efeito, bem como na inter-relação entre 

os mesmos nas vertentes analisadas, correspondendo à opção zero; 
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− Avaliação de impactes ambientais e proposta de medidas: 

• Identificação, caracterização e avaliação dos potenciais impactes ambientais 

determinados pela construção, exploração do projeto, comparando as alterações e efeitos 

decorrentes das ações de projeto geradoras de impacte relativamente ao cenário da 

opção zero e utilizando uma metodologia assente em critérios que permitem a respetiva 

classificação em termos de potencial, significância e magnitude, para referir apenas os 

mais relevantes, conforme se detalha no subcapítulo 4.1; 

• Identificação e avaliação de impactes residuais, considerando a possibilidade de 

mitigação dos impactes e as medidas a propor nesse sentido; 

• Identificação e descrição de medidas de minimização de impactes ambientais do projeto 

para as fases de construção, exploração e desativação, tendo em conta a avaliação de 

impactes realizada. Essas medidas e técnicas terão como objetivo evitar, reduzir ou 

compensar os impactes negativos e potenciar os eventuais impactes positivos, sendo 

cumulativamente exequíveis e viáveis técnica e economicamente; 

 

− Monitorização e gestão ambiental: 

• Proposta de diretrizes para o programa de acompanhamento e monitorização de impactes 

significativos, a qual poderá abranger diferentes fases da implementação do projeto, para 

os casos em que persiste um grau de incerteza sobre a importância de um determinado 

impacte ambiental, ou sobre a eficácia das medidas de mitigação propostas para o 

minimizar; 

• Proposta de estrutura e diretrizes de Plano de Gestão Ambiental, a desenvolver em fases 

posteriores de projeto e que balizem as propostas de gestão ambiental por empreiteiros 

e, se aplicável, entidades gestoras; 

− Avaliação global de impactes e conclusões, estruturando e destacando os impactes residuais 

significativos e muito significativos, evidenciando questões controversas e decisões a tomar 

em sede de AIA, permitindo uma rápida visualização das consequências do projeto para o 

ambiente e constituindo-se como uma ferramenta de apoio à decisão. 

Estes passos não são entendidos como meras etapas sucessivas, mas como um processo iterativo, 

em que, dentro dos limites temporais inerentes a um EIA, cada momento vai sendo revisitado e 

aprofundado sempre que a necessidade de integração de nova informação relevante assim o exija. 
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2.2 Estrutura do EIA 

O EIA será composto globalmente pelos quatro seguintes volumes: 

 

Cada volume será estruturado conforme se detalha em seguida. 

2.2.1 Volume I – Resumo Não Técnico (RNT) 

• Capítulo 1 – Introdução, abrangendo: 

▪ Identificação do projeto; 

▪ Identificação do proponente e da entidade licenciadora ou competente para a 

autorização; 

▪ Fase de projeto; 

▪ Antecedentes; 

• Capítulo 2 – Descrição do projeto, incluindo: 

▪ Localização do projeto; 

▪ Objetivo e descrição do projeto; 

▪ Breve descrição dos projetos associados e complementares e programação temporal 

prevista para a execução do projeto; 

• Capítulo 3 – Diagnóstico da situação atual, contendo uma breve descrição do estado 

atual do ambiente; 
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• Capítulo 4 – Impactes ambientais, resumindo os principais impactes residuais 

identificados; 

• Capítulo 5 – Mitigação e monitorização, indicando a informação relativa a condicionantes, 

medidas de minimização, compensação e potenciação e planos de monitorização 

propostos; 

• Capítulo 6 – Conclusões. 

2.2.2 Volume II – Relatório Síntese do EIA 

− Capítulo 1 – Introdução: 

• Identificação do projeto e da sua fase de desenvolvimento; 

• Identificação do proponente e entidade licenciadora; 

• Autoridade de AIA e enquadramento no processo de AIA; 

• Equipa técnica e período de elaboração do EIA; 

• Antecedentes do EIA; 

− Capítulo 2 – Âmbito da Avaliação Ambiental 

• Metodologia geral e estrutura do EIA; 

• Definição da Área de Estudo e Escalas de Trabalho 

− Capítulo 3 – Objetivos e Antecedentes do Projeto 

• Objetivos e justificação do projeto; 

• Antecedentes do projeto 

− Capítulo 4 – Enquadramento e Descrição do Projeto 

• Localização e Enquadramento do projeto  

▪ Localização e Enquadramento Administrativo; 

▪ Enquadramento em Áreas sensíveis; 

▪ Enquadramento em Instrumentos de gestão territorial em vigor na área de 

projeto; 

▪ Enquadramento com Condicionantes, restrições de utilidade pública e 

servidões administrativas na área de projeto; 
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• Considerações sobre a definição de alternativas 

• Descrição Geral do projeto 

▪ Caraterização das Principais Intervenções 

▪ Descrição Técnica do Projeto 

▪ Perfis Transversais Tipo 

▪ Obras de Contenção 

▪ Drenagem 

▪ Terraplanagens 

▪ Pavimentação 

▪ Previsão de Tráfego e Movimentos Direcionais 

• Atividades de Construção, Exploração e Desativação 

• Cargas Ambientais Geradas pelo Projeto 

▪ Recursos Materiais e Energéticos 

▪ Efluentes, Resíduos e emissões previsíveis  

• Serviços Afetados 

• Projetos complementares e subsidiários 

• Programação temporal; 

• Investimento; 

− Capítulo 5 – Caracterização da Situação Ambiental de Referência: 

• Considerações gerais; 

• Diagnóstico por descritor, incluindo a evolução da situação de referência na 

ausência do projeto; 

• Análise de riscos do projeto; 

− Capítulo 6 – Identificação e Avaliação de Impactes Ambientais: 

• Considerações gerais e aspetos metodológicos; 

• Avaliação de impactes por descritor, incluindo âmbito e metodologia 

específica (quando aplicável), ações geradoras de impacte por fase de 
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projeto, identificação e avaliação de impactes por fase e quadro-síntese de 

impactes; 

• Avaliação Global de Impactes; 

• Impactes Cumulativos; 

− Capítulo 7 – Medidas de Minimização e de Potenciação e impactes residuais: 

• Considerações gerais; 

• Medidas de carácter geral e/ou transversais, para a fase prévia à construção, 

fase de construção, fase de exploração e fase de desativação; 

• Medidas de âmbito específico, por descritor e por fase; 

• Quadro-síntese de medidas; 

− Capítulo 8 – Programa de Monitorização e Gestão Ambiental 

• Gestão Ambiental 

• Âmbito de aplicação dos Plano de Monitorização 

• Diretrizes para planos de monitorização; 

− Capítulo 9 – Lacunas técnicas ou de conhecimento; 

− Capítulo 10 – Conclusões; 

− Capítulo 11 – Bibliografia e documentação consultada: 

▪ Referências bibliográficas; 

▪ Sites consultados; 

▪ Cartografia 

2.2.3 Volume III – Peças Desenhadas 

• DESENHO 1 - Enquadramento geográfico e administrativo 

• DESENHO 2 – Apresentação do Projeto de Execução 

• DESENHO 3 - Enquadramento do Projeto em Áreas Sensíveis 

• DESENHO 4.1 - Extrato das cartas de ordenamento do PDM - Ordenamento Qualidade do Solo 

• DESENHO 4.2 - Extrato das cartas de ordenamento do PDM - Ordenamento Salvaguarda 
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• DESENHO 5.1 - Extrato das cartas de condicionantes do PDM - Condicionantes Geral 

• DESENHO 5.2 - Extrato das cartas de condicionantes do PDM - Condicionantes Florestas 

• DESENHO 5.3 - Extrato das cartas de condicionantes do PDM – Condicionantes Infraestruturas 

• DESENHO 6 - Carta de REN 

• DESENHO 7 - Carta de RAN 

• DESENHO 8 - Carta síntese de condicionantes 

• DESENHO 9 - Enquadramento Hidrográfico 

• DESENHO 10 - Carta de ocupação do solo 

• DESENHO 11 - Unidades de vegetação e habitats 

• DESENHO 12 - Biótopos 

• DESENHO 13 - Carta de património e visibilidade no terreno 

• DESENHO 14 - Carta de Hipsometria 

• DESENHO 15 - Carta de Declives 

• DESENHO 16- Carta de exposições 

• DESENHO 17 - Carta de Unidades de Paisagem 

• DESENHO 18 - Carta de qualidade visual 

• DESENHO 19 - Carta de Frequência de Visibilidade 

• DESENHO 20 - Carta de absorção visual 

• DESENHO 21 - Carta de sensibilidade visual 

• DESENHO 22 - Carta de bacias visuais 

• DESENHO 23 - Carta de Condicionantes ao Estaleiro 

2.2.4 Volume IV – Anexos 

Anexo I – Contacto Entidades 

Anexo II – Elementos de Projeto 

Anexo III – Estudo Geológico e Geotécnico 

Anexo IV – Ambiente Sonoro 
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Anexo V - Biodiversidade 

Anexo VI – Património 

Anexo VII – Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra 
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2.3 Definição da Área de Estudo e Escalas de Trabalho 

A área de estudo foi definida com base não só nas características do projeto e suas ações 

potencialmente geradoras de impactes, mas também tendo em consideração as intervenções a 

realizar, bem como como as características da envolvente ao projeto, nomeadamente nos seus 

aspetos biofísicos e socioculturais. 

De forma a abranger todos os impactes diretos e indiretos potencialmente gerados pelas várias 

intervenções inerentes ao projeto, a área de estudo definida considera não só a zona diretamente 

afetada pelas diversas componentes do projeto, mas também uma área envolvente que, pela 

proximidade, poderá ser eventualmente afetada. 

Neste sentido, foi definido um buffer de 200 m para cada lado do eixo da via e respetivos 

restabelecimentos e intervenções. A área de estudo global totaliza cerca de 175 ha e está 

representada na Figura 2.2 seguinte. 

No entanto, sempre que considerado relevante para os objetivos do presente EIA, procedeu-se ao 

alargamento da área de estudo para alguns dos descritores em análise, de acordo com o critério 

definido pelos especialistas das diversas áreas temáticas integrantes do Estudo Ambiental.  

Há, igualmente, descritores cuja análise foi enquadrada no contexto regional, como é o caso, entre 

outros, da geologia e hidrogeologia, clima e alterações climáticas, entre outros, uma vez que a 

compreensão dos próprios sistemas em presença requer uma análise mais abrangente em termos 

espaciais; e ainda o caso da ecologia (flora e vegetação, fauna e habitats), que não pode deixar de 

referenciar o contexto regional, para a boa caracterização dos recursos em presença, da respetiva 

importância e significado da sua afetação potencial. 

No que respeita à análise da conformidade do projeto com as condicionantes e servidões ao uso do 

solo constantes no Plano Diretor Municipal do concelho abrangido pelo projeto, importa referir que 

esta análise foi realizada a uma escala mais pormenorizada, isto é, a análise da existência de 

condicionantes e servidões foi realizada para: 

• Área de implantação do traçado da via (plena via e que considera também as áreas 
de talude), incluindo os restabelecimentos e obras de arte; 

• Área de estudo geral (buffer de 200m para cada lado do eixo da via e 
restabelecimentos  
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Para o enquadramento regional e administrativo do Projeto, a base cartográfica adotada 

correspondeu, na maioria das vezes à escala 1:25 000, considerando-se a escala adequada para 

efeitos de apresentação da cartografia temática do EIA. 
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Figura 2.2 – Apresentação da Área de Estudo 
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3. OBJETIVOS E ANTECEDENTES DO PROJETO 

3.1 Objetivos e Justificação 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. 

O desenvolvimento e a viabilidade destas atividades económicas dependem, em muito, 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. 

Neste aspeto, verifica-se uma desigualdade entre as ligações do concelho a norte e a sul. 

Enquanto a ligação à A4, a sul, está assegurada pelo novo traçado da EN 210 entre Celorico de 

Basto e Amarante (habitualmente designada Variante do Tâmega), a ligação à A7, a norte, 

apresenta atualmente muitas deficiências, uma vez que as estradas nacionais e as vias municipais 

que fazem a ligação aos nós de Arco de Baúlhe e de Fafe possuem um traçado sinuoso, bem como 

perfil transversal e condições de pavimento desadequados para o tipo de tráfego associado às 

atividades económicas atrás referidas. 

Face a esta situação, 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. 

3.2 Antecedentes do Projeto 

De forma a evitar duplicação de informação, remete-se para a consulta no capítulo 1.3 do historial 

relativo ao projeto em análise. 
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4. ENQUADRAMENTO E DESCRIÇÃO DO PROJETO 

4.1 Localização e Enquadramento do Projeto 

4.1.1 Localização e Enquadramento Administrativo 

O projeto do troço rodoviário designado “Variante à EN210 entre Lordelo e Corgo” localiza-se no 

Distrito de Braga- região Norte (NUT II) e sub-região do Tâmega e Sousa (NUT III), abrangendo o 

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

e União das freguesias de Veade, Gagos e Molares. Na Figura 2.1 e no DESENHO 1 do Volume III 

– Peças Desenhadas apresenta-se o Enquadramento Administrativo do projeto. 
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Figura 4.1 – Enquadramento Administrativo do Projeto 
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O enquadramento administrativo do projeto é apresentado no quadro seguinte: 

Quadro 4.1 – Enquadramento administrativo do projeto. 

NUT III DISTRITO CONCELHO FREGUESIA 

Sub-Região do 
Tâmega e Sousa  

Braga- Região 
Norte 

Celorico de 
Basto 

União das freguesias de Canedo de Basto e Corgo 

União das freguesias de Veade, Gagos e Molares 

4.1.2 Enquadramento em Áreas sensíveis 

Na Figura 4.2 e no DESENHO 3 do Volume III – Peças Desenhadas apresenta-se o 

enquadramento da área de estudo e do traçado preliminar face às áreas sensíveis do ponto de vista 

ecológico.  

A área estudada não se sobrepõe com quaisquer áreas integradas no Sistema Nacional de Áreas 

Classificadas (SNAC), estruturado pelo Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de julho, alterado e 

republicado pelo Decreto-Lei n.º 242/2015, de 15 de outubro, 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, definidos nos termos da Lei nº 107/2001, de 8 de setembro.  

Contudo, importa referir que na envolvente da área de estudo (num buffer de 10km) existem áreas 

incluídas no SNAC listadas no Quadro 4.2. 

Quadro 4.2 – Áreas classificadas e sensíveis presentes na envolvente da área de estudo 

Áreas Sensíveis Distância à área de estudo 

Alvão/Marão 

Zona Especial de 
Conservação- 

(ZEC) 

Alvão/Marão (PTCON0003) 4km a sudeste 

IBA 
Serras do Alvão e Marão 

(PT049) 
4km a sudeste 

Parque Natural do Alvão 7km a sudeste 
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Figura 4.2 – Enquadramento do projeto em áreas sensíveis 
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O ZEC Alvão/Marão, a área sensível mais próxima da área de estudo, foi integrada na Rede Natura 

2000 pela sua importância para a flora e fauna. Neste SIC ocorrem extensas áreas de carvalhais de 

carvalho-alvarinho (Quercus robur) e carvalho-negral (Quercus pyrenaica) (habitat 9230) e de 

charnecas secas (habitat 4030). O ZEC alberga ainda zonas de turfeira (habitat 7140) e de 

charnecas húmidas (habitat prioritário 4020*). No que diz respeito à flora destaca-se ainda presença 

de Marsilea quadrifolia e Veronica micrantha. 

Quanto à fauna, as zonas montanhosas do ZEC Alvão/Marão são de grande importância para o 

lobo-ibérico (Canis lupus). Esta área é também importante para comunidades aquáticas, tais como 

a toupeira-de-água (Galemys pyrenaicus), lagarto-de-água (Lacerta schreiberi) e várias espécies de 

peixes. No ZEC Alvão/Marão ocorrem ainda importantes colónias de hibernação de morcego-rato-

pequeno (Myotis blythii) e morcego-de-ferradura-grande (Rhinolophus ferrumequinum). 

Quadro 4.3 – Espécies protegidas identificadas no ZEC PTCON0003 – Alvão/Marão 

Grupo Nome científico Nome comum 
ENQUADRAMENTO NO 

DEC.LEI N.º 49/2005 

Flora 

Centaurea micrantha ssp. 

herminii 
- 

DL 140/99 de 24 de abril 

(Anexos II e IV) 

Festuca elegans Laborinho-elegante 
DL 140/99 de 24 de abril 

(Anexos II e IV) 

Festuca summilusitana Festuca-das-rochas 
DL 140/99 de 24 de abril 

(Anexos II e IV) 

Marsilea quadrifolia Trevo-de-quatro-folhas 
DL 140/99 de 24 de abril 

(Anexos II e IV) 

Narcissus asturiensis - 
DL 140/99 de 24 de abril 

(Anexos II e IV) 

Veronica micrantha Verónica-de-faces-rosadas 
DL 140/99 de 24 de abril 

(Anexos II e IV) 

Odonata 

Coenagrion mercuriale - 
DL 140/99 de 24 de abril 

(Anexo II) 

Oxygastra curtisii - 
DL 140/99 de 24 de abril 

(Anexos II e IV) 

Lepidoptera Euphydryas aurinia - 
DL 140/99 de 24 de abril 

(Anexo II) 

Coleoptera Lucanus cervus Vaca-loura 
DL 140/99 de 24 de abril 

(Anexo II) 

Peixes 

Chondrostoma polylepis Boga-comum 
DL 140/99 de 24 de abril 

(Anexo II) 

Rutilus alburnoides Bordalo 
DL 140/99 de 24 de abril 

(Anexo II) 

Rutilus arcasii Panjorca 
DL 140/99 de 24 de abril 

(Anexo II) 

Anfíbios Chioglossa lusitanica Salamandra-lusitância 
DL 140/99 de 24 de abril 

(Anexos II e IV) 

Répteis 

Lacerta schreiberi Lagarto-de-água 
DL 140/99 de 24 de abril 

(Anexos II e IV) 

Mauremys leprosa Cágado-mediterrânico 
DL 140/99 de 24 de abril 

(Anexos II e IV) 
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Grupo Nome científico Nome comum 
ENQUADRAMENTO NO 

DEC.LEI N.º 49/2005 

Mamíferos 

Canis lupus Lobo 
DL 140/99 de 24 de abril 

(Anexos II e IV) 

Galemys pyrenaicus Toupeira-de-água 
DL 140/99 de 24 de abril 

(Anexos II e IV) 

Lutra lutra Lontra 
DL 140/99 de 24 de abril 

(Anexos II e IV) 

Barbastella barbastellus Morcego-negro 
DL 140/99 de 24 de abril 

(Anexos II e IV) 

Miniopterus schreibersii Morcego-de-peluche 
DL 140/99 de 24 de abril 

(Anexos II e IV) 

Myotis blythii Morcego-rato-pequeno 
DL 140/99 de 24 de abril 

(Anexos II e IV) 

Myotis emarginatus Morcego-lanudo 
DL 140/99 de 24 de abril 

(Anexos II e IV) 

Myotis myotis Morcego-rato-grande 
DL 140/99 de 24 de abril 

(Anexos II e IV) 

Rhinolophus ferrumequinum Morcego-de-ferradura-grande 
DL 140/99 de 24 de abril 

(Anexos II e IV) 

Rhinolophus hipposideros 
Morcego-de-ferradura-

pequeno 

DL 140/99 de 24 de abril 

(Anexos II e IV) 

 

No que diz respeito à avifauna, a importância das serras do Alvão e Marão encontra-se espelhada 

na sua classificação como IBA. As espécies que contribuíram para a classificação da área como 

importante para as aves são as seguintes: tartaranhão-cinzento (Circus cyaneus), tartaranhão-

caçador (Circus pygargus), águia-real (Aquila chrysaetos), falcão-peregrino (Falco peregrinus), 

bufo-real (Bubo bubo), gralha-de-bico-vermelho (Pyrrhocorax pyrrhocorax) e petinha-dos-campos 

(Anthus campestris). 

4.1.3 Enquadramento e Análise de Compatibilidade do Projeto com Instrumentos de 

gestão territorial em vigor 

4.1.3.1 Âmbito Nacional /Sectorial 

4.1.3.1.1 Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território (PNPOT) 

O sistema de gestão territorial, definido pela Lei de Bases Gerais da Política Pública de Solos, de 

Ordenamento do Território e de Urbanismo (Lei n.º 31/2014, de 30 de maio), que estabelece as 

bases gerais da política pública de solos, de ordenamento do território e de urbanismo, e o Regime 

Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial – RJIGT, aprovado pelo Decreto-lei n.º 80/2015, de 

14 de maio, assentam na seguinte tipologia revista de instrumentos normativos: 
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− programas territoriais (programas nacionais, sectoriais, especiais, regionais e 

intermunicipais), 

− planos territoriais (planos diretores, planos de urbanização e planos de pormenor, de âmbito 

intermunicipal e municipal, 

− em que os primeiros vinculam as entidades públicas e os segundos vinculam as entidades 

públicas e, direta e imediatamente, os particulares 

 

No Quadro 4.4 identificam-se todos os Instrumentos de Gestão Territorial (IGT) em vigor na área de 

desenvolvimento do Projeto da “Variante à EN210 entre Lordelo e Corgo”. 

Quadro 4.4 – Instrumentos de gestão territorial em vigor na área de projeto 

Âmbito IGT Diploma legal 

Nacional/ 
Setorial 

Programa Nacional de Política 
de Ordenamento do Território 

(PNPOT) 

Lei 99/2019 

Plano Rodoviário Nacional 
(PRN 2000) 

Decreto-Lei 222/98, de 17 de julho, alterado por: 

- Declaração de Retificação n.º 19-D/98, de 31 de outubro, 

- Lei 98/99, de 26 de julho,  

- DL n.º 182/2003, de 16 de agosto 

Plano de Gestão da Região 
Hidrográfica do Douro (RH3) 

RCM n.º 52/2016, de 20 de setembro, alterado pela 

Declaração de Retificação n.º 22-B/2016, de 18 de novembro 

Regional 
Plano Regional de 
Ordenamento Florestal entre o 
Douro e Minho (PROF EDM) 

Portaria 58/2019 de 11 de fevereiro, alterado pela Declaração 

de Retificação nº 14/2019 de 12 

Municipal 
Plano Diretor Municipal de 
Celorico de Basto 

Aviso 8539/2014 de 24 de junho (Revisão), alterado por: 

Aviso 3661/2018 de 20 de março de 2018; 

Aviso 6052/2019 de 3 de abril de 2019 

4.1.3.1.2 Plano Rodoviário Nacional (PRN 2000) 

O Plano Rodoviário Nacional 2000 é um documento legislativo que define a Rede Rodoviária 

Nacional, constituída pela Rede Fundamental, Rede Complementar, Rede de Estradas Municipais 

e cria um novo tipo de estradas, as Estradas Regionais (ER's) a partir da transformação de parte 

das antigas Estradas Nacionais. 

A atual EN 210 integra a Rede Rodoviária Nacional Complementar definida no PRN permitindo a 

ligação entre Baúlhe e Amarante. Esta estrada tem a particularidade de ser acompanhada pelo rio 

Tâmega em toda a sua extensão, desde Amarante a Cabeceiras de Basto. Apresenta uma variante 

entre Amarante e Celorico de Basto, a fim de evitar o troço sinuoso original. 
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Conforme dito anteriormente, o troço em análise é parte integrante da designada Via do Tâmega e 

inicia-se na N210 perto da localidade do Corgo, desenvolvendo-se genericamente no sentido Norte-

Sul, até terminar na rotunda de Lordelo integrada na via de ligação a Mondim de Basto. 

4.1.3.1.3 Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Douro (RH3) 

Os Planos de Gestão de Região Hidrográfica (PGRH) constituem o instrumento de planeamento e 

de ordenamento ao nível dos recursos hídricos e visam a gestão, a proteção e a valorização 

ambiental, social e económica das águas, ao nível das bacias hidrográficas integradas numa 

determinada região hidrográfica. A RCM n.º 52/2016 de 20 de setembro, com as retificações da 

Decl. Ret n.º 22-B/2016, de 18 de novembro, aprovou os Planos de Região Hidrográfica de Portugal 

Continental para o período 2016-2021. 

A elaboração dos referidos PGRH, para além dos princípios estabelecidos pela Lei de Bases do 

Ambiente, aprovada pela Lei n.º 19/2014, de 14 de abril, observa os princípios da gestão da água 

estabelecidos pelo artigo 3.º da Lei da Água (Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro republicada pelo 

Decreto-Lei n.º 130/2012, de 22 de junho, e cuja alteração mais recente é dada pela Lei n.º 44/2017, 

de 19 de junho), os princípios do planeamento das águas definidos pelo artigo 25.º do mesmo 

diploma e integra as diretrizes, medidas e planos definidos no âmbito do Plano Nacional da Água 

(PNA). 

OS PGRH estabelecem para as massas de água da sua jurisprudência um conjunto de objetivos 

estratégicos e ambientais tendo em vista o adequado planeamento, o controlo, gestão e valorização 

dos recursos hídricos.  

À semelhança dos restantes PGRH elaborados, o PGRH da RH3 constitui um instrumento de 

planeamento que visa fornecer uma abordagem integrada para a gestão dos recursos hídricos, e 

que apoia na decisão, tendo em vista o cumprimento de objetivos de prevenção, proteção, 

recuperação e valorização dos recursos hídricos, enquanto recurso escasso e estratégico para a 

competitividade territorial. 
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4.1.3.2 Âmbito Regional 

4.1.3.2.1 Programa Regional de Ordenamento Florestal entre o Douro e Minho (PROF-

EDM) 

Os Programas Regionais de Ordenamento Florestal (PROF) são instrumentos de política sectorial 

de âmbito nacional, que definem para os espaços florestais o quadro estratégico, as diretrizes de 

enquadramento e as normas específicas quanto ao uso, ocupação, utilização e ordenamento 

florestal, à escala nacional, por forma a promover e garantir a produção de bens e serviços e o 

desenvolvimento sustentado destes espaços, que estabelecem regionalmente as normas de 

intervenção sobre a ocupação e a utilização dos espaços florestais, as quais têm como objetivo 

promover e garantir a produção sustentada do conjunto de bens e serviços a eles associados. 

O projeto em avaliação insere-se no PROF-EDM, aprovado pela Portaria nº 58/2019 – Diário da 

República n 29/2019, Série I de 2019-02-11. 

O PROF de Entre Douro e Minho está alinhado com a visão definida pela Estratégia Nacional para 

as Florestas, adotando como referências os anos de 2030 e 2050 para as suas metas e objetivos. 

O PROF-EDM assume os princípios da Lei de Bases da Política Floresta, bem como os princípios 

orientadores de um bom desempenho: boa governança, exigência e qualidade, gestão sustentável, 

máxima eficiência, multifuncionalidade dos espaços florestais, responsabilização, transparência e 

uso racional. Os objetivos estratégicos deste instrumento são: 

• Minimização dos riscos de incêndios e agentes bióticos; 

• Especialização do território; 

• Melhoria da gestão florestal e da produtividade dos povoamentos; 

• Internacionalização e aumento do valor dos produtos; 

• Melhoria geral da eficiência e competitividade do sector; 

• Racionalização e simplificação dos instrumentos de política. 

A área de estudo em análise insere-se na sub-região homogénea (SRH) Tâmega - Sousa. De 

acordo com o artigo 40º do regulamento do PROF-EDM, para esta SHR visa-se a implementação e 

o desenvolvimento das seguintes funções gerais dos espaços florestais: função geral de produção, 

função geral de recreio e valorização da paisagem, e função geral silvopastorícia, caça e pesca nas 

águas interiores. 
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Importa ainda referir que, para a SRH abrangida pela área de estudo, não se prevê evolução nos 

valores de percentagem de espaços florestais, em relação à superfície total da região PROF e à 

superfície da SRH. As previsões de percentagem de espaços florestais para 2030 e 2050 são 

idênticas à verificada em 2010: 52% para Tâmega - Sousa. Já as previsões dos valores de 

percentagem de floresta para 2030 e 2050, em relação à superfície total da região PROF-EDM e à 

superfície de cada SRH, aumentam: em 2010 verificava-se 28%, para 2030 prevê-se 29% e para 

2050 prevê-se 32%. 

Na Figura 4.3 apresenta-se o enquadramento da área de estudo no extrato da carta síntese do 

PROF-EDM. 

 

Figura 4.3 - Enquadramento do projeto na Carta Síntese do PROF-EDM 
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Da análise da Figura 4.3 é possível observar que a área de estudo abrange um corredor ecológico 

associado ao rio Tâmega e Áreas Florestais sensíveis.” 

De acordo com o PROF-EDM (…) os corredores ecológicos pretendem unir áreas florestais 

divididas, uma vez que a fragmentação além de diminuir populações de espécies de plantas e 

animais mais vulneráveis, também isola aquelas que permanecem nas manchas remanescentes de 

florestas. O processo contínuo de eliminação, fragmentação e isolamento de florestas pode resultar 

na extinção de espécies, principalmente aquelas que são endémicas de uma região (...)” 

Relativamente à definição de “Áreas Florestais Sensíveis”, de acordo com o regulamento do PROF, 

são áreas que, do ponto de vista do risco de incêndio, da exposição a pragas e doenças, da 

sensibilidade à erosão, e da importância ecológica, social e cultural, carecem de normas e medidas 

especiais de planeamento e intervenção, podendo assumir designações diversas consoante a 

natureza da situação a que se referem. 

Funcionando como instrumentos sectoriais de ordenamento do território, os PROF constituem um 

contributo do sector florestal para os outros instrumentos de gestão territorial, em especial para os 

planos especiais de ordenamento do território (PEOT) e os planos municipais de ordenamento do 

território (PMOT), no que respeita especificamente à ocupação, uso e transformação do solo nos 

espaços florestais, dado que as ações e medidas propostas nos PROF são integradas naqueles 

planos.  

Além do referido, o diploma legal e o documento estratégico do PROF-EDM são omissos quanto a 

condicionamentos ao desenvolvimento da tipologia do Projeto em análise para áreas submetidas a 

regime florestal e áreas públicas e comunitárias. 

De referir ainda as Zonas de Intervenção Florestal (ZIF), as quais são áreas territoriais contínuas 

e delimitadas, constituídas maioritariamente por espaços florestais, submetidos a um plano de 

gestão e um plano de defesa da floresta, geridos por uma única entidade. 

O Decreto-Lei n.º 127/2005, de 5 de agosto, estabelece o enquadramento legal para a criação das 

Zonas de Intervenção Florestal, permitindo uma intervenção específica em matéria do ordenamento 

e da gestão florestal. 

Da consulta realizada à informação disponível pelo ICNF, a área de estudo abrange uma ZIF, 

designadamente a ZIF 284/15 – Tâmega (Figura 4.4), de acordo com a Portaria n.º 787/2007 de 20 

de julho. 
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Figura 4.4 - Enquadramento do projeto na Zona de Intervenção Florestal (ZIF Tâmega) 

Os principais objetivos das ZIF (artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 127/2005, de 5 de agosto) são 

fundamentalmente: promover a gestão sustentável dos espaços florestais que as integram, 

coordenar, de forma planeada, a proteção dos espaços florestais e naturais, reduzir as condições 

de ignição e de propagação de incêndios, coordenar a recuperação dos espaços florestais e naturais 

quando afetados por incêndios, dar coerência territorial e eficácia à ação da administração central 

e local e dos demais agentes com intervenção nos espaços florestais.  

Importa salientar que a implantação do projeto em Zona de Intervenção Florestal (ZIF) não constitui 

um impedimento ao seu desenvolvimento.  
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4.1.3.3 Âmbito Municipal 

4.1.3.3.1 Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) 

O Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho), cuja última alteração é dada pelo Decreto-Lei 

n.º 14/2019, de 21 de janeiro, estrutura o Sistema de Defesa da Floresta contra Incêndios (SDFCI), 

o qual prevê um conjunto de medidas e ações de articulação institucional, de planeamento e de 

intervenção relativas à prevenção e proteção das florestas contra incêndios, nas vertentes da 

compatibilização de instrumentos de ordenamento, de sensibilização, planeamento, conservação e 

ordenamento do território florestal, silvicultura, infraestruturação, vigilância, deteção, combate, 

rescaldo, vigilância pós-incêndio e fiscalização, a levar a cabo pelas entidades públicas com 

competências na defesa da floresta contra incêndios e entidades privadas com intervenção no setor 

florestal. 

O Sistema de Defesa da Floresta Contra Incêndios (SDFCI) estabelece no seu artigo 12.º as redes 

de defesa da floresta contra incêndios (RDFCI), integrando estas as seguintes componentes: 

• Redes de faixas de gestão de combustível; 

• Mosaico de parcelas de gestão de combustível; 

• Rede viária florestal; 

• Rede de pontos de água; 

• Rede de vigilância e deteção de incêndios; 

• Rede de infraestruturas de apoio ao combate. 

De acordo com o referido plano, nos espaços florestais previamente definidos nos PMDFCI é 

obrigatório que a entidade responsável “ Pela rede viária providencie a gestão do combustível 

numa faixa lateral de terreno confinante numa largura não inferior a 10 m” (artigo 15.º do 

Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho alterado pela 7ª, cuja última alteração corresponde ao 

Decreto-Lei n.º 14/2019, de 21 de janeiro).  

Perigosidade e Risco de Incêndio Florestal 

A perigosidade pode ser definida como “a probabilidade de ocorrência, num determinado intervalo 

de tempo e dentro de uma determinada área, de um fenómeno potencialmente danoso” (Vernes, 

1984). Na Figura 4.5 é apresentado o Mapa de Perigosidade de Incêndio Florestal do concelho 

abrangidos pelo projeto e sua área de estudo, de acordo com o respetivo PMDFCI. 
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Figura 4.5 – Perigosidade de Incêndio na Área de Estudo 

Através da análise da figura anterior, constata-se que a área de estudo em análise, abrange 

maioritariamente áreas de “muito baixa” a “baixa” e pontualmente áreas de “Média” e “Alta” 

perigosidade.  
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4.1.3.3.2 Plano Diretor Municipal (PDM) 

A área afeta ao traçado pertence ao concelho de Celorico de Basto, cujo Plano Diretor Municipal 

(PDM) foi revisto pelo Aviso n.º 8539/2014 de 24 de julho de 2014, alterado pelo Aviso n.º 

3661/2018, de 20 de março, e Aviso n.º 6052/2019, de 3 de abril.  

No DESENHO 4.1 e no DESENHO 4.2 do Volume III – Peças Desenhadas, apresenta-se o 

enquadramento do projeto no extrato das cartas de ordenamento -Qualificação Funcional do Solo e 

Ordenamento - Salvaguardas e Execução do Plano. 

De acordo com a análise dos referidos desenhos, a área de estudo e área de implantação do Projeto 

abrange as classes de espaço apresentadas no Quadro 4.5 seguinte. 

Quadro 4.5 – Classes de Espaço (Extrato da Carta de Ordenamento do PDM) abrangidas pela Área de 

Estudo Geral e Área de implantação do traçado 

Extrato da 

Carta de 

Ordenamento 

Classe de Espaço 

Área de 

Estudo 

Geral 

Área de 

implantação 

do Projeto 

Carta de 

Qualificação 

do Solo 

Solo Urbano 

Espaços Urbanos de Baixa Densidade X -- 

Áreas Consolidadas e/ou em 

consolidação 
X X 

Espaços Residenciais X X 

Espaços afetos a equipamentos X X 

Espaços centrais desdobrados em 

áreas centrais complementares 
X X 

Solo Rural 

Espaços Naturais X -- 

Espaços Florestais X -- 

Espaços Agrícolas X X 

Espaços de Uso Múltiplo agrícola e 

Florestal 

X 
X 

Usos Potenciais Estrutura Viária X X 
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Extrato da 

Carta de 

Ordenamento 

Classe de Espaço 

Área de 

Estudo 

Geral 

Área de 

implantação 

do Projeto 

Carta de 

Salvaguarda 

e execução 

do Plano 

Qualificação 

Operativa do Solo 
Solo Urbanizado X X 

Zonamento 

Acústico 

Áreas sensíveis afetos a 

Equipamentos escolares 
X X 

Estrutura Viária 

Rede Principal X X 

Rede Principal proposta X X 

Faixas de 

Proteção 

Preventiva 

Rede Principal (50m) 

X X 

Estrutura 

Ecológica 

Municipal 

Estrutura Ecológica Municipal X X 

REN e RAN X X 

Património 

Arquitetónico 

Elementos Patrimoniais de Interesse 

relevante (V2) 
X -- 

Zona especial de proteção (provisória) X -- 

Áreas de Salvaguarda X -- 

Património 

Arqueológico 
Sítios Arqueológicos de Grande Valor X -- 

Áreas a disciplinar 

por PU 
PU de Fermil X X 

 

A classificação e qualificação do uso do solo dos espaços atravessados pela área de implantação 

do Projeto, isto é, a área atravessada pelo traçado em análise, são descritas no Quadro 4.6 seguinte, 

que incorpora ainda a análise a compatibilidade do projeto com as mesmas. 
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A leitura do quadro é acompanhada pelo Desenhos 4.1 e 4.2 apresentados no Volume III – Peças 

Desenhadas no qual foram representados os extratos das plantas de Ordenamento do PDM de 

Celorico de Basto. 
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Quadro 4.6 – Classes de Ordenamento existentes na área de estudo e na área de implantação do traçado e respetiva análise do regulamento do PDM 

Extrato do PDM de 

Celorico de Basto 
Classe de Espaço 

Artigo 

Regulamento 
Compatibilização com Projeto 

Área de 

implantação do 

Projeto 

Carta de Qualificação do 

Solo 

Solo Urbano 

Espaços Urbanos de Baixa Densidade (Artigo 61º) Artigo 62º 

O projeto (plena via, obras de arte e restabelecimentos) não interceta estas 

classes de espaço, com exceção do restabelecimento correspondente a um 

caminho paralelo RP 1.1 junto à rotunda 2 que fará uma ligação de duas vias 

existentes (EN 304 e um arruamento) no interior da área urbana e o 

Restabelecimento P.I.2 , insere-se em “espaços urbanos de baixa densidade”, 

que ligará a uma estrada existente inserida dentro desta classe de espaço. 

Importa referir que o PDM contempla na sua carta de Ordenamento um corredor 

dentro do qual se desenvolve grande parte do projeto em análise (exceto entre 

o PK 2+350 e o PK 3+283), cuja classe de espaço se designa “Rede Principal 

proposta.” 

X 

Áreas consolidadas e /ou em consolidação (Artigo 61º) Artigo 62º X 

Espaços Residenciais (Artigo 58º) Artigo59º X 

Espaços afetos a equipamentos (Artigo 67º) Artigo 68º X 

Espaços centrais desdobrados em áreas de centrais 

complementares (Artigo 54º) 
Artigo 55º 

X 

X 

Solo Rural 

Espaços Naturais (Artigo 24º) Artigo 25º 

O projeto (plena via, obras de arte e restabelecimentos) não interceta esta 

classe de espaço. Esta classe está relacionada com algumas linhas de água 

existentes na área de estudo 

- 

- 

Espaços Agrícolas (Artigo 28º) Artigo 29º 

Esta corresponde à classe de Espaços do Extrato de Carta de Ordenamento 

mais afetada pelo Projeto. No entanto importa referir que o projeto da plena via, 

se desenvolve na sua grande maioria dentro do corredor, designado no PDM 

como “Rede Principal Proposta” (exceto entre o PK 2+350 e o PK 3+000. 

De acordo com o artigoº 29 nº2 alínea ii) a classe de espaço “Agrícolas” é 

compatível com o projeto em análise, designadamente: “(…)2 — Nestes 

espaços são admissíveis como usos compatíveis com os seus usos 

dominantes: a) Os seguintes usos especiais do solo de entre os referidos no 

articulado do capítulo VIII do presente Regulamento, e nas condições aí 

estabelecidas: i) A exploração de recursos geológicos; ii) A implantação ou 

instalação de infraestruturas (…)” 

X 

Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal (Artigo 30º) Artigo 31º 

De acordo com a análise do extrato da carta de ordenamento, esta 

corresponde à segunda classe de espaço mais afetada pelo Projeto (desde a 

Rotunda 1 até ao PK 0+800 e entre o PK 2+250 até ao PK 2+600). Importa 

referir que o projeto se desenvolve na sua grande maioria (exceto o traçado 

da via entre o PK 2+350 e o PK 3+000 e os restabelecimentos) dentro do 

corredor, designado no PDM como “Rede Principal Proposta”  

X 



   

 

 

02-T2018-284-EIA-EX-RS_02                   40/420 

Extrato do PDM de 

Celorico de Basto 
Classe de Espaço 

Artigo 

Regulamento 
Compatibilização com Projeto 

Área de 

implantação do 

Projeto 

De acordo com o Artigo 31º, nº2 alínea f) a classe de espaços “espaço de 

uso múltiplo agrícola e florestal” é compatível com o projeto em análise, 

designadamente: “(…)2 — Nestes espaços são admissíveis como usos 

compatíveis com os seus usos dominantes: (…);f ) Os equipamentos públicos 

ou de interesse público cuja natureza e características sejam reconhecidas pelo 

município como justificativas da sua localização em solo rural(…)” 

Usos Potenciais Estrutura Viária (Artigo 71º) Artigo 72º 

O projeto é compatível com esta classe de espaço. Importa referir que o 

projeto se desenvolve na sua grande maioria (exceto entre o PK 2+350 e o PK 

3+000) dentro do corredor, designado no PDM como “Rede Principal 

Proposta” 

X 

Carta de Salvaguarda e 

Execução do Plano 

Qualificação Operativa 

do Solo 
Solo Urbanizado (Artigo 51º) Artigo 51º 

O projeto (plena via, obras de arte e restabelecimentos) não interceta estas 

classes de espaço, com exceção do restabelecimento correspondente a um 

caminho paralelo RP 1.1 junto à rotunda 2, que fará uma ligação de duas vias 

existentes (EN 304 e um arruamento) no interior da área urbana, e o 

Restabelecimento P.I.2, que ligará a uma estrada existente inserida dentro 

desta classe de espaço. 

Importa referir que o PDM contempla na sua carta de Ordenamento um 

corredor dentro do qual se desenvolve grande parte do projeto em análise 

(exceto entre o PK 2+350 e o PK 3+000), cuja classe de espaço se designa 

“Rede Principal proposta.” 

X 

Zonamento Acústico Áreas sensíveis afetos a Equipamentos escolares - 
O projeto não interceta esta classe de espaços, apesar de se encontrar muito 

próximo. 

 

 

- 

 

 

 

Estrutura Viária 
Rede Principal (Artigo 9º) Artigo 9º 

Compatível com o projeto. O PDM contempla na sua carta de Ordenamento o 

corredor dentro do qual se desenvolve o projeto em análise, sendo o mesmo 

considerado como “Rede Principal proposta” 

X 

Rede Principal proposta Artigo 9º X 

Faixas de Proteção 

Preventiva 
Rede Principal (50m) Artigo 9º X 

Estrutura Ecológica 

Municipal 
Estrutura Ecológica Municipal (Artigo 10º) Artigo 76º 

Compatível com o projeto. O PDM contempla na sua carta de Ordenamento o 

corredor dentro do qual se desenvolve o projeto em análise, sendo o mesmo 

considerado como “Rede Principal proposta” 

X 
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Extrato do PDM de 

Celorico de Basto 
Classe de Espaço 

Artigo 

Regulamento 
Compatibilização com Projeto 

Área de 

implantação do 

Projeto 

REN e RAN (Artigo 6º) Artigo 6º 
O projeto é compatível. Cumprimento do regime legal aplicável a cada 

condicionante específica. 
X 

Património Arquitetónico 

Elementos Patrimoniais de Interesse relevante (V2) 

(Artigo 87º) 
Artigo 87º 

O projeto não interceta esta classe de espaço. No entanto a mesma é 

compatível com o Projeto desde que cumpridas as distâncias de salvaguarda 

e servidão associadas ao elemento patrimonial. A maior parte do projeto em 

análise desenvolve-se no interior do corredor da “Rede Principal proposta” 

contemplado no PDM. 

- 

Zona especial de proteção (provisória) (Artigo 87º) - 

Áreas de Salvaguarda - 

Património Arqueológico Sítios Arqueológicos de Grande Valor (V2) (Artigo 86º) Artigo 86º - 

Áreas a disciplinar por 

PU 
PU de Fermil (Artigo 100º) Anexo III 

Não é identificada restrição específica ao nível de ordenamento para a via 

rodoviária no interior dos limites do PU de Fermil. Refira-se que até à data, 

este PU ainda não foi elaborado e o projeto em análise desenvolve-se na sua 

maioria no interior de um espaço canal designado na Carta de Ordenamento 

de “Rede Principal proposta” 

X 
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Através da análise do quadro supra, 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 intenção é precisamente a implantação de infraestruturas rodoviárias. 

Na Figura 4.6 apresenta-se o enquadramento do projeto no interior da Faixa de Proteção Preventiva 

de 50m assinalada na Planta de Ordenamento do PDM de Celorico de Basto.  

 

Figura 4.6 – Enquadramento do Projeto na classe de espaços “Estrutura Viária” e “Faixa de Proteção 

Preventiva de 50m – Rede Principal, do PDM de Celorico de Basto 

No Quadro 4.7 apresenta-se a quantificação das áreas a construir fora do referido corredor. 

 

Quadro 4.7 – Apresentação das Áreas desenvolvidas fora do corredor da Rede Principal do PDM de 

Celorico de Basto 

Nome Área Total (ha) 
Área (ha) Fora da Faixa de 

Proteção Preventiva de 50m 
Rede Principal (PDM de CB) 

Plena Via incluindo a Rotunda 1 
e 2 9,93 

1,08 

REST.1.- P.S.1 0,34 0,11 

REST.2.- P.I.2 0,33 0,22 

REST.R1.- P.A.1 0,21 0,10 
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Nome Área Total (ha) 
Área (ha) Fora da Faixa de 

Proteção Preventiva de 50m 
Rede Principal (PDM de CB) 

REST.R2.- P.A.2 0,36 0,09 

RP.1.1 0,21 0,21 

RP.2.1 0,22 0,21 

RP.2.2 0,19 0,19 

Caminhos paralelos auxiliares 0,17 0,02 

 

Refere-se, no entanto, que algumas partes do traçado da plena via e dos restabelecimentos a 

construir encontram-se fora do espaço “Estrutura Viária” interferindo com as seguintes classes de 

espaço: 

• Plena Via – Interfere no total 1,08 ha fora da Faixa de Proteção, correspondendo 0,68 ha a “espaços 

agrícolas”, 0,39 ha a “espaços usos múltiplo”; 

• Restabelecimento Rest.1 (PS1) interfere cerca de 0,11 ha fora da Faixa de Proteção, correspondente 

a “Espaços Agrícolas” em cerca de 0,08 ha e “Espaços de uso múltiplo Agrícola e Florestal” em cerca 

de 0,03ha; 

• Restabelecimento R.1 (PA1) interfere cerca de 0,10 ha fora da Faixa de Proteção, correspondente a 

“Espaços agrícolas” em cerca de 0,10 ha; 

• Caminho Paralelo RP 1.1 - Interfere com “Espaços Residenciais” em cerca de 0,20ha no Perímetro 

Urbano; 

• Restabelecimento R.2 (PA2) interfere cerca de 0,09 ha fora da Faixa de Proteção, correspondentes 

a “Espaços de uso múltiplo Agrícola e Florestal”; 

• Restabelecimento Rest.2 (P.I.2) interfere cerca de 0,22 ha fora da Faixa de Proteção, correspondente 

a “Perímetros Urbanos” em cerca de 0,07 ha e “Espaços usos múltiplo agrícola e florestal” em cerca 

de 0,14ha. 

O projeto em análise constitui um projeto previsto no PDM do concelho de Celorico de Basto, 

inserido na sua grande maioria em espaços designados de “Rede Principal Proposta”. Do total do 

traçado proposto onde se verifica uma maior discrepância entre o mesmo e o espaço “Rede Principal 

Proposta” é entre o PK 2+350 e o PK 3+000, sendo afetadas principalmente áreas agrícolas e áreas 

de espaços de uso múltiplo agrícola e florestal. 

Refira-se que relativamente as condicionantes e restrições de utilidade pública (tais como a REN, 

RAN, Património, ETAR, Escolas, etc), o projeto deverá garantir o cumprimento das restrições legais 

inerentes a cada condicionante existente e a distância das servidões e faixas de proteção. 
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Deste modo, 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. 

4.1.4 Enquadramento com Condicionantes, Servidões Administrativas e Restrições de 

utilidade pública  

Neste subcapítulo serão alvo de análise as servidões e restrições de utilidade pública e outros 

condicionalismos territoriais que constituem limitações ou impedimentos ao desenvolvimento do 

Projeto. 

A identificação das servidões, restrições e condicionalismos territoriais baseou-se na informação 

disponibilizada nas plantas de condicionantes do PDM de Celorico de Basto, nomeadamente a 

Planta de Condicionantes Geral , a Planta de Condicionantes Florestas e a Planta de condicionantes 

de infraestruturas Hidráulicas correspondentes os DESENHOS 5.1, 5.2 e 5.3 do Volume III – Peças 

Desenhadas), na informação disponibilizada pelas entidades (Anexo I do Volume IV – Anexos) e 

na consulta dos diplomas legais em vigor. No DESENHO 8 do Volume III – Peças Desenhadas 

apresenta-se a síntese de condicionantes. 

Foram igualmente analisadas as áreas de Reserva Ecológica Nacional (REN; por consulta da carta 

de REN publicada pela CCDR do município de Celorico de Bastos e correspondente à delimitação 

contida na Declaração de Retificação n.º 432/2020, de 8 de junho) e Reserva Agrícola Nacional 

(RAN). Esta Cartografia encontra-se representada nos DESENHOS 6 e 7 do Volume III – Peças 

Desenhadas. 

No Quadro 4.8 e Quadro 4.9. indicam-se as servidões e restrições de utilidade pública e outros 

condicionalismos territoriais que ocorrem na área de estudo e na área de implantação do projeto, 

apresentando-se em seguida os regimes legais, condicionamentos e especificidades aplicáveis a 

cada uma das condicionantes identificada.  

De acordo com o extrato da Carta de Condicionantes do Plano Diretor Municipal (PDM) do município 

abrangido – Celorico de Basto - revisto pelo Aviso 8539/2014 de 24 de julho de 2014 e alterado 

pelos Avisos n.º 3661/2018 de 20 de março e n.º 6052/2019 de 3 de abril, a área de estudo e área 

prevista para implementação do traçado base abrange as seguintes áreas apresentadas nos 

DESENHOS 5.1, 5.2, 6 e 7 do Volume III – Peças Desenhadas e no Quadro 4.8 seguinte. 
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Quadro 4.8 – Condicionantes ao Uso do Solo existentes de acordo com o Extrato da Carta de 

Condicionantes do PDM de Celorico de Basto 

Condicionantes de acordo com o extrato do PDM Área de Estudo  
Área de 

Implantação do 
Projeto (traçado) 

Reserva Agricola Nacional (RAN) X X 

Domínio Hídrico (Linhas de Água e Zonas inundáveis) e 
respetiva servidão 

X X 

Leitos e margens de cursos de água integrados na REN X X 

Reserva Ecológica Nacional (REN) X X 

Redes Elétricas REN (Linhas de Alta Tensão) X X 

Rede Rodoviária Nacional (EN210 e EN304) 

- Faixa de Proteção Preventiva – Rede Principal (50m) X X 

Albufeiras de 
Águas públicas 
– Albufeiras do 

Fridão 

Nível Pleno de Armazenamento (NPA) X - 

Zona de proteção da Albufeira reservada 
(100m) 

X X 

Zona Terrestre de Proteção (500m) X X 

Áreas de Perigosidade de Incêndio (Alta) X X 

Áreas de Povoamentos Florestais percorridas por 
incêndios (2007-2016) 

2010 X - 

2013 X X 

2015 X X 

 

Relativamente a outras condicionantes identificadas por outras fontes (consulta a entidades e 

pesquisa bibliográfica), incluindo a Planta de Ordenamento do PDM, foram identificadas as 

seguintes, conforme Quadro 4.9. No DESENHO 5.3 e DESENHO 8 do Volume III – Peças 

Desenhadas apresenta-se a representação das condicionantes identificadas respetivamente. 

Quadro 4.9 – Condicionantes ao Uso do Solo existentes de acordo com outras fontes 

Condicionantes de acordo com o extrato do 
PDM 

Fonte 
Área de 
Estudo  

Área de 
Implantação do 

Projeto (traçado) 

Pontos de Água da RDFCI e respetiva faixa de 
proteção (30m) 

SGIF e CM 
de Celorico 

X - 

Servidão Domínio Hídrico 
SNIAMB e 
Carta Militar 

X X 
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Condicionantes de acordo com o extrato do 
PDM 

Fonte 
Área de 
Estudo  

Área de 
Implantação do 

Projeto (traçado) 

Infraestruturas - Faixa de Proteção Preventiva – 
Rede Principal (50m) 

Planta de 
Ordenamento 
do PDM 

X X 

Reserva Ecológica Nacional (REN - CCDR) CCDR-Norte X X 

Património 
Arqueológico 
/Arquitetónico 

Elementos Patrimoniais de 
interesse relevante Geoportal – 

CM de 
Celorico de 
Basto e 
DGPC 

X - 

Elementos patrimoniais de 
interesse 

X - 

Áreas de salvaguarda X - 

Estação de Tratamento de Águas Residuais 
(ETAR) e Estação Elevatória (EE) 

CM de 
Celorico e 
DdP Norte 

X - 

Infraestruturas de Abastecimento e Saneamento X - 

Equipamentos Escolares 

Planta de 
Ordenamento 

do PDM e 
Carta Militar 

X - 

Parcelas de Vinha e Vinho IVV X X 

Infraestruturas de Distribuição de Energia EDP X X 

Compromissos Urbanísticos 
CM de 

Celorico 
X - 

Pontos de Interesse Turístico (Parque de Lazer 
de Fermil) 

CM de 
Celorico 

X - 

Gasoduto - Previsto Dourogás X X 

Antigas Concessões Mineiras LNEG X X 

Captações de Água Privada (Superficial e 
Subterrânea 

APA 
X - 

 

Seguidamente, apresenta-se uma análise para cada condicionante identificada intersetada pelo 

Projeto em análise: 

 

• Reserva Agrícola Nacional (RAN) 

Na área de estudo, de acordo com a análise do DESENHO 5.1 e DESENHO 7 do Volume III – 

Peças Desenhadas observa-se a existência de áreas de RAN ao longo de toda a extensão da área. 
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O traçado em análise interfere com solos classificados no regime da RAN, essencialmente por 

zonas de várzea agrícola, correspondentes genericamente a áreas agrícolas que incluem áreas de 

Vinha, sistemas culturais e parcelares complexos, cujo potencial se encontra da mesma forma 

identificado na carta de ordenamento do PDM. No quadro seguinte, apresenta-se a identificação 

das áreas de RAN intersetadas pela plena via, que no total corresponde a uma afetação total de 6 

ha. 

Quadro 4.10 – Identificação de áreas de RAN intersetadas pelo traçado (Plena Via) 

Localização aproximada de Manchas de 
RAN intersetadas pelo traçado plena via 

(PK aproximado) 

Observações 

PK 0+500 e o PK 0+575 
Várzea do rio Veade. Solos de Baixa agrícola, 
apresentados em forma de socalcos largos de Fermil, 
Veade  

PK 0+625 e o PK 0+815 

PK 0+875 e o PK 2+175 

PK 2+625 até final 
Áreas agrícolas, maioritariamente compostas por áreas 
de vinha próximas da povoação de Lordelo 

 

No que respeita aos restabelecimentos e caminhos paralelos, apresenta-se no quadro seguinte a 

interseção dos mesmos, bem como as respetivas áreas de RAN a intersetar. 

Quadro 4.11 – Identificação de áreas de RAN intersetadas pelo traçado (Plena Via) 

Localização aproximada de Manchas de 
RAN intersetadas pelos 

restabelecimentos 
Áreas de RAN intersetadas (ha) 

Caminhos paralelos auxiliares 0,17 

REST.1.-  P.S.1 0,27 

REST.2.-  P.I.2 0,27 

REST.R1.-  P.A.1 0,20 

RP.2.2 0,19 

 

As áreas incluídas na RAN foram criadas com o pressuposto da defesa e proteção das áreas de 

maior aptidão agrícola e garantia da sua afetação à agricultura, a Reserva Agrícola Nacional (RAN) 

foi instituída pela primeira vez na legislação nacional pelo Decreto-Lei n.º 451/82, de 16 de 

novembro. O regime jurídico da Reserva Agrícola Nacional (RAN) encontra-se definido no Decreto-
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Lei n.º 73/2009, de 31 de maio, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 199/2015, de 

16 de setembro. 

De acordo com o artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março, no qual são definas as 

ações interditas nas áreas afetas ao regime da RAN, sendo que nestas “São interditas todas as 

ações que diminuam ou destruam as potencialidades para o exercício da atividade agrícola das 

terras e solos da RAN (…).” em particular, “(...) intervenções ou utilizações que provoquem a 

degradação do solo, nomeadamente erosão, compactação, desprendimento de terras (...)” (artigo 

21.º do Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março). 

O presente projeto integra-se, no entanto, no regime de exceções ao abrigo das quais a obra poderá 

ser autorizada, conforme a referida legislação (artigo 22.º, n.º 1, alínea n) do Decreto-Lei n.º 

73/2009, de 31 de março que refere: “(…)Obras de construção, requalificação ou beneficiação de 

infraestruturas públicas rodoviárias, ferroviárias, aeroportuárias, de logística, de saneamento, de 

transporte e distribuição de energia elétrica, de abastecimento de gás e de telecomunicações, bem 

como outras construções ou empreendimentos públicos ou de serviço público”(…). 

De acordo com o regime jurídico em vigor, as autorizações não agrícolas de áreas integradas na 

RAN estão sujeitas a parecer prévio vinculativo das respetivas entidades regionais da RAN 

(Entidade Regional da Reserva Agrícola do Norte). 

Em complemento, refere-se a Portaria nº 162/2011 de 18 Abril, que define os limites e condições 

para a viabilização das utilizações não agrícolas de áreas integradas na Reserva Agrícola Nacional. 

“(…) A viabilização da utilização de áreas da RAN está ainda dependente do cumprimento das 

condições estabelecidas nos Anexos I, II e III da Portaria 162/2011, de 18 de abril, tal como previsto 

no n.º 3, do Art.º 22.º, do D. L. 73/2009, de 31 de março. Contudo, a Portaria 162/2011, de 18 de 

Abril, “não se aplica aos projetos sujeitos a um procedimento de avaliação de impacte ambiental 

nos termos do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, na sua redação atual, em que tenha sido 

emitido parecer favorável pelas entidades regionais da Reserva Agrícola Nacional” (ponto 2, do Art.º 

único da Portaria 162/2011, de 18 de Abril) (…)” 

 

• Reserva Ecológica Nacional (REN) 

Relativamente às áreas de REN identificadas na Carta de Condicionantes do PDM do concelho 

abrangido pela área de estudo, observa-se a existência de duas manchas associada ao Rio de 

Veade.  
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No que respeita à Reserva Ecológica Nacional foi igualmente utilizada a cartografia publicada para 

o município abrangido, nomeadamente, a carta de REN do município de Celorico de Basto, 

aprovada pela Portaria n.º 242/2014, de 20 de setembro, corrigida pelo Despacho n.º 11917/2015, 

de 20 de novembro, Aviso n.º 4391/2018 de 4 de abril, Aviso n.º 6277/2020 de 15 de abril e, 

finalmente, Declaração de Retificação n.º 432/2020 de 8 de junho (ver DESENHO 6 no Volume III 

– Peças Desenhadas). Estas áreas são coincidentes com as identificadas na Carta de 

condicionantes do PDM. 

Ao longo do traçado em análise, nomeadamente na Plena Via, verifica-se a presença de áreas 

incluídas no regime da REN, nomeadamente “Áreas de Máxima Infiltração” e “Áreas de Risco de 

Erosão”, totalizando uma afetação de aproximadamente 0,53 ha, nos locais apresentados no 

Quadro 4.12. 

Quadro 4.12 - Identificação de Manchas de REN intercetadas pelo projeto (plena via) 

Localização aproximada de 
Manchas de REN intersetadas pelo 

traçado (plena via) 

(PK aproximado) 

Observações 

PK 1+175 e o PK 1+280 

Mancha de REN (Áreas de Máxima Infiltração e Leitos de 
Cursos de Água) associada ao Rio Veade. A mancha 
apresentada será salvaguardada quase na totalidade através da 
construção de uma Obra de Arte Especial, designada “Ponte 
sobre o rio Veade 

PK 1+350 e o PK 1+425 
Mancha de REN (Áreas de Máxima infiltração e Leitos de 
Cursos de Água) existente junto a um restabelecimento e plena 
via. 

PK 2+900 e o PK 3+075 
Mancha de REN (Áreas de Máxima Infiltração, Leitos de cursos 
de água e Áreas com risco de erosão) associada a leito de 
curso de água afluente do Rio Veade 

 

A afetação da primeira mancha de REN intersetada pelo traçado, associada ao leito do curso de 

água do rio Veade, será salvaguardada através da implantação de uma obra de arte especial, 

designadamente um Viaduto, que permite a sobrepassagem do curso de água. 

Relativamente ao traçado geral, observa-se que o mesmo interfere de forma pontual e reduzida com 

áreas inseridas na REN, sendo estas áreas correspondentes a áreas de máxima infiltração e áreas 

com risco de erosão. 

No quadro seguinte, apresenta-se a análise e respetiva quantificação de áreas de REN intersetadas 

pelos restabelecimentos inerentes ao projeto. 
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Quadro 4.13 - Identificação de Manchas de REN intercetadas pelo projeto (plena via) 

Localização aproximada de 
Manchas de REN intersetadas 

pelos restabelecimentos 
Areas de REN intersetadas (ha) 

Caminhos paralelos auxiliares 0,03 

REST.R1.- P.A.1 0,04 

 

O Decreto-Lei n.º 124/2019, de 28 de agosto procede à quarta alteração ao Decreto-Lei n.º 

166/2008, de 22 de agosto, alterado pelos Decretos-Leis n.º 239/2012, de 2 de novembro, 96/2013, 

de 19 de julho e n.º 80/2015, de 14 de maio, que estabelece o Regime Jurídico da Reserva 

Ecológica Nacional (REN). 

Após a definição e classificação do uso do solo como REN, os processos de loteamento, a 

construção de edificações, a construção de vias, as escavações e a destruição de vegetação não 

são permitidas, com exceção de ações de relevante interesse público (de acordo com artigo 21º). 

De acordo com o Artigo 21º- Ações de relevante interesse público: 

“1. Nas áreas de REN podem ser realizadas as ações de relevante interesse público que sejam 

reconhecidas como tal por despacho do membro do Governo responsável pelas áreas do ambiente 

e do ordenamento do território e do membro do Governo competente em razão da matéria, desde 

que não se possam realizar de forma adequada em áreas não integradas na REN; 

2. O despacho referido no número anterior pode estabelecer, quando necessário, condicionamentos 

e medidas de minimização de afetação para execução de ações em áreas da REN; 

3. Nos casos de infraestruturas públicas, nomeadamente rodoviárias, ferroviárias, portuárias, 

aeroportuárias, de abastecimento de água ou de saneamento, sujeitas a avaliação de impacte 

ambiental, a declaração de impacte ambiental favorável ou condicionalmente favorável equivale ao 

reconhecimento do interesse público da ação.” 

Atendendo ao tipo de projeto, a implementação do projeto requer o reconhecimento do mesmo como 

ação de relevante interesse público, sendo que, para projetos de infraestruturas rodoviárias, a 

declaração de impacte ambiental favorável equivale ao reconhecimento público. 

 

 

 

https://dre.pt/application/file/a/124229686
https://dre.tretas.org/dre/237894/decreto-lei-166-2008-de-22-de-agosto
https://dre.tretas.org/dre/237894/decreto-lei-166-2008-de-22-de-agosto
https://dre.tretas.org/dre/304552/decreto-lei-239-2012-de-2-de-novembro
https://dre.tretas.org/dre/310572/decreto-lei-96-2013-de-19-de-julho
https://dre.tretas.org/dre/310572/decreto-lei-96-2013-de-19-de-julho
https://dre.tretas.org/dre/752002/decreto-lei-80-2015-de-14-de-maio
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• Domínio Hídrico 

As áreas sujeitas a domínio hídrico estão identificadas com detalhe no DESENHO 9 do Volume III 

– Peças Desenhadas. 

Da análise, observa-se a existência de um total de 10 linhas de água que atravessam o traçado, 

correspondentes a afluentes da margem do rio Veade e do próprio rio Veade.  

A constituição de servidões administrativas e restrições de utilidade pública relativas ao Domínio 

Público Hídrico segue o regime previsto na Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro (artigos 2.º e 5.º) 

alterada pela Lei n.º 78/2013, de 21 de novembro, pela Lei n.º 34/2014, de 19 de junho, e finalmente 

pela Lei n.º 31/2016, de 23 de agosto, que estabelece a titularidade dos recursos hídricos. Em 

função da natureza jurídica subjacente, o domínio hídrico subdivide-se em: 

• O Domínio Hídrico respeitante às águas públicas. Os bens, naturais ou artificiais, 

que constituem o DH estão, nos termos da lei, submetidos a um regime especial de 

proteção com vista a garantir que desempenhem o fim de utilidade pública a que se 

destinam, regime que os subtrai à disciplina dos bens do domínio privado, tornando-

os “inalienáveis, impenhoráveis e imprescritíveis”.  

O DPH subdivide-se em domínio público marítimo, domínio público fluvial e lacustre 

e domínio público das restantes águas. 

• Domínio hídrico pertença de particulares, sob jurisdição de uma entidade pública, 

comummente designada por entidade administrante do domínio hídrico, variável, 

consoante as funções que lhes são cometidas. 

De acordo com a legislação, o Domínio Público Hídrico associado a estas linhas de água 

corresponde a uma faixa de 10 metros de largura referente às suas margens. 

Para a ocupação e utilização do domínio público hídrico deverá proceder-se a um pedido de um 

Título de Utilização de Recursos Hídricos (TURH) à entidade competente. Todas as linhas de água 

serão salvaguardas através da colocação de infraestruturas que permitam o seu escoamento 

natural. 

Relativamente ao projeto em análise, importa salientar que o mesmo comtempla uma Obra de Arte 

especial, nomeadamente a Ponte sobre o Rio Veade, que permitirá salvaguardar a afetação deste 

curso de água e respetiva vegetação ripícola que o carateriza. 
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As Restantes Linhas de água são salvaguardadas através de soluções de traçado, tais como a 

implantação de passagens hidráulicas (PH) e Valas de Drenagem (ver DESENHO 1 e DESENHO 

2 do Volume III – Peças Desenhadas). 

Na Fotografia abaixo apresenta-se um exemplo de uma das linhas de água que será salvaguardada 

através de uma PH. 

  

Fotografia 4.1 – Linha de água existente ao PK 0+800 (PH 0,6 e PH 0,7) 

 

• Albufeiras de Águas Públicas – Albufeiras do Fridão 

A área de estudo abrange as zonas delimitadas como Zona Reservada e Zona Terrestre de 

Proteção associadas às albufeiras do Fridão (ver Desenho 5.1 do Volume III – Peças 

Desenhadas), classificadas como albufeiras de águas públicas (segundo o site da Agência 

Portuguesa do Ambiente (APA), estão classificadas como protegida e condicionadas, contudo sem 

Plano de Ordenamento de Albufeira ainda elaborado ou aprovado). 

Estas zonas regem-se assim pelo Decreto-Lei n.º 107/2009, de 15 de maio (alterado pelo Decreto-

Lei n.º 26/2010, de 30 de março), que define o regime de proteção das albufeiras de águas públicas 

de serviço público e das lagoas ou lagos de águas públicas, definindo para cada área: 

▪ Zona terrestre de proteção – são interditas, entre outras, as seguintes atividades: 

⎯ a rejeição de efluentes de qualquer natureza, mesmo quando tratados, nas 

linhas de água afluentes ao plano de água (exceto quando não há alternativa 

viável, e a verificar em sede de licenciamento da utilização dos recursos hídricos 

pela ARH/APA); 
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⎯ a prática de atividades passíveis de conduzir ao aumento da erosão, ao 

transporte de material sólido para o meio hídrico ou que induzam alterações ao 

relevo existente, nomeadamente as mobilizações de solo não realizadas 

segundo as curvas de nível, a constituição de depósitos de terras soltas em 

áreas declivosas e sem dispositivos que evitem o seu arraste; 

⎯ O encerramento ou bloqueio dos acessos públicos ao plano de água. 

 

▪ Zona reservada da zona de proteção terrestre – são interditas, entre outras, as seguintes 

atividades: 

⎯ as obras de construção; 

⎯ a realização de aterros ou escavações; 

⎯ a abertura de novas vias de comunicação ou de acesso ou a ampliação das vias 

existentes sobre as margens. 

O projeto em análise interseta duas zonas de proteção da albufeira: a zona reservada (100m) e a 

zona terrestre de proteção (500m). Importa referir que o traçado em análise já se encontra previsto 

no âmbito do PDM de Celorico de Basto, inserindo-se em faixa de proteção preventiva – Rede 

Principal (50m). 

Apesar de não existir até ao momento qualquer Plano de Ordenamento relativo ao projeto da 

Albufeira do Fridão, deverá ser emitido pedido de autorização para a implementação do projeto junto 

da Agência Portuguesa do Ambiente. 

 

• Áreas de Povoamentos Florestais Percorridos por Incêndios nos últimos 10 anos 

O regime jurídico de proteção das áreas percorridas por incêndios florestais encontra-se previsto no 

Decreto-Lei nº 327/90, de 20 de outubro, co a redação que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 

55/2007, de 12 de março (terceira alteração ao Decreto-Lei nº 327/90, de 22 de outubro, alterado, 

por ratificação, pela Lei n.º 54/91, de 8 de agosto, e pelo Decreto-Lei n.º 34/99, de 5 de fevereiro). 

O conceito de povoamento florestal que se aplica é o que vigora na atual redação do Decreto-Lei nº 

124/2006: “«Povoamento florestal», terreno, com área maior ou igual a 0,5 hectares e largura maior 

ou igual a 20 metros onde se verifica a presença de árvores florestais que tenham atingido, ou com 

capacidade para atingir, uma altura superior a 5 metros e grau de coberto maior ou igual a 10 %;” 
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De acordo com a Carta de Condicionantes do PDM e a informação disponibilizada no site do ICNF, 

apresenta-se no DESENHO 5_2 as áreas ardidas nos últimos 10 anos, bem como o enquadramento 

do projeto em análise. Através do respetivo desenho, é possível observar a existência de manchas 

de áreas ardidas nos últimos 10 anos na área de implantação do traçado, nomeadamente nos anos 

de 2013 e 2015. 

As condicionantes aplicáveis, de acordo com o estipulado no regime jurídico em vigor, são relativas 

à interdição, pelo prazo de 10 anos, da construção de edificações em terrenos com povoamentos 

florestais percorridos por incêndios, não incluídos em espaços urbanos, urbanizáveis ou industriais 

classificados em planos municipais de ordenamento do território. 

As proibições estabelecidas para áreas de povoamentos florestais podem ser levantadas, de acordo 

com o n. º4 do artigo 1.º, por despacho conjunto dos ministros responsáveis pelas áreas do ambiente 

e do ordenamento do território e da agricultura, a requerimento dos interessados ou da respetiva 

câmara municipal, apresentado no prazo de um ano após a data da ocorrência do incêndio. 

De acordo com o nº 5, tratando-se de uma ação de interesse público ou de um empreendimento 

com relevante interesse geral, como tal reconhecido por despacho conjunto dos membros do 

Governo responsáveis pelas áreas do ambiente e do ordenamento do território e da agricultura e do 

membro do Governo competente em razão da matéria, o levantamento das proibições opera por 

efeito desse reconhecimento, o qual pode ser requerido a todo o tempo. 

 

• Infraestruturas de Redes Elétricas de Transporte e Distribuição de Energia 

Identifica-se o atravessamento do traçado em estudo por linhas da Rede Nacional de Transporte de 

eletricidade, conforme se apresenta na Figura seguinte e no DESENHO 8 do Volume III – Peças 

Desenhadas, sob o regime da Portaria n.º 596/2010, de 30 de julho, e de acordo com o 

Regulamento de Segurança de Linhas Elétricas de Alta Tensão (Decreto Regulamentar n.º 1/92, de 

18 de fevereiro). 
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Figura 4.7 – Infraestruturas Elétricas existentes na Área de Estudo 
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De acordo com a informação prestada pela EDP Distribuição, no traçado base em análise, existem 

várias infraestruturas da rede de distribuição de energia elétrica, de alta, média e baixa tensão, que 

poderão ter algum impacte com a obra a realizar. 

  

Fotografia 4.2 – Poste da EDP existente na área de análise 

Esta entidade refere que algumas das infraestruturas de baixa tensão no concelho de Celorico de 

Bastos foram já modificadas definitivamente, encontrando-se outras em fase de modificação, como 

é o caso da Rede BT ao longo do troço (Variante entre Lordelo e Corgo). 

Relativamente à rede de alta e média tensão, identificam-se alguns troços que atravessam o 

traçado. 

Deste modo, durante a execução dos trabalhos inerentes ao projeto em análise dever-se-á ter muita 

precaução na proximidade da rede elétrica, nomeadamente na garantia das distâncias 

regulamentares e na prevenção do risco elétrico.  

Caso se verifique necessário no âmbito do projeto proceder a alguma afetação nas linhas da EDP, 

deverá ser solicitada autorização prévia a esta entidade. 

 

• Infraestruturas Rodoviárias 

A rede rodoviária nacional é constituída por: 

• Rede nacional fundamental – que integra os Itinerários Principais (IP); 

• Rede nacional complementar – que integra os Itinerários Complementares (IC) e as 

Estradas Nacionais (EN); 

▪ Rede nacional de autoestradas – que integra as Autoestradas (AE). 
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A Lei n.º 34/2015, de 27 de abril aprova o novo Estatuto das Estradas da Rede Rodoviária Nacional 

(EERRN), o qual revoga as servidões que se aplicavam à rede rodoviária nacional (Decreto-Lei n.º 

13/94, de 15 de janeiro), bem como os restantes diplomas legais que se aplicavam às autoestradas 

da rede concessionada do estado, as zonas de servidão non edificandi e de visibilidade aplicáveis 

às categorias de estradas acima identificadas constam no EERRN, respetivamente nos artigos 32.º 

e 33.º deste diploma. 

O novo Estatuto das Estradas da Rede Rodoviária Nacional estabelece as regras que visam a 

proteção da estrada e sua zona envolvente, fixa as condições de segurança e circulação dos seus 

utilizadores e as de exercício das atividades relacionadas com a sua gestão, exploração e 

conservação. De acordo com artigo 32 º que estabelece as “Zonas de servidão non aedificandi” as 

normas estabelecidas referem: 

(…) “Para os IP: 50 m para cada lado do eixo da estrada e nunca menos de 20 m da zona da 

estrada; 

Para os IC: 35 m para cada lado do eixo da estrada e nunca a menos de 15 m da zona da estrada; 

Para as EN e restantes estradas a que se aplica o presente Estatuto: 20 m para cada lado do eixo 

da estrada ou dentro da zona de servidão de visibilidade e nunca a menos de 5 m da zona da 

estrada (…)”;  

Na área afeta ao traçado base, destaca-se a existência das seguintes estradas pertencentes à Rede 

Rodoviária Nacional: 

▪ Estrada Nacional n.º 210 (EN 210  

▪ Estrada Nacional n.º 304 (EN 304)  
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Fotografia 4.3 – Estrada Nacional 210 existente 

Importa referir que o presente traçado já se encontra previsto na Carta do PDM de Celorico de 

Basto, incluído no “Espaço Canal de rodovias variantes”. 

 

• Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR), Estação Elevatória (EE) e Redes 

de água 

No Desenho 5.3 do Volume III – Peças Desenhadas apresenta-se a identificação das 

infraestruturas de abastecimento e saneamento existentes no interior da área de estudo. 

As zonas onde se encontram a ETAR e a EE (junto à Rotunda 2) não dispõem de proteção non 

aedificandi definidas em PDM; no entanto estão salvaguardadas pelo traçado base, reguladas pelo 

Decreto Regulamentar n.º 23/95, de 23 de agosto. 

No que respeita às redes de água, observa-se a existência de algumas interseções do traçado base, 

pelo que se deverá consultar a entidade competente de forma compatibilizar esta situação com as 

infraestruturas ex istentes. 
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Fotografia 4.4 – Estação Elevatória de Fermil (EEI3VEA01) 

 

• Áreas de Antigas Concessões Mineiras 

De acordo com a informação recebida pela entidade LNEG, a zona sul do traçado base em análise 

encontra-se inserida no interior de uma área das antigas concessões minerais nº 1003-P (Tapada 

da Bouça) e nº 1132-P (Monte da Bouça nº1), que integravam, com outras 3 concessões, as minas 

de quartzo e feldspato de Garceira, Tapada da Bouça, Bouça da Estrada, Monte da Bouça e Tapada 

do Cascalho (419QzFd), atribuídas à data à empresa QUARFEL – Sociedade de Exploração de 

Rochas, Lda. para exploração entre 1971 e 1992. Todas estas concessões mineiras encontram-se 

atualmente abandonadas por falta de interesse económico. 

Preventivamente, deve ser contactada a DGEG para aferir da ausência de condicionalismos e/ou 

servidões administrativas de âmbito mineiro vigentes (concessões mineiras/explorações mineiras e 

de água, etc) associados a estas áreas. 

 

• Gasoduto 

Através da análise do DESENHO 4.3 do Volume III – Peças Desenhadas e da figura seguinte, 

observa-se a existência de uma interseção do traçado do Projeto com um traçado de um gasoduto 

previsto. 
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O regime jurídico de constituição das servidões de gás resulta do Decreto-Lei n.º 30/2006, de 15 de 

fevereiro, com última alteração dada pelo Decreto-Lei n.º 230/2012, de 26 de outubro (que revoga 

o anterior Decreto-Lei n.º 374/89, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 8/2000, de 8 de fevereiro), 

e do Decreto-Lei n.º 11/94, de 13 de janeiro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 23/2003, de 4 de fevereiro.  

A servidão de gás relativamente a Gasodutos de 1ª Escalão implica as seguintes restrições: 

• Proibição de arar ou cavar a mais de 0,50m de profundidade a menos de 2 m do eixo 

longitudinal do gasoduto; 

• Proibição de plantação de árvores ou arbustos a menos de 5 m do eixo longitudinal do 

gasoduto; 

• Proibição de qualquer tipo de construção, mesmo provisória, a menos de 10 m do eixo 

longitudinal da tubagem. 

A servidão relativa a redes de distribuição de gás implica as seguintes restrições: 

• Proibição de arar ou cavar a mais de 0,50m de profundidade a menos de 1 m do eixo 

longitudinal do gasoduto; 

• Proibição de plantação de árvores ou arbustos a menos de 1 m do eixo longitudinal do 

gasoduto; 

• Proibição de qualquer tipo de construção, mesmo provisória, a menos de 1 m do eixo 

longitudinal da tubagem. 

Para além das referidas restrições, a instalação de vias férreas ou rodoviárias, postes, linhas, 

tubagens ou cabos de qualquer natureza, enterrados à superfície ou aéreos, bem como a realização 

de quaisquer trabalhos de natureza similar, apenas poderão ser efetuados em estrita observância 

das disposições regulamentares aplicáveis (artigo 7º do Decreto-Lei n.º 11/94). 

 

• Áreas de Vinhas 

De acordo com a informação fornecida pela entidade Instituto da Vinha e do Vinho (IVV), observa-

se que no interior da área de estudo, e na área de interseção do traçado do Projeto, observa-se a 

existência de manchas contíguas de vinha, nomeadamente cerca de 26 ha. 
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Fotografia 4.5 – Áreas de vinha a intersetar com o traçado do Projeto 

Na Figura seguinte apresenta-se a representação das áreas de vinha existentes no interior da área 

de estudo. 
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Figura 4.8 – Áreas de vinha existentes no interior da Área de Estudo (Fonte: IVV) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

02-T2018-284-EIA-EX-RS_02  63/420 

4.2 Considerações sobre a Definição de Alternativas  

A ocupação de um espaço canal já previsto leva a que a consideração de alternativas viáveis seja 

relativamente condicionada, já que a solução a apresentar será aquela que pretende maximizar o 

espaço existe com as menores afetações possíveis. 

Neste sentido e tendo em consideração que a solução apresentada é aquela que resulta num melhor 

serviço rodoviário, com um custo mais controlado e com menores impactes ambientais, a 

ponderação de reais alternativas não foi aqui equacionada. 

4.3 Descrição Geral do Projeto 

4.3.1 Caraterização das Principais Intervenções 

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 ap3 288m, apresenta características de traçado compatível com 

velocidade base de 50 – 60 Km/h, sendo dotada em secção corrente de um perfil transversal tipo 1 

× 1 vias (1 × 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 115m. 

As ligações à rede viária atual serão garantidas, nomeadamente, pelas intersecções em nível do 

tipo rotunda, designadamente: 

• Rotunda 1 (ligação ao Corgo, Paderdo 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 4 

restabelecimentos desnivelados através da implantação de: 

• 2 passagens agrícolas (PA),  

• 1 passagem inferior (PI) e  
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• 1 passagem superior (PS). 

• 3 Caminhos Paralelos (RP) 

• 6 Caminhos Paralelos Auxiliares (C) 

Devido a orografia do terreno natural existiu a necessidade de prever 3 obras de arte especiais, 

nomeadamente: 

• 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). 

Na Figura 4.9 e no DESENHO 2 do Volume III – Peças Desenhadas apresenta-se o referido 

projeto, onde é possível observar todas as intervenções preconizadas no âmbito do projeto. 
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Figura 4.9 – Apresentação do Projeto de Execução 
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4.3.2 Descrição Técnica do Projeto 

4.3.2.1 Plena Via Rodoviária 

O traçado tem início na Rotunda 1, que liga com a atual N210 perto da localidade Corgo, 

desenvolvendo-se de norte para sul a meia encosta, tendo características moderadamente amplas 

para uma estrada de montanha com curvas circulares de raios a variar entre os 130m e os 700m. 

No Anexo II do Volume IV – Anexos do EIA, apresentam-se as Plantas Perfis do Projeto. 

O arranque do perfil longitudinal ocorre com um trainel de inclinação igual a -7.2% numa extensão 

de aproximadamente 1 000m, o que obriga à implantação de uma via para veículos lentos no sentido 

Celorico de Basto / Arco de Baúlhe. 

Pelo km 0+850 é restabelecido um caminho rural através de uma passagem superior (P.S.1), 

chegando ao km 1+160 faz-se a travessia do rio Veade através da construção de uma ponte, com 

uma extensão de cerca de 72 m e uma altura máxima de pilares da ordem dos 10m. 

Ao km 1+345 restabelece-se através de uma passagem agrícola (P.A.1) um caminho rural com 

alguma importância, pois liga a uma ponte existente sobre o rio Veade num dos lados. 

O traçado continua a desenvolver-se na margem do rio Veade a meia encosta, condicionado do 

lado a oeste por áreas agrícolas e algumas habitações dispersas, chegando no km 1+760 à rotunda 

2, cuja ocupação atual corresponde a áreas de vinha. Esta rotunda 2 encontra-se sensivelmente a 

meio do traçado e interliga com a N304 de acesso a Fermil e Veade. 

Em direção a sul, o traçado irá atravessar uma linha de água ao km 2+175 através de um viaduto 

(Viaduto V1) com uma extensão de aproximadamente 78 m e os pilares com 13m de altura. No km 

2+340 proceder-se-á ao restabelecimento de um caminho rural através de uma passagem agrícola 

(P.A.2).  

Entre o km 2+866 e o km 3+004 localizar-se-á o Viaduto 2 com uma extensão de cerca de 138m e 

altura de pilares igual a 22m, este permite por sua vez o atravessamento de uma linha de água ao 

Km 2+955 e de um caminho rural que atravessa em dois pontos ao Km 2+935 e ao Km 2+965. 

Ao km 3+115 do traçado em análise, restabelece-se uma via local através de uma passagem inferior 

(P.I.2). 

O estudo em análise termina na Rotunda 3 (já fora do âmbito do projeto) que dá continuidade à Via 

do Tâmega – Variante à N210 e liga a Mondim de Basto e à localidade do Lordelo. 
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Via para veiculos Lentos (VL1) 

Ao longo de todo o traçado surgiu a necessidade de implantar uma via adicional para veículos lentos. 

A definição da sua necessidade e do seu início e fim foi fundamentada de acordo com o descrito 

nas Normas de Traçado do IEP. 

Esta via será localizada entre os km 0+000 e o km 1+1150, e terá uma extensão total de 

aproximadamente 1 115 m. 

Outras Vias 

Na reposição das acessibilidades, o traçado prevê o restabelecimento de um total de quatro 

caminhos rurais e/ou estradas locais e nacionais e a implantação de 2 caminhos paralelos. 

4.3.2.2 Restabelecimentos (Obras de Arte Correntes) e Caminhos Paralelos 

Na reposição das acessibilidades, o traçado prevê o restabelecimento de quatro caminhos rurais 

e/ou estradas locais: 

O Restabelecimento 1 (P.S.1) cruza com a plena via ao km 0+860 onde é restabelecido um caminho 

rural através de uma passagem superior (Figura 4.10).  
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Figura 4.10 – Vista geral do Restabelecimento 1 (P.S.1) 

 

Ao km 1+344 da plena via restabelece-se através do Restabelecimento R1 (P.A.1) um caminho rural 

com alguma importância, pois liga a uma ponte existente sobre o rio Veade num dos lados, o 

cruzamento com a plena via efetua-se com uma passagem agrícola (Figura 4.11).  
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Figura 4.11 – Vista geral do Restabelecimento R1 (P.A.1) 

 

O Restabelecimento R2 cruza com a plena via ao km 2+337 onde será restabelecido um caminho 

rural através de uma passagem agrícola (Figura 4.12).  
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Figura 4.12 – Vista geral do Restabelecimento R2 (P.A.2) 

 

Ao km 3+114 da plena via através do Restabelecimento 2 (PI2) é restabelecido uma via local através 

de uma passagem inferior (Figura 4.13).  
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Figura 4.13 – Vista geral do Restabelecimento R2 (P.A.2) 

No Quadro 4.14 apresenta-se a localização destes restabelecimentos face ao traçado bem como 

as principais características das vias a executar. 

 

Quadro 4.14 – Localização e principais características geométricas dos Restabelecimentos (Passagem 

superior, Passagens Agrícolas e Passagem Inferior) 

Tipo de 
Restabelecimentos 

Designação do 
Rest. 

Localização face 
à Plena Via 

Extensão (m) Via Restabelecida 

Passagem Superior P.S.1 Rest.1 0+860 210,6 Caminho Rural 

Passagem Agrícola 

P.A.1 
Rest R1 1+344 139,56 Caminho Rural 

Passagem Agrícola 

P.A.2 
Rest. R2 2+337 186,01 Caminho Rural 

Passagem Inferior 

P.I.2 
Rest.2 3+114 215,87 Via Local 
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Neste projeto foi necessário calcular três caminhos paralelos devido aos movimentos de terras 

associados à sua implementação. 

 

Quadro 4.15 – Localização e principais características geométricas dos Caminhos Paralelos a construir 

Restabelecimento Designação 

Localização em relação à 
Plena Via  

(sentido sul-norte) Extensão (m) 

Km inicial Km final Situação 

Caminho Paralelo 1 RP 1.1 1+800 Rotunda 2 Direita 200 

Caminho Paralelo 1 RP 2.1 2+400 2+590 Esquerda 179,53 

Caminho Paralelo RP. 2.2 2+610 2+800 Esquerda 197,83 

 

 

Figura 4.14 – Vista geral do Caminho Paralelo RP 2.1 
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Figura 4.15 – Vista geral do Caminho Paralelo RP 2.2 

 

No âmbito deste projeto foram preconizados mais 6 caminhos paralelos para garantir o acesso a 

propriedades. O quadro seguinte resume a localização destas vias: 

Designação 

Localização em relação à 
Plena Via  

(sentido sul-norte) Extensão (m) 

Km inicial Km final Situação 

CP 1 0+433 0+460 Direita 28 

CP 2 1+366 1+453 Esquerdo 97 

CP 3 1+654 1+753 Esquerdo 105 

CP 4 1+700 1+765 Direita 70 

CP 5 2+850 2+874 Sob OAE 67 

CP 6 3+100 - Esquerdo 56 

 

4.3.2.3 Obras de Arte  

O traçado base em análise contempla um total de 7 obras de arte, correspondendo 3 Obras de Arte 

Especiais (Ponte sobre o rio Veade, o Viaduto V1 e o Viaduto V2) e 4 Obras de Arte Correntes já 

caraterizadas anteriormente. 
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 Obra de Arte 
Localização 

Extensão (m) Intersecção 
Km inicial Km final 

Ponte s/ o 
Rio Veade 

1+160 1+232 72 Rio Veade 

Viaduto 1 2+134 2+212 78 Linha de água 

Viaduto 2 2+866 3+004 138 
Linha de água e 
Caminho Rural 

 

Em relação às Obras de Arte Correntes, considerou-se uma passagem superior, 1 passagem inferior 

(PI2) e 2 passagens agrícolas (PA1 e PA2). 

4.3.2.4 Interseções 

As ligações à rede viária atual serão garantidas, nomeadamente, pelas intersecções em nível do 

tipo rotunda, designadamente: 

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

• Rotunda 2 (ligação a Fermil e Veade); 

• Rotunda 3 (ligação a Lordelo e Mondim de Basto) 

 

• Rotunda 1 

O traçado inicia-se na Rotunda 1 que liga com a atual N210 perto da localidade Corgo permitindo a 

ligação entre a rede viária existente e a Variante à EN210 entre Lordelo e Corgo para sul. Para 

nascente a partir do Ramo 1.2 dirige-se em direção à A7 e Arco de Baulhe. Em direção a Poente, 

pelo Ramo 1.1, toma-se a direção para Corgo. 
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Figura 4.16 – Vista geral Rotunda 1 

 

• Rotunda 2 

A Rotunda 2 está localizada a meio do traçado da Variante, entre os km 1+762 e o km 1+822, e 

interliga com a N304 de acesso a Fermil para poente e Veade para nascente. A Rotunda 2 tem um 

raio exterior de 30.00m.  
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Figura 4.17 – Vista geral Rotunda 2 

 

• Rotunda 3 

O traçado da Variante à EN210 entre Lordelo e Corgo termina na Rotunda 3. Esta Rotunda 

existente, que dá continuidade à Via do Tâmega – Variante à N210 e liga a Mondim de Basto e 

à localidade do Lordelo. 
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Figura 4.18 – Vista geral Rotunda 3 
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4.3.3 Perfis Transversais Tipo 

 

• Secção Corrente (Plena Via) 

O perfil transversal tipo adotado apresenta uma faixa de rodagem com 7,00m de largura (2 x 1 vias 

– 2 x 3,50m), e bermas direitas com 1.50m de largura, cada. 

A transição da plataforma (10,00m) com os taludes de aterro é efetuada através de uma zona de 

concordância com 1,0m de desenvolvimento e 10%. 

É nesta largura, e onde for previsto, que se implantarão as guardas de segurança.  

As sobreelevações adotadas estão de acordo com o normalizado (Normas do IEP). 

Em curvas em planta de raio inferior a 200m, e em função do seu valor, vieram a ser adotadas, em 

conformidade com o normalizado (Normas do IEP), adequados valores de sobrelarguras. 

Em situações de escavação, para além de valeta em betão com abertura l = 1.20m e profundidade 

h = 0.20m, previu-se a implantação de adequada banqueta de visibilidade com l = 1,00m (e 

inclinação i = + 10 %). 

 

• Secção com Via Adicional para Veículos Lentos 

O perfil transversal tipo com uma faixa de rodagem com 7,00m de largura (2 x 1 vias – 2 x 3.50m); 

quando com via para veículos lentos adota uma via adicional com 3,25m de largura (no sentido da 

via de lentos). As bermas direitas apresentam sempre uma largura de 1,00m no sentido da via de 

veículos lentos e 1,50m no sentido oposto. Em tudo o resto cumpre o que está definido para a 

secção corrente. 
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Figura 4.19 – Perfil Transversal Tipo da Plena Via em recta 

 

 

Figura 4.20 – Perfil Transversal Tipo da Plena Via com via de lentos em reta 
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• Restabelecimentos 

O perfil transversal tipo adotado para cada restabelecimento está de acordo com o perfil transversal 

existente na via a restabelecer e da sua importância relativa. 

Os perfis transversais tipo relativos ao restabelecimento de caminhos rurais apresentam uma 

plataforma com 5.00m de largura, onde a faixa de rodagem tem 4.00m e as bermas direitas 0.50m, 

cada. 

A transição da plataforma com os taludes de aterro ou com a valeta, quando em escavação, é 

assegurada pela zona de concordância com 0.60m de largura e inclinação de 10%. 

A valeta associada é uma valeta de fundo revestido em betão com abertura l = 1.00m e profundidade 

h = 0.2m. 

 

Figura 4.21 – Perfil Transversal Tipo do Restabelecimento 1 

 

Figura 4.22 – Perfil Transversal Tipo do Restabelecimento R2 

A valeta associada para o restabelecimento R1 é uma valeta de fundo revestido com cubos rústicos 

de granito de com abertura l = 1.00m e profundidade h = 0.2m. 
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Figura 4.23 – Perfil Transversal Tipo do Restabelecimento R1 

 

Figura 4.24 – Perfil Transversal Tipo do Restabelecimento 2 

 

• Caminhos Paralelos 

Os Caminhos Paralelos apresentam uma plataforma com 4,00m, existindo ainda uma zona de 

concordância com largura igual a 0,60m estabelecendo a transição da plataforma com os taludes 

de aterro ou com a valeta, quando em escavação. 

O caminho paralelo RP 1.1 tem um perfil transversal que se adapta à via onde irá ligar, dando 

continuidade à mesma. 
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Figura 4.25 – Perfil Transversal Tipo do Caminho Paralelo RP 1.1 

Os Caminhos Paralelos RP 2.1 e RP 2.2 apresentam uma plataforma com 4,00m, existindo ainda 

uma zona de concordância com largura igual a 0.60m estabelecendo a transição da plataforma com 

os taludes de aterro ou com a valeta, quando em escavação. 

 

Figura 4.26 – Perfil Transversal Tipo do Caminho Paralelo RP 2.1 e RP 2.2 

O perfil tipo a adotar nos restantes seis caminhos paralelos, que não necessitam de cálculo por não 

terem movimentos de terra significativos, é uma faixa de rodagem de 4,00 m, onde se inclui eventual 

drenagem longitudinal sem ser revestida. 
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Figura 4.27 – Perfil Transversal Tipo do Caminho Paralelo RP 2.1 e RP 2.2 

 

• Rotunda 1 

O perfil transversal tipo da rotunda 1 é composto por uma faixa de rodagem com 8.00m de largura 

(2 vias com 4,00m). As bermas direita e esquerda apresentam uma largura de 1,00m (ver Figura 

4.28). 

O perfil transversal tipo dos ramos de ligação com a rotunda 1 é composto por uma faixa de rodagem 

com 6,00m de largura (2 x 1 vias – 2 x 3.00m). As bermas direitas apresentam uma largura de 0.50m 

(ver Figura 4.29). 

A transição da plataforma com os taludes de aterro ou com a valeta, quando em escavação, é 

assegurada pela zona de concordância com 0.60m de largura e inclinação de 10%. 

A valeta associada é uma valeta de fundo revestido em betão com abertura l = 1,20m e profundidade 

h = 0,2m. 
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Figura 4.28 – Perfil Transversal Tipo da Rotunda 1 

 

Figura 4.29 – Perfil Transversal tipo dos ramos da Rotunda 1 
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• Rotunda 2 

O perfil transversal tipo dos ramos de ligação com a rotunda 2 é composto por uma faixa de rodagem 

com 6.00m de largura (2 x 1 vias – 2 x 3.00m). As bermas direitas apresentam uma largura de 0.50m 

(ver Figura 4.31). 

A transição da plataforma com os taludes de aterro ou com a valeta, quando em escavação, é 

assegurada pela zona de concordância com 0.60m de largura e inclinação de 10%. 

A valeta associada é uma valeta de fundo revestido em betão com abertura l = 1,20m e profundidade 

h = 0,2m. 

 

• Rotunda 3 

A Rotunda 3 já se encontra construída, fazendo parte da Via do Tâmega – Variante à N210 e liga a 

Mondim de Basto e à localidade de Lordelo. 

A Plena Via, no seu final, adapta-se à Rotunda 3, aproveitando assim uma obra recente. 
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Figura 4.30 – Perfil Transversal Tipo da Rotunda 2 

 

 

Figura 4.31 – Perfil Transversal Tipo da Rotunda 2 
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4.3.4 Drenagem 

No âmbito do presente projeto, procedeu-se à elaboração de um estudo de drenagem que teve 

como principal objetivo estimar os caudais de ponta de cheia para as principais obras de 

transposição da Variante à EN210 entre Lordelo e Corgo. 

O estudo inicia-se na Rotunda 1 que liga com a atual EN210 perto da localidade de Corgo, 

desenvolvendo-se de norte para sul a meia encosta, com uma extensão de aproximadamente 3 290 

metros. 

O estudo realizado faz parte integrante dos elementos de projeto e desenvolve a seguinte 

informação/análise: 

• Drenagem Transversal: Estimativa dos Caudais de Cheia (Tempo de Concentração, 

Coeficiente de Escoamento e Número de Escoamento, Intensidade de Precipitação, 

Caudais de Cálculo); 

• Drenagem Longitudinal em Aterro e em Escavação  

4.3.4.1 Drenagem Transversal 

A drenagem transversal a executar será realizada através de passagens hidráulicas circulares, 

constituídas por manilhas em betão ou retangulares em betão armado. Estas passagens serão 

ainda dotadas de estruturas de entrada e saída em boca em aterro ou em recipiente em escavação.  

A jusante de todas as saídas para dissipação de energia preconizou-se a colocação de tapetes de 

enrocamento ou degraus com tapetes nos casos em que a boca de saída está localizada na encosta 

do talude. 

A numeração adotada para cada estrutura é por via/restabelecimento, do quilómetro de implantação 

e do número de ordem da passagem hidráulica nesse quilómetro. 

Apresenta-se em seguida os quadros que resumem os caudais de ponta de cheia e secções das 

infraestruturas hidráulicas. 
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Quadro 4.16 – Caudais de ponta de cheia em bacias com área inferior a 20km2 e secções das passagens hidráulicas 

 

Quadro 4.17 – Caudais de ponta de cheia em bacias com área superior a 20km2 – Ponte sobre o Rio Veade 

 

Temez Giandotti Ventura Kirpich Ven Te Chow Picking SCS

CN

tc 

tc de cálculo tc de cálculo tc de cálculo tc de cálculo tc de cálculo tc de cálculo tc de cálculo AMC III adotado a b

 (m
2
)  (km

2
)  (km

2
) (m) (km)  (m) (m/m) (%) (min) (min) (min) (min) (min) (min) (min) (min) (mm/h) (m

3
/s) (m)

B 0.1 PH 0.1 0+126 75431.03 0.075 ok 362.82 0.36 287.00 239.50 47.5 23.75 0.131 13.09 12.26 25.28 5.79 3.98 9.64 5.29 12.80 87.40 10.00 0.53 442.14 -0.606 109.54 1.22 1ø1.00 ---

B 0.2 PH 0.2 0+186 76335.00 0.076 ok 404.00 0.40 289.00 237.60 51.4 25.70 0.127 12.72 13.37 25.32 5.91 4.37 10.42 5.74 14.15 87.40 10.00 0.53 442.14 -0.606 109.54 1.23 1ø1.00 ---

B 0.3 PH 0.3 0+325 22980.00 0.023 ok 286.00 0.29 275.00 231.00 44.0 22.00 0.154 15.38 9.92 16.56 2.95 3.12 7.86 4.28 9.76 87.40 10.00 0.53 442.14 -0.606 109.54 0.37 1ø1.00 ---

B 0.4 PH 0.4 0+478 58197.00 0.058 ok 377.36 0.38 289.00 214.00 75.0 37.50 0.199 19.87 11.67 18.75 4.13 3.50 8.64 4.73 10.72 87.40 10.00 0.53 442.14 -0.606 109.54 0.94 1ø1.00 ---

B 0.5 PH 0.5 0+566 20473.00 0.020 ok 200.60 0.20 289.00 212.90 76.1 38.05 0.379 37.94 6.38 10.62 1.77 1.68 4.69 2.50 4.68 87.40 10.00 0.53 442.14 -0.606 109.54 0.33 1ø1.00 ---

B 0.6 PH 0.6 0+790 33388.13 0.033 ok 236.00 0.24 289.00 200.00 89.0 44.50 0.377 37.71 7.23 12.20 2.27 1.90 5.22 2.80 5.35 87.40 10.00 0.53 442.14 -0.606 109.54 0.54 1ø1.00 ---

B 0.7 PH 0.7 0+845 51066.74 0.051 ok 332.00 0.33 289.00 196.00 93.0 46.50 0.280 28.01 9.92 15.42 3.26 2.78 7.14 3.87 7.85 88.40 10.00 0.53 442.14 -0.606 109.54 0.82 1ø1.00 ---

B 0.8 PH 0.8 0+887 20911.21 0.021 ok 318.00 0.32 270.00 190.00 80.0 40.00 0.252 25.16 9.79 12.52 2.20 2.80 7.19 3.90 8.31 87.40 10.00 0.53 442.14 -0.606 109.54 0.34 1ø1.00 ---

B 1.1 PH 1.1 1+046 11116.07 0.011 ok 52.50 0.05 197.00 183.00 14.0 7.00 0.267 26.67 2.46 14.19 1.56 0.68 2.23 1.15 1.91 87.40 10.00 0.53 442.14 -0.606 109.54 0.18 1ø1.00 ---

B P1 - - - 29597442.16 29.597
Bacia com 

A>20km2
52.50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ponte sobre o Rio de Veade

B 1.2 PH 1.2 1+375 48859.10 0.049 ok 342.00 0.34 215.00 173.00 42.0 21.00 0.123 12.28 11.86 22.87 4.81 3.90 9.47 5.20 12.61 87.40 10.00 0.53 442.14 -0.606 109.54 0.79 1ø1.00 ---

B 1.3 PH 1.3 1+497 14616.04 0.015 ok 136.00 0.14 190.00 172.00 18.0 9.00 0.132 13.24 5.80 17.19 2.54 1.86 5.12 2.74 5.81 87.40 10.00 0.53 442.14 -0.606 109.54 0.24 1ø1.00 ---

B 1.4 PH 1.4 1+709 141148.44 0.141 ok 388.67 0.39 210.00 183.00 27.0 13.50 0.069 6.95 14.57 42.58 10.88 5.36 12.33 6.84 18.57 87.40 10.00 0.49 442.14 -0.606 109.54 2.10 1ø1.20 ---

B 1.5 PH 1.5 1+951 37396.17 0.037 ok 140.00 0.14 191.50 178.00 13.5 6.75 0.096 9.64 6.30 28.39 4.75 2.15 5.78 3.10 6.96 87.40 10.00 0.53 442.14 -0.606 109.54 0.60 1ø1.00 ---

B V1 - - - 5581089.68 5.581 ok 4788.74 4.79 658.00 162.00 496.0 248.00 0.104 10.36 91.06 79.21 56.01 31.78 54.14 31.97 113.39 87.40 50.62 0.53 389.70 -0.558 43.62 35.84 - Viaduto - V1

B 2.1 PH 2.1 2+451 8862.48 0.009 ok 405.00 0.41 183.00 174.00 9.0 4.50 0.022 2.22 18.67 34.79 4.82 8.58 18.23 10.26 33.93 87.40 12.11 0.49 442.14 -0.606 97.53 0.12 1ø1.00 ---

B 2.2 PH 2.2 2+525 84477.79 0.084 ok 485.00 0.49 215.00 167.00 48.0 24.00 0.099 9.90 16.12 28.94 7.05 5.55 12.69 7.05 18.57 87.40 10.00 0.53 442.14 -0.606 109.54 1.36 1ø1.00 ---

B 2.3 PH 2.3 2+644 41734.00 0.042 ok 300.00 0.30 196.00 162.00 34.0 17.00 0.113 11.33 10.90 23.05 4.63 3.64 8.93 4.89 11.82 87.40 10.00 0.53 442.14 -0.606 109.54 0.67 1ø1.00

B V2 - - - 1302396.54 1.302 ok 2163.85 2.16 409.00 164.00 245.0 122.50 0.113 11.32 48.96 52.93 25.88 16.66 31.65 18.27 57.44 87.40 28.28 0.53 442.14 -0.606 58.34 11.19 - Viaduto - V2

B 0.1 R1 PH 0.1 R1 0+159 571370.00 0.571 ok 960.83 0.96 290.00 187.50 102.5 51.25 0.107 10.67 26.71 46.78 17.66 9.12 19.19 10.84 30.91 87.40 16.71 0.53 442.14 -0.606 80.26 6.75 1  2.0x2.0 ---

 Localização de 

referência  (km)

A>20 km
2  LbL

Cotas

Jusante

 I 

(T=100)

 Q (T=100) - 

Método 

Racional

Restabelecimento 1

Coef. de Esc. 

(C) - tabela de 

Ven Te Chow

DecliveH
Altura média 

da bacia (m) - 

H 

Bacia

Montante

Passagem 

Hidráulica

Variante à EN 210 entre Lordelo e Corgo

Secção necessária 

hidráulicamente (Pré-

Dimensionamento)

DecliveÁrea Área - Ab
Observações

Parâmetros das 

Curvas IDF para 100 

anos

Temez Giandotti Ventura Kirpich Ven Te Chow Picking SCS tc tc 

tc de cálculo tc de cálculo tc de cálculo tc de cálculo tc de cálculo tc de cálculo tc de cálculo média adotado CN

 (m 2)  (km 2)  (km 2) (m) (km)  (m) (m/m) (%) (min) (min) (min) (min) (min) (min) (min) (min) (min) AMC III (mm/h) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s)

B P1 0+847 29624998.30 29.625 HUT/Loureiro 13070.19 13.07 826.00 164.00 662.0 331.000 0.051 5.06 223.76 170.57 184.54 90.68 129.44 79.21 362.03 130.89 130.89 87.40 0.49 389.70 -0.558 25.67 103.53 84.21 115.33 72.90 103.53 Ponte sobre o Rio de Veade

 Q (T=100)  
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Quadro 4.18 – Quadro geral das passagens hidráulicas 

 

km SECÇÃO COMPR. VIÉS INCL. TIPO V / H OBSERVAÇÕES

TOTAL DE L

COTA DE Le COTA AO Ls COTA DE VIÉS A B C D F G H MONT. TIPO REV. JUSANT. TIPO REV. D 50 D min D max
espessura (extensão)

ENTRADA EIXO SAÍDA

( m ) ( m ) ( g ) ( % ) C1 ( m ) ( m ) C2 ( m ) ( m ) C3 ( m ) ( m ) ( m ) ( m ) ( m ) ( m ) ( m ) ( m ) ( m ) ( m ) ( m ) ( m ) ( m ) ( m ) ( m )

PH 0.1 0+126 1 Ø 1.00 29.00 100 4.88 240.22 15.84 239.45 13.17 238.81 Tipo 1 1 / 1.5 1.70 0.17 4.10 2.00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- C III/A CR100 / A ---

PH 0.2 0+186 1 Ø 1.00 26.00 100 4.04 237.33 14.04 236.78 11.96 236.31 Tipo 1 1 / 1.5 1.70 0.17 4.10 2.00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- C III/A CR100 / A ---

PH 0.3 0+325 1 Ø 1.00 17.00 77 2.85 229.50 8.95 229.25 8.05 229.02 Tipo 1 1 / 1.5 1.70 0.17 4.10 2.00 1.50 1.70 2.03 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- C III/A CR100 / A ---

PH 0.4 0+478 1 Ø 1.00 30.00 100 4.06 214.87 15.30 214.24 14.70 213.65 Tipo 1 1 / 1.5 1.70 0.17 4.10 2.00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- C IV/A CR150 / A ---

PH 0.5 0+566 1 Ø 1.00 24.00 100 5.63 210.60 11.91 209.93 12.09 209.25 Tipo 1 1 / 1.5 1.70 0.17 4.10 2.00 1.50 1.70 1.86 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- C III/A CR100 / A ---

PH 0.6 0+790 1 Ø 1.00 16.00 100 4.29 196.19 8.25 195.85 7.75 195.62 Tipo 1 1 / 1.5 1.70 0.17 4.10 2.00 1.50 1.70 2.26 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- C III/A CR100 / A ---

PH 0.7 0+844 1 Ø 1.00 17.00 83 5.80 192.44 8.59 191.96 8.41 191.47 Tipo 1 1 / 1.5 1.70 0.17 4.10 2.00 1.50 1.70 2.06 --- --- --- 54.10 B=1,00, H=0,60
Enrocamento 

argamassado
--- --- --- --- --- C III/A CR100 / A Vala liga a jusante à PH 0.1R1

PH 0.8 0+882 1 Ø 1.00 15.00 100 1.60 189.27 8.07 189.14 6.93 189.03 Tipo 1 1 / 1.5 1.70 0.17 4.10 2.00 1.50 1.70 2.31 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- C III/A CR100 / A ---

PH 1.1 1+046 1 Ø 1.00 15.00 100 1.31 177.78 7.44 177.68 7.56 177.58 Tipo 1 1 / 1.5 1.70 0.17 4.10 2.00 1.50 1.70 1.86 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- C III/A CR100 / A ---

PH 1.2 1+375 1 Ø 1.00 23.00 100 3.46 170.84 11.27 170.44 11.73 170.04 Tipo 1 1 / 1.5 1.70 0.17 4.10 2.00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- C III/A CR100 / A ---

PH 1.3 1+497 1 Ø 1.00 17.00 100 4.14 171.08 6.89 170.80 10.11 170.38 Tipo 1 1 / 1.5 1.70 0.17 4.10 2.00 1.50 1.70 2.42 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- C II/A CR75 / A ---

PH 1.4 1+723 1 Ø 1.00 37.00 70 3.24 166.33 17.23 165.78 19.77 165.12 Tipo 2 1 / 1.5 1.70 0.17 3.80 2.00 1.50 1.70 2.17 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- C V / A CR175 / A ---

PH 1.5 1+951 1 Ø 1.00 15.00 100 3.52 177.48 7.27 177.23 7.73 176.96 Tipo 1 1 / 1.5 1.70 0.17 4.10 2.00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- C III/A CR100 / A ---

PH 2.1 Mont 2+451 1 Ø 1.00 13.00 100 4.89 173.88 5.15 173.63 7.85 173.24 Tipo 1 1 / 1.5 1.70 0.17 4.10 2.00 1.50 1.70 2.47 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- C II/A CR75 / A ---

PH 2.1 Jus 2+451 1 Ø 1.00 9.00 100 3.44 172.65 3.68 172.52 5.32 172.34 Tipo 1 1 / 1.5 1.70 0.17 4.10 2.00 1.50 1.70 1.95 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- C II/A CR75 / A ---

PH 2.2 Mont 2+525 1 Ø 1.00 17.00 100 4.70 169.90 7.10 169.57 9.90 169.10 Tipo 1 1 / 1.5 1.70 0.17 4.10 2.00 1.50 1.70 3.13 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- C II/A CR75 / A ---

PH 2.2 Jus 2+525 1 Ø 1.00 14.00 100 4.70 167.10 4.41 166.89 9.59 166.44 Tipo 1 1 / 1.5 1.70 0.17 4.10 2.00 1.50 1.70 3.39 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- C II/A CR75 / A ---

PH 2.3 2+644 1 Ø 1.00 46.00 100 3.99 160.76 17.66 160.05 28.34 158.92 Tipo 1 1 / 1.5 1.70 0.17 4.10 2.00 1.50 1.70 1.86 --- --- --- 24.40 B=1,00, H=0,60
Enrocamento 

argamassado
--- --- --- --- --- C IV/ B CR150 / B ---

PH 0.1R1 0+136 2.00 x 2.00 15.00 100 1.20 186.02 7.23 185.93 7.77 185.84 Tipo 1 1 / 1.5 3.20 0.17 6.90 3.00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

CLASSE E 

ASSENTAMENTO 

(ASTM)

CLASSE E 

ASSENTAMENTO 

(EN1916)

ELEMENTOS DAS

 BOCAS EM ATERROELEMENTOS DE IMPLANTAÇÃO DO CORPO ENROCAMENTO

P.H.

PASSAGENS HIDRÁULICAS A CONSTRUIR NOVAS
ELEMENTOS DAS

 DAS PH'S A CONSTRUIR

VALASBOCAS EM ESCAVAÇÃO
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km SECÇÃO COMPR. VIÉS INCL. TIPO V / H OBSERVAÇÕES

TOTAL DE L

COTA DE Le COTA AO Ls COTA DE VIÉS A B C D F G H MONT. TIPO REV. JUSANT. TIPO REV. D 50 D min D max
espessura (extensão)

ENTRADA EIXO SAÍDA

( m ) ( m ) ( g ) ( % ) C1 ( m ) ( m ) C2 ( m ) ( m ) C3 ( m ) ( m ) ( m ) ( m ) ( m ) ( m ) ( m ) ( m ) ( m ) ( m ) ( m ) ( m ) ( m ) ( m ) ( m )

PH 0.1 0+126 1 Ø 1.00 29.00 100 4.88 240.22 15.84 239.45 13.17 238.81 Tipo 1 1 / 1.5 1.70 0.17 4.10 2.00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- C III/A CR100 / A ---

PH 0.2 0+186 1 Ø 1.00 26.00 100 4.04 237.33 14.04 236.78 11.96 236.31 Tipo 1 1 / 1.5 1.70 0.17 4.10 2.00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- C III/A CR100 / A ---

PH 0.3 0+325 1 Ø 1.00 17.00 77 2.85 229.50 8.95 229.25 8.05 229.02 Tipo 1 1 / 1.5 1.70 0.17 4.10 2.00 1.50 1.70 2.03 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- C III/A CR100 / A ---

PH 0.4 0+478 1 Ø 1.00 30.00 100 4.06 214.87 15.30 214.24 14.70 213.65 Tipo 1 1 / 1.5 1.70 0.17 4.10 2.00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- C IV/A CR150 / A ---

PH 0.5 0+566 1 Ø 1.00 24.00 100 5.63 210.60 11.91 209.93 12.09 209.25 Tipo 1 1 / 1.5 1.70 0.17 4.10 2.00 1.50 1.70 1.86 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- C III/A CR100 / A ---

PH 0.6 0+790 1 Ø 1.00 16.00 100 4.29 196.19 8.25 195.85 7.75 195.62 Tipo 1 1 / 1.5 1.70 0.17 4.10 2.00 1.50 1.70 2.26 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- C III/A CR100 / A ---

PH 0.7 0+844 1 Ø 1.00 17.00 83 5.80 192.44 8.59 191.96 8.41 191.47 Tipo 1 1 / 1.5 1.70 0.17 4.10 2.00 1.50 1.70 2.06 --- --- --- 54.10 B=1,00, H=0,60
Enrocamento 

argamassado
--- --- --- --- --- C III/A CR100 / A Vala liga a jusante à PH 0.1R1

PH 0.8 0+882 1 Ø 1.00 15.00 100 1.60 189.27 8.07 189.14 6.93 189.03 Tipo 1 1 / 1.5 1.70 0.17 4.10 2.00 1.50 1.70 2.31 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- C III/A CR100 / A ---

PH 1.1 1+046 1 Ø 1.00 15.00 100 1.31 177.78 7.44 177.68 7.56 177.58 Tipo 1 1 / 1.5 1.70 0.17 4.10 2.00 1.50 1.70 1.86 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- C III/A CR100 / A ---

PH 1.2 1+375 1 Ø 1.00 23.00 100 3.46 170.84 11.27 170.44 11.73 170.04 Tipo 1 1 / 1.5 1.70 0.17 4.10 2.00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- C III/A CR100 / A ---

PH 1.3 1+497 1 Ø 1.00 17.00 100 4.14 171.08 6.89 170.80 10.11 170.38 Tipo 1 1 / 1.5 1.70 0.17 4.10 2.00 1.50 1.70 2.42 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- C II/A CR75 / A ---

PH 1.4 1+723 1 Ø 1.00 37.00 70 3.24 166.33 17.23 165.78 19.77 165.12 Tipo 2 1 / 1.5 1.70 0.17 3.80 2.00 1.50 1.70 2.17 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- C V / A CR175 / A ---

PH 1.5 1+951 1 Ø 1.00 15.00 100 3.52 177.48 7.27 177.23 7.73 176.96 Tipo 1 1 / 1.5 1.70 0.17 4.10 2.00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- C III/A CR100 / A ---

PH 2.1 Mont 2+451 1 Ø 1.00 13.00 100 4.89 173.88 5.15 173.63 7.85 173.24 Tipo 1 1 / 1.5 1.70 0.17 4.10 2.00 1.50 1.70 2.47 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- C II/A CR75 / A ---

PH 2.1 Jus 2+451 1 Ø 1.00 9.00 100 3.44 172.65 3.68 172.52 5.32 172.34 Tipo 1 1 / 1.5 1.70 0.17 4.10 2.00 1.50 1.70 1.95 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- C II/A CR75 / A ---

PH 2.2 Mont 2+525 1 Ø 1.00 17.00 100 4.70 169.90 7.10 169.57 9.90 169.10 Tipo 1 1 / 1.5 1.70 0.17 4.10 2.00 1.50 1.70 3.13 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- C II/A CR75 / A ---

PH 2.2 Jus 2+525 1 Ø 1.00 14.00 100 4.70 167.10 4.41 166.89 9.59 166.44 Tipo 1 1 / 1.5 1.70 0.17 4.10 2.00 1.50 1.70 3.39 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- C II/A CR75 / A ---

PH 2.3 2+644 1 Ø 1.00 46.00 100 3.99 160.76 17.66 160.05 28.34 158.92 Tipo 1 1 / 1.5 1.70 0.17 4.10 2.00 1.50 1.70 1.86 --- --- --- 24.40 B=1,00, H=0,60
Enrocamento 

argamassado
--- --- --- --- --- C IV/ B CR150 / B ---

PH 0.1R1 0+136 2.00 x 2.00 15.00 100 1.20 186.02 7.23 185.93 7.77 185.84 Tipo 1 1 / 1.5 3.20 0.17 6.90 3.00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

CLASSE E 

ASSENTAMENTO 

(ASTM)

CLASSE E 

ASSENTAMENTO 

(EN1916)

ELEMENTOS DAS

 BOCAS EM ATERROELEMENTOS DE IMPLANTAÇÃO DO CORPO ENROCAMENTO

P.H.

PASSAGENS HIDRÁULICAS A CONSTRUIR NOVAS
ELEMENTOS DAS

 DAS PH'S A CONSTRUIR

VALASBOCAS EM ESCAVAÇÃO

km SECÇÃO COMPR. VIÉS INCL. TIPO V / H OBSERVAÇÕES

TOTAL DE L

COTA DE Le COTA AO Ls COTA DE VIÉS A B C D F G H MONT. TIPO REV. JUSANT. TIPO REV. D 50 D min D max
espessura (extensão)

ENTRADA EIXO SAÍDA

( m ) ( m ) ( g ) ( % ) C1 ( m ) ( m ) C2 ( m ) ( m ) C3 ( m ) ( m ) ( m ) ( m ) ( m ) ( m ) ( m ) ( m ) ( m ) ( m ) ( m ) ( m ) ( m ) ( m ) ( m )

PH 0.1 0+126 1 Ø 1.00 29.00 100 4.88 240.22 15.84 239.45 13.17 238.81 Tipo 1 1 / 1.5 1.70 0.17 4.10 2.00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- C III/A CR100 / A ---

PH 0.2 0+186 1 Ø 1.00 26.00 100 4.04 237.33 14.04 236.78 11.96 236.31 Tipo 1 1 / 1.5 1.70 0.17 4.10 2.00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- C III/A CR100 / A ---

PH 0.3 0+325 1 Ø 1.00 17.00 77 2.85 229.50 8.95 229.25 8.05 229.02 Tipo 1 1 / 1.5 1.70 0.17 4.10 2.00 1.50 1.70 2.03 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- C III/A CR100 / A ---

PH 0.4 0+478 1 Ø 1.00 30.00 100 4.06 214.87 15.30 214.24 14.70 213.65 Tipo 1 1 / 1.5 1.70 0.17 4.10 2.00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- C IV/A CR150 / A ---

PH 0.5 0+566 1 Ø 1.00 24.00 100 5.63 210.60 11.91 209.93 12.09 209.25 Tipo 1 1 / 1.5 1.70 0.17 4.10 2.00 1.50 1.70 1.86 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- C III/A CR100 / A ---

PH 0.6 0+790 1 Ø 1.00 16.00 100 4.29 196.19 8.25 195.85 7.75 195.62 Tipo 1 1 / 1.5 1.70 0.17 4.10 2.00 1.50 1.70 2.26 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- C III/A CR100 / A ---

PH 0.7 0+844 1 Ø 1.00 17.00 83 5.80 192.44 8.59 191.96 8.41 191.47 Tipo 1 1 / 1.5 1.70 0.17 4.10 2.00 1.50 1.70 2.06 --- --- --- 54.10 B=1,00, H=0,60
Enrocamento 

argamassado
--- --- --- --- --- C III/A CR100 / A Vala liga a jusante à PH 0.1R1

PH 0.8 0+882 1 Ø 1.00 15.00 100 1.60 189.27 8.07 189.14 6.93 189.03 Tipo 1 1 / 1.5 1.70 0.17 4.10 2.00 1.50 1.70 2.31 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- C III/A CR100 / A ---

PH 1.1 1+046 1 Ø 1.00 15.00 100 1.31 177.78 7.44 177.68 7.56 177.58 Tipo 1 1 / 1.5 1.70 0.17 4.10 2.00 1.50 1.70 1.86 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- C III/A CR100 / A ---

PH 1.2 1+375 1 Ø 1.00 23.00 100 3.46 170.84 11.27 170.44 11.73 170.04 Tipo 1 1 / 1.5 1.70 0.17 4.10 2.00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- C III/A CR100 / A ---

PH 1.3 1+497 1 Ø 1.00 17.00 100 4.14 171.08 6.89 170.80 10.11 170.38 Tipo 1 1 / 1.5 1.70 0.17 4.10 2.00 1.50 1.70 2.42 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- C II/A CR75 / A ---

PH 1.4 1+723 1 Ø 1.00 37.00 70 3.24 166.33 17.23 165.78 19.77 165.12 Tipo 2 1 / 1.5 1.70 0.17 3.80 2.00 1.50 1.70 2.17 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- C V / A CR175 / A ---

PH 1.5 1+951 1 Ø 1.00 15.00 100 3.52 177.48 7.27 177.23 7.73 176.96 Tipo 1 1 / 1.5 1.70 0.17 4.10 2.00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- C III/A CR100 / A ---

PH 2.1 Mont 2+451 1 Ø 1.00 13.00 100 4.89 173.88 5.15 173.63 7.85 173.24 Tipo 1 1 / 1.5 1.70 0.17 4.10 2.00 1.50 1.70 2.47 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- C II/A CR75 / A ---

PH 2.1 Jus 2+451 1 Ø 1.00 9.00 100 3.44 172.65 3.68 172.52 5.32 172.34 Tipo 1 1 / 1.5 1.70 0.17 4.10 2.00 1.50 1.70 1.95 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- C II/A CR75 / A ---

PH 2.2 Mont 2+525 1 Ø 1.00 17.00 100 4.70 169.90 7.10 169.57 9.90 169.10 Tipo 1 1 / 1.5 1.70 0.17 4.10 2.00 1.50 1.70 3.13 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- C II/A CR75 / A ---

PH 2.2 Jus 2+525 1 Ø 1.00 14.00 100 4.70 167.10 4.41 166.89 9.59 166.44 Tipo 1 1 / 1.5 1.70 0.17 4.10 2.00 1.50 1.70 3.39 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- C II/A CR75 / A ---

PH 2.3 2+644 1 Ø 1.00 46.00 100 3.99 160.76 17.66 160.05 28.34 158.92 Tipo 1 1 / 1.5 1.70 0.17 4.10 2.00 1.50 1.70 1.86 --- --- --- 24.40 B=1,00, H=0,60
Enrocamento 

argamassado
--- --- --- --- --- C IV/ B CR150 / B ---

PH 0.1R1 0+136 2.00 x 2.00 15.00 100 1.20 186.02 7.23 185.93 7.77 185.84 Tipo 1 1 / 1.5 3.20 0.17 6.90 3.00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
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4.3.4.2 Drenagem Longitudinal 

O objetivo da drenagem longitudinal será o de assegurar a recolha e encaminhamento das águas 

pluviais afluentes às áreas da plataforma rodoviária. Pretende-se que no futuro o sistema projetado 

assegure uma boa drenagem da via em estudo. 

Abaixo descreve-se sucintamente o sistema de drenagem que foi projetado. 

Em Aterro 

• Na base dos aterros serão previstas valas de pé de talude de secção trapezoidal 

revestida a enrocamento argamassado e em alguns casos previu-se a colocação de 

meia-cana de betão com Ø0.60m, a escolha da secção foi de acordo com o caudal 

afluente. Estas valas têm a função de proteção dos aterros e com o objetivo de 

conduzir os caudais até às linhas de água mais próximas; 

• Valetas de bordadura de plataforma, a colocar nos trechos em aterro com altura igual 

ou superior a 3,0 metros, destinadas a assegurar a proteção dos taludes de aterro 

contra a erosão provocada pelas águas escorridas da plataforma. Estas valetas são 

constituídas por meias-canas de betão com 0,30m de diâmetro e colocadas de 

ambos os lados do pavimento (troços retos) ou apenas no bordo do lado do 

intradorso (troços em curva); 

• Serão previstas descidas de talude em meia-cana de 0.40m, para condução dos 

caudais afluentes às valetas de bordadura. No final das descidas de talude, será 

implantado um dissipador de energia que permite fazer a transição da descida para 

a vala de pé de talude ou para o terreno natural. Em alguns casos, devido à altura 

do talude de aterro, optou-se pela colocação de um dissipador intercalado, para 

controle da velocidade na descida de talude; 

• Em locais devidamente identificados em planta, foi colocada uma valeta “modelada” 

com revestimento em betão numa altura mínima de 0.30m. Esta valeta modelada de 

encontro aos taludes permite conduzir os caudais aí afluentes e tem a função de 

proteger as zonas de confluência de taludes, sujeitas normalmente a erosão. 
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Em Escavação 

• Nos casos em que a plataforma se encontra em escavação, na variante à EN210, 

será prevista uma valeta triangular em betão com abertura igual a 1.20m com 0.20m 

de profundidade, com espalda interior de 1/5 (V/H) e espalda exterior de 1/1 (V/H). 

Esta valeta será também implantada na rotunda 1 e 2 e nos respetivos ramos de 

acesso. Associado a esta valeta teremos um dreno de intersecção em PVC de 

200mm, no entanto houve casos em que este dreno foi suprimido, como é o caso da 

Rotunda 1 e respetivos ramos que dão continuação à drenagem da atual EN210 e 

esta não tem dreno sob a valeta, ou o caso do Ramo 2.2 associado à rotunda 2, que 

dá continuidade à drenagem existente na EN304, que também não possui dreno; 

• Nos restabelecimentos da PI2, PA2 e RP1.1 será prevista uma valeta com 1.0m de 

abertura total e 0.20m de profundidade, com espalda interior de 1/3 (V/H) e espalda 

exterior de 1/2 (V/H), em betão. No caso da PA 1, a valeta tem exatamente a mesma 

geometria, só que em cubos de granito; 

• No caso dos restabelecimentos dos caminhos paralelos, a valeta prevista será em 

terra, com 0.20m de profundidade, colocada abaixo do pavimento, com espalda 

interior de 1/2 (V/H) e espalda exterior de 1/n (V/H), dependendo esta da inclinação 

do talude de escavação;  

• Coletores em betão, com a função de conduzir os caudais, dos pontos baixos das 

valetas até ao exterior, fazendo a entrega de caudais no terreno natural ou na vala 

de pé de talude ; 

• No topo dos taludes serão colocadas valas de crista de secção semicircular com 

diâmetro de 0,40m ou de 0,60m ou com secção trapezoidal revestidas a betão, de 

acordo com o caudal afluente. Estas valas têm como função de recolha dos caudais 

provenientes dos terrenos adjacentes, protegendo os taludes da via; 

• Em escavação as descidas de talude serão de secção semicircular de 0.60m ou de 

secção trapezoidal com abertura superior a 0.50m . As descidas trapezoidais estarão 

associadas a descidas de linhas de água para as passagens hidráulicas ou a 

coletores e terão a dimensão adequada para o escoamento dos caudais afluentes; 
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• Valetas de banqueta em escavação constituídas por meias-canas de betão com 

diâmetro de 0.40m. As valetas serão colocadas na referida banqueta junto ao pé do 

talude que lhe fica imediatamente acima, e estarão ligadas às valas de crista por 

intermédio de caixas de betão, dando assim saída às águas por elas coletadas;  

• Valeta semicircular de secção igual a 0.30m, associada ao passeio do 

restabelecimento do RP 1.1. 

Em complemento aos órgãos de drenagem acima descritos, serão posteriormente usadas caixas 

de visita, caixas de recolha e caixas de ligação, associadas aos diversos órgãos de drenagem 

longitudinal. 

4.3.5 Terraplanagem 

4.3.5.1 Decapagem  

A espessura da camada de terra vegetal a decapar e que corresponde ao horizonte superficial de 

solos orgânicos, varia essencialmente com a natureza das formações aflorantes ou subaflorantes, 

da morfologia do terreno e do tipo e densidade de vegetação que as reveste. 

As áreas dos terrenos a escavar deve ser decapada da terra arável e da terra vegetal ou com 

elevado teor em matéria orgânica, numa espessura média ponderada que se preconiza como de 

0,64m. A espessura média foi obtida a partir da análise às formações aflorantes e as suas 

espessuras obtidas nos trabalhos de prospeção. 

 

Quadro 4.19 - Espessura de decapagem nos diferentes trechos. 

Via 
Intervalo km 

Esp. [m] 
Início Fim 

Plena via 

0+000 0+228 0.25 

0+228 0+500 0.40 

0+500 0+700 0.30 

0+700 1+146 0.60 

1+146 1+469 1.00 
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Via 
Intervalo km 

Esp. [m] 
Início Fim 

1+469 2+107 0.70 

2+107 2+130 1.50 

2+130 2+225 0.60 

2+225 2+275 0.40 

2+275 2+330 0.80 

2+330 2+550 0.60 

2+550 2+789 0.90 

2+789 2+875 0.40 

2+875 2+975 0.50 

2+875 2+975 0.80 

2+975 3+282 0.25 

Rotunda 1 / Ramo 1.1 / Ramo 1.2 (em toda a extensão) 0,25 

Rotunda 2/ Ramo 2.1 /Ramo 2.2 (em toda a extensão) 0,25 

Rest. 1 (em toda a extensão) 0,60 

Rest. R. 1 (em toda a extensão) 0,90 

Rest. R. 2 (em toda a extensão) 0,80 

Rest. 2.2 (em toda a extensão) 0,80 

R.P. 1.1 (em toda a extensão) 0,80 

R. P. 2.1 (em toda a extensão) 0,60 

R. P. 2.2 (em toda a extensão) 0,90 

 

A terra vegetal proveniente da decapagem deverá ser aplicada imediatamente ou armazenada em 

locais aprovados pela Fiscalização para aplicação posterior, ou conduzidas a depósito definitivo, 

não sendo permitida a sua colocação, nem que seja provisoriamente, em cordão ao longo do 

traçado. Esta operação deve ser executada de uma forma bastante cuidada para evitar posteriores 

contaminações dos materiais a utilizar nos aterros. 

Adicionalmente, estima-se uma sobreescavação de acordo com o indicado no quadro seguinte. 
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Quadro 4.20 – Trabalhos de sobreescavação nos diferentes trechos. 

Via 
Intervalo km 

Esp. [m] 
Início Fim 

Plena via 

2+789 2+880 1,50 

2+980 3+030 1,50 

3+080 3+183 1,50 

Rest. 2.2 (em toda a extensão) 1,50 

4.3.5.2 Desmatação e Saneamento 

As superfícies de terrenos a escavar ou a aterrar devem ser previamente limpas de construções, 

pedra grossa, detritos e vegetação lenhosa (arbustos e árvores) conservando, todavia, a vegetação 

subarbustiva e herbácea, a remover com a decapagem. A limpeza ou desmatação deve ser feita 

em toda a área abrangida pelo projeto, e inclui a remoção das raízes e do remanescente do corte 

de árvores. 

Entende-se por saneamento a remoção de solos de má qualidade. Face aos resultados obtidos nos 

trabalhos de prospeção realizados, preconiza-se a remoção dos solos nos trechos apresentados no  

Quadro 4.21. Refira-se, no entanto, que em todas as zonas de fundação de aterro, deverá ser feita 

a limpeza, regularização e recompactação dos solos que constituem a fundação. 

 

Quadro 4.21 - Espessura de saneamento nos diferentes Trechos. 

Via 
Intervalo km 

Esp. [m] 
Início Fim 

Plena via 
0+700 0+900 1,00 

2+650 2+789 2,00 

R. P. 2.2 (em toda a extensão) 2,00 

 

No âmbito do presente projeto, procedeu-se a uma prospeção geológica e geotécnica no terreno 

intersetado pela variante à EN210 entre Lordelo e Corgo, a fim de se obterem os dados geológicos 

e geotécnicos necessários para serem desenvolvidos os projetos de fundações, terraplenagens e 

vias de acessos. 
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Atendendo ao relevo da região e à necessidade de garantir características de traçado compatíveis 

com as exigências de segurança e com estas características, verifica-se por vezes a necessidade 

de recorrer a escavações de dimensões mais importantes. 

A inclinação dos taludes de escavação foi definida não apenas em função da sua altura, mas 

também das características geomecânicas das formações interessadas, da integração paisagística 

e das características intrínsecas do traçado, em especial no que concerne ao balanço de volumes 

escavação/aterro. 

Tendo em consideração toda a informação disponível dos estudos de prospeção geológica e 

geotécnica (provenientes das sondagens mecânicas, sísmica de refração, entre outros) considerou-

se a adoção das geometrias de talude de escavação de 1V/1.5H. 

4.3.5.3 Escavação 

As características de desmonte dos materiais geológicos interessados ao longo do traçado estão 

intimamente relacionadas com a natureza das formações e com os estados de alteração e de 

fracturação dos maciços. 

Com o objetivo de se avaliar, em termos gerais, a escavabilidade dos terrenos, considerou-se quer 

a informação proveniente dos trabalhos de prospeção (nomeadamente, sísmica de refração e 

sondagens mecânicas), quer os elementos obtidos no decurso do reconhecimento de superfície. 

Em termos gerais, prevê-se que a generalidade das formações metamórficas, sedimentares e 

intrusivas seja escavada com recurso a meios mecânicos, associados aos terrenos de cobertura de 

natureza residual e maciço rochoso muito alterado e fraturado. Em áreas de maior relevo, onde as 

cotas de trabalho são agravadas, podem vir a ser interessados núcleos rochosos com necessidade 

de desmonte a explosivos, associados a formações de natureza metamórfica e intrusiva. 

Em síntese, de acordo com os dados disponíveis, o desmonte do maciço rochoso será equilibrado 

entre desmonte meios mecânicos (ligeiros e “ripper”) nas escavações de menor altura (h <5 m) e 

com recurso a explosivos nas escavações de maior altura (h>5m). 

O emprego de explosivos deverá ser particularmente cuidado de modo a não danificar o maciço 

para além da zona de escavação pretendida, sendo para tal necessário adequar criteriosamente o 

plano de fogo às características geomecânicas evidenciadas pelo maciço, nomeadamente no que 

diz respeito ao esquema de compartimentação dos blocos ou existência de bancadas de diferentes 

resistências, como é o caso do maciço metamórfico, onde é provável a ocorrência de intercalações 

entre estratos de elevada dureza e estratos xistentos de menor resistência. 
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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. 

Atendendo ao relevo da região e à necessidade de garantir características de traçado compatíveis 

com as exigências de segurança e com estas características, verifica-se por vezes a necessidade 

de recorrer a escavações de dimensões mais importantes. 

A inclinação dos taludes de escavação foi definida não apenas em função da sua altura, mas 

também das características geomecânicas das formações interessadas, da integração paisagística 

e das características intrínsecas do traçado, em especial no que concerne ao balanço de volumes 

escavação/aterro. 

Tendo em consideração toda a informação disponível (provenientes das sondagens mecânicas, 

sísmica de refração, entre outros) considerou-se a adoção das geometrias de talude de escavação 

de 1V/1.5H. 

Os taludes de escavação com altura superior a 10 m deverão incluir banquetas a 8m de desnível, 

funcionando como interruptor de grandes superfícies expostas e ao mesmo tempo como elemento 

estabilizador. As banquetas deverão apresentar largura mínima de cerca de 3 metros e 10% de 

inclinação para o interior do maciço e incluir valetas revestidas. 

Sempre que os taludes escavados sejam prolongados por vertente natural dever-se-á incluir sistema 

de drenagem (vala de crista), que providencie o desvio das águas dos terrenos adjacentes, de modo 

a evitar afluxos de superfície sobre as faces de corte. 

Em função da informação complementar em fase de construção e visando garantir a estabilidade 

das escavações que interessam maciços rochoso brandos ou terrosos, admite-se o recurso pontual 

às seguintes medidas complementares de estabilização: 

• Construção de “máscaras drenantes” em zonas de maciço mais friável com função 

de proteger os taludes dos fenómenos de erosão superficial, evitando a 

instabilização por ravinamento; 

• Construção de “máscaras e esporões drenantes” em zonas associadas a níveis 

freáticos elevados e de ressurgências localizadas de água. 
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Sempre que possível recorreu-se a geometria de taludes de escavação que permanecessem no 

seu estado natural a longo prazo.  

Os materiais que ocorrem ao longo do traçado, e que virão genericamente a representar as 

escavações, constituem ambiente relativamente monótono, revelando alguma persistência, de 

formações xisto-filíticas e gnaissicas. Destas formações intersectaram-se materiais com razoáveis 

características de reutilização, embora variáveis de acordo com o grau de alteração dos maciços a 

mobilizar pelos desmontes, apesar de se referenciarem de modo dominante, materiais muito 

alterados. Reúnem em regra aptidão para constituírem leito do pavimento. 

Do ponto de vista da reutilização poderá considerar-se que na sua quase totalidade estes materiais 

poderão ser reutilizados na execução dos aterros, embora a respetiva natureza siltosa resulte na 

necessidade de alguns cuidados na execução dos aterros. 

O carácter fortemente erodível dos terrenos a expor pelas escavações recomenda a necessidade 

de proceder-se ao revestimento vegetal adequado dos taludes. Em obra, o tempo de exposição aos 

agentes meteóricos das superfícies recém-escavadas deverá ser reduzido ao mínimo, pelo que 

deverão ser revestidos imediatamente após a escavação. Neste âmbito convêm referir que, os solos 

orgânicos ocorrentes na área em apreço exibem, de um modo geral, qualidades para revestimento 

de taludes de escavação. 

As geometrias adotadas nas escavações não permitem antever a ocorrência de instabilizações. 

Atendendo à exposição e desenvolvimento de alguns dos taludes e à vulnerabilidade destes 

materiais face aos agentes erosivos, perspetiva-se a ocorrência de fenómenos importantes de 

ravinamento. Com o objetivo de evitar o ravinamento provocado pela circulação das águas 

superficiais, recomenda-se o revestimento dos taludes de escavação com 0.20m de espessura de 

terra vegetal com espécies vegetais autóctones adequadas para as inclinações preconizadas. 

4.3.5.4 Aterro 

Atendendo à informação recolhida, constata-se que os terrenos de fundação dos aterros são 

essencialmente constituídos por solos residuais de natureza silto-argiloso, argilo-siltoso ou siltosos. 

Nos trechos identificados no Quadro 4.22, deverão ser removidos por meio de trabalhos de 

sobreescavação e saneamento materiais pouco competentes ou que não apresentem as 

características necessárias para a fundação dos aterros. Estes materiais removidos deverão ser 

substituídos por camada drenante, envolta em geotêxtil, com a espessura indicada. 
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Quadro 4.22 - Execução de camada drenante. 

Via 
Intervalo km 

Esp. [m] 
Início Fim 

Plena via 

0+700 0+900 1,00 

2+650 2+789 2,00 

2+789 2+880 1,50 

2+980 3+030 1,50 

3+080 3+183 1,50 

Rest. 2.2 (em toda a extensão) 1,50 

R. P. 2.2 (em toda a extensão) 2,00 

 

O traçado interessa algumas áreas enquadráveis como zonas húmidas e/ou inundáveis associadas 

a linhas de água com leito mais desenvolvido e aplanado que, no entanto, são atravessadas 

mediante pontes/viadutos. 

No entanto, existem aterros que interferem com algumas linhas de água de menor importância os 

quais apresentam uma morfologia mais suave, com pendentes longitudinais e transversais 

diminutas, poderão constituir potenciais zonas húmidas e/ou inundáveis. Encontra-se nesta situação 

o aterro localizado entre o PK 2+625 e o PK 2+785. 

Para os aterros a construir em zonas próximas de linhas de água preconiza-se, para além do 

tratamento dos solos de fundação (saneamento parcial ou integral dos depósitos aluvionares), a 

construção da base dos aterros (PIA) em materiais pétreos (enrocamento de granulometria extensa 

compactado), com características drenantes e insensíveis à água. O uso deste tipo de materiais 

favorece a estabilidade global do aterro e permite garantir adequadas condições de drenagem na 

fundação. 

As características dos materiais a colocar em aterro e as técnicas construtivas devem ser tais que 

assegurem a estabilidade dos aterros, a capacidade de carga e durabilidade das camadas de 

suporte do pavimento. Após decapagem, e dada a praticamente inexistência de volume de 

escavação, preconiza-se a utilização de materiais de empréstimo para a construção dos aterros, 

que apresentam condições adequadas. 

Na execução do aterro técnico prevêem-se as seguintes etapas de execução: 
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• Lançamento do material pelo equipamento de transporte; 

• Espalhamento em camadas, com espessura da camada inferior a 15cm; 

• Compactação propriamente dita, por meios hidráulicos, de cada camada; 

• Regularização final do talude de aterro. 

 

 

Figura 4.32 - Exemplo do faseamento construtivo de construção de aterro. 

Nos locais de difícil acesso ou mesmo inacessíveis a qualquer dos meios de compactação, deverão 

ser colocados e espalhados materiais arenosos. Antes de se iniciar o seu espalhamento dever-se-

á proceder à humidificação da superfície da camada subjacente. O espalhamento e a regularização 

da camada serão realizados em simultâneo e de tal forma que a sua espessura depois da 

compactação seja a mencionada anteriormente. O espalhamento será de forma regular, não 

devendo ser de forma alguma permitidas bolsadas de material fino ou grosso, de modo a que, após 

compactação, se obtenha a geometria fixada. 

Assim, o aterro preconizado deverá ser construído em várias camadas, cada qual com uma 

espessura final igual ou inferior a 0,20m, que serão compactadas com um meio mecânico adequado 

à acessibilidade do local e à importância do volume de material a compactar, devendo atingir sempre 

o grau de compactação relativa especificado. 
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4.3.6 Pavimentação 

O estudo da estrutura do pavimento foi efetuado com base no conhecimento das características 

geotécnicas dos terrenos interessados para a fundação da nova infraestrutura rodoviária (leito de 

pavimento) e considerando os novos elementos de tráfego disponíveis na seção de plena via e 

rotundas. Procedeu-se a um pré-dimensionamento da estrutura do pavimento de acordo com a 

metodologia de dimensionamento preconizada no Manual de Concepção de Pavimentos para a 

Rede Rodoviária Nacional (IEP).  

4.3.7 Vedações 

A implantação das vedações representa uma segurança para os seus utentes, pois evita a 

penetração de pessoas e animais na zona da via, e consequentemente as perturbações no tráfego 

que tal facto implica. Na definição do tipo de vedação foi tida em consideração a zona em que a via 

se desenvolve. 

As vedações do presente lanço foram por isso definidas de acordo com os seguintes 

objetivos/princípios: 

• Impedir o acesso de pessoas e animais às vias, de forma a garantir segurança da 

circulação; 

• Delimitar perfeitamente os contornos da zona afeta às vias, através de um sistema 

de vértices coordenados; 

• Compatibilizar os materiais empregues com o ambiente paisagístico e harmonia 

estética da obra; 

• Permitir o acesso fácil dos serviços de manutenção e monitorização ambiental. 

A vedação a utilizar em secção corrente é constituída por uma rede retangular progressiva, com 

1,50 m de altura acima do solo, apoiada em postes de madeira. 

Os postes, de madeira, são obtidos a partir de pinheiros selecionados. Os fustes são descascados 

e, depois de secos até 20% máximo de humidade, são impregnados em autoclave pelo processo 

VP. Os postes serão marcados a fogo com o símbolo da firma fornecedora e o ano de tratamento. 

Todos os postes terão uma altura acima do solo de 1,55 m. 
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A rede será de malha retangular progressiva, com 1,50 m de altura, constituída por fios horizontais 

mais apertados na base, sendo o seu afastamento máximo de 20 cm no topo e no máximo de 5 cm 

na base, com os fios verticais afastados de 15 cm. 

Para garantia da flexibilidade da rede, a ligação dos fios horizontais e verticais não deverá ser obtida 

por meio de soldadura. 

Os fios verticais e os horizontais intermédios terão 2 mm de diâmetro, e os fios horizontais extremos 

2,5 mm. 

Todos os fios da rede devem ser cravados aos postes por grampos barbados (12 x 31 mm) com 

tratamento de proteção igual ao da rede e arames. 

Como mencionado anteriormente, para impedir a entrada na área vedada de pequenos animais ou 

a escavação por baixo da vedação, após a colocação da rede de vedação será colocada uma rede 

complementar de malha 8,0 x 8,0 x 0,90 Ø mm com 1,0 m de largura dobrada a meio para o exterior 

de forma a ficar com 0,50 m de altura a partir do solo fixada com grampos metálicos à rede existente 

da vedação e com 0,50 m de largura encostados ao terreno. Sobre a malha encostada ao terreno 

será efetuado um recobrimento com solos ou com betão pobre. 

4.3.8 Previsão de Tráfego e Movimentos Direccionais 

No Quadro 4.23 apresenta-se a previsão de tráfego nos cenários mais otimistas para os anos 2024, 

2034 e 2044 no troço em análise. 
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Quadro 4.23 – Previsão de Tráfego no troço em análise (Cenário Otimista) - TMDA 

Sec. Descrição 
Extensão 

(m) 

Ano 2024 Otimista Ano 2034 Otimista Ano 2044 Otimista 

Lig. Pes. Total % Pes. Lig. Pes. Total % Pes. Lig. Pes. Total 
% 

Pes. 

1 
Rot.1–
Rot.2 

1 800 2945 97 3042 3,2 3881 127 4008 3,2 4899 162 5061 3,2 

2 
Rot.2–
Rot.3 

1 487 3934 223 4157 5,4 5154 287 5441 5,3 6474 362 6836 5,3 

Veículos X km 
3 287 11151 506 11657 -- 14650 655 15305 -- 18445 830 19275 -- 

Secção média 3392 154 3546 4,3 4457 199 4656 4,3 5612 525 5864 4,3 
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Na Figura 4.33 apresenta-se uma ilustração exemplificativa dos movimentos direcionais considerados 

para cada rotunda em análise. Importa referenciar novamente que a rotunda 3 não integra o projeto 

em análise. 

 

 

Figura 4.33 – Exemplos ilustrativos dos Movimentos Direcionais nas 3 rotundas 

 

No Quadro 4.24 apresentam-se os resultados dos movimentos direcionais nas rotundas do troço em 

análise. 
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Quadro 4.24 – Movimentos Direcionais nas Rotundas do troço em análise 

Rotunda Movimento 

Ano 2024 Otimista 
Ano 2034 

Otimista 
Ano 2044 Otimista 

Lig Pes Total Lig Pes Total Lig Pes Total 

Rotunda 1 

1 101 0 101 129 0 130 160 0 160 

2 79 5 83 100 6 106 123 7 130 

3 1378 48 1426 1812 63 1875 2284 81 2365 

4 104 0 104 134 0 134 163 0 163 

5 73 5 77 91 6 97 113 7 120 

6 1362 48 1410 1806 63 1869 2292 780 2373 

Rotunda 2 

1 189 6 195 240 7 248 294 9 303 

2 1224 48 1266 1633 56 1688 2081 71 2153 

3 50 0 51 63 0 63 77 0 77 

4 726 57 783 939 73 1011 1154 91 1245 

5 123 13 136 148 16 164 173 19 192 

6 186 6 192 239 7 246 292 9 301 

7 16 12 28 22 16 37 27 19 46 

8 1228 42 1270 1620 56 1676 2054 72 2126 

9 726 58 784 924 73 997 1137 91 1228 

10 67 0 68 86 1 87 102 1 103 

11 127 13 140 159 16 174 186 19 205 

12 13 11 24 17 14 31 21 17 38 
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Rotunda Movimento 

Ano 2024 Otimista 
Ano 2034 

Otimista 
Ano 2044 Otimista 

Lig Pes Total Lig Pes Total Lig Pes Total 

Rotunda 3 

1 111 4 115 137 6 142 170 6 176 

2 952 73 1025 1267 94 1361 1609 120 1729 

3 901 33 934 1185 42 1227 1477 53 1530 

4 52 0 52 58 0 58 66 0 66 

5 111 3 114 125 4 129 142 4 146 

6 119 5 124 137 6 143 158 8 166 

7 1079 20 1100 1420 24 1444 1779 30 1809 

8 957 75 1032 1268 96 1364 1605 121 1726 

9 47 0 47 56 0 56 67 0 67 

10 894 33 927 1162 42 1204 1455 52 1507 

11 102 4 106 123 5 127 143 6 149 

12 1086 20 1106 1431 25 1456 1793 31 1824 
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4.4 Atividades de Construção, Exploração e Desativação 

4.4.1 Fase de Construção 

4.4.1.1 Principais atividades a Desenvolver 

As principais atividades de construção a executar no âmbito do presente projeto referem-se a: 

• Desmatação e Decapagem 

• Movimentação de Terras (Terraplanagens) 

• Execução das Obras de Arte 

• Contenções 

• Drenagem 

• Pavimentação 

• Vedação da área de estaleiro 

• Sinalização 

4.4.1.2 Acessos, estaleiros de obra e outras áreas de apoio à construção 

Relativamente ao estaleiro, constituem instalações temporárias cujas características e localização 

são da responsabilidade do empreiteiro, bem como a instrução do respetivo processo de 

licenciamento, o qual será previamente aprovado pela IP. 

Salienta-se que, na seleção do local para o estaleiro de apoio às obras, deverão ser salvaguardados 

os locais que em termos de usos são mais sensíveis, bem como todas as condicionantes e restrições 

legais identificadas na carta de síntese de condicionantes elaborada no âmbito do presente projeto 

(DESENHO 8 do Volume III – Peças Desenhadas do EIA). As condicionantes à implantação de 

estaleiros estão representadas no DESENHO 23 do Volume III – Peças Desenhadas do EIA. 

Através da análise do respetivo Desenho, as áreas que deverão ser evitadas são as seguintes: 

• Áreas Sensíveis; 

• Habitats Naturais; 

• Proximidade de Ocorrências Patrimoniais classificadas ou em vias de classificação; 

• Áreas do DPH; 
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• Áreas de REN 

• Áreas de RAN 

• Áreas integradas nos Aproveitamentos Hidroagrícolas; 

• Proximidade com áreas Habitacionais, ou seja, próximo à existência de Recetores Sensíveis. 

4.4.1.3 Movimentação de Terras 

Apresenta-se, em seguida, no Quadro 4.25 a estimativa do volume de terras para o projeto 

em análise. 

Quadro 4.25 – Movimentação e balanço de terras no âmbito do Projeto (m3) 

MOVIMENTAÇÕES DE 
TERRAS 

TOTAL (m3) REUTILIZAÇÃO (m3) 
PARA DESTINO 

FINAL (m3) 

Decapagem 63.541,50 9.211,50 54.330,00 

Escavação 154.104,00 142.955,00* 11.149,00 

Aterro 142.955,00* ― ― 

Saneamento** 17.882,00 ― 17.882,00 

*  Valor correspondente ao valor de aterro, dado que os aterros serão assegurados exclusivamente pelo 

aproveitamento de material escavado 

** Materiais escavados abaixo das cotas definidas em terraplanagens que não têm características para 

reaproveitamento em aterro 

 

Através da análise do quadro supra, é possível observar verificar que as necessidades de aterro 

serão integralmente asseguradas pela reutilização de material escavado. O balanço de terras resulta 

assim num excedente de terras de 11.149,00 m3.a encaminhar a destino final devidamente autorizado 

para o efeito. 

A estes, importa ainda acrescer a escavação de 17.822,00 m3 de material de saneamento que não 

poderá ser reincorporado em obra, correspondendo o mesmo a resíduos que deverão ser 

encaminhados a destino final devidamente autorizado para o efeito. 

Relativamente ao volume de terras resultantes dos trabalhos de decapagem, os mesmos serão 

reutilizados na recuperação das áreas a intervir em cerca de 15% (9.211,50 m3), com 54.330,00 m3 

remanescente a encaminhar para destino final devidamente autorizado para o efeito. 
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As terras excedentes poderão ser utilizadas noutros locais. De acordo com o Artigo 52.º do DL 102-

D/2020, de 10 de dezembro, que se refere à utilização de resíduos de construção e demolição em 

obra, estipula que “1 - Os RCD utilizados em obra podem ser provenientes da própria obra, de outra 

obra do mesmo produtor, ou de um operador de tratamento de resíduos.; 2 - Os RCD podem ser 

utilizados em obra desde que cumpram o princípio da proteção da saúde humana e do ambiente 

previsto no artigo 6.º e satisfaçam as exigências técnicas para as aplicações a que se destinam. (...)” 

 

4.4.2 Fase de Exploração 

As atividades da fase de exploração prendem-se com a exploração da rodovia em análise. 

4.4.3 Fase de Desativação 

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. 

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 fase de desativação deste Projeto. 

Face ao conjunto de incertezas associadas a esta fase é proposto que, aquando da fase de 

desativação, seja elaborado um estudo de incidências ambientais com base na realidade à data, que 

considere as diversas alternativas de desativação e determine qual a alternativa mais favorável, bem 

como as metodologias e as ações a desenvolver com vista a uma eficaz minimização dos impactes 

ambientais associados. 

4.5 Cargas Ambientais Geradas pelo Projeto 

4.5.1 Recursos Materiais e Energéticos 

4.5.1.1 Fase de Construção 

Os principais materiais que se preveem utilizar e produzir durante a fase de construção do projeto 

encontram-se listados no Quadro 4.26. 
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Quadro 4.26 – Principais materiais e componentes a utilizar na fase de construção do projeto. 

MATERIAIS A UTILIZAR NA FASE DE CONSTRUÇÃO DO PROJETO 

• 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) 

 

Como principais fontes de energia prevê-se a utilização de combustíveis fósseis (gasóleo e gasolina) 

para funcionamento de maquinaria e veículos afetos à obra, assim como de eletricidade da rede, 

nomeadamente nos estaleiros de apoio à obra. 

4.5.1.2 Fase de Exploração 

Durante a fase de exploração do projeto, os materiais a utilizar serão os necessários para a 

manutenção da via de forma a manter as condições de segurança rodoviária. 

Deste modo, será expectável a produção de materiais e resíduos associados às atividades de 

conservação, manutenção e limpeza da via, envolvendo de uma forma geral quantidades diminutas, 

comparativamente à fase de construção. 

Ao longo da fase de exploração, 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. 

4.5.2 Efluentes, Resíduos e Emissões Previsíveis 

4.5.2.1 Fase de Construção 

Abastecimento de água 

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

previsivelmente pela rede pública. 
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Caso existam outras origens, como captações de água, estas serão alvo de licenciamento. 

 

Efluentes 

Os efluentes líquidos produzidos na fase de construção dizem sobretudo respeito aos efluentes 

residuais provenientes do estaleiro, frentes de obra e de outras fontes, nomeadamente águas de 

lavagem de maquinaria (em particular de autobetoneiras, betoneiras, equipamentos de vibração de 

betão). 

Os efluentes domésticos produzidos no estaleiro deverão ser encaminhados para a rede de 

saneamento municipal (segundo autorização por parte das autoridades competentes) ou através da 

instalação de estruturas temporárias ou do tipo amovível para o seu armazenamento e posterior 

recolha por empresa licenciada para o efeito, a conduzir a destino final adequado. 

No caso dos efluentes produzidos nas frentes de obra ou estaleiros, designadamente as águas de 

lavagem, estas serão sujeitas a um pré-tratamento e posteriormente encaminhadas a destino final 

devidamente autorizado. 

Emissões atmosféricas 

As principais emissões geradas durante a fase de construção, resultantes da movimentação de terras 

e da operação de maquinaria pesada e de veículos de transporte, traduzem-se na emissão de poeiras 

e outros poluentes atmosféricos, designadamente óxidos de azoto, óxidos de enxofre, monóxido de 

carbono, dióxido de carbono, compostos orgânicos voláteis, benzeno e outros hidrocarbonetos. 

A par do referido, importa igualmente salientar os poluentes gerados na produção do asfalto aquando 

os trabalhos de pavimentação da via rodoviária. 

Ruído e Vibrações 

Na fase de construção a produção de ruído e vibrações está 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. 

Resíduos 

As tipologias de resíduos gerados durante a construção e apresentados no Quadro 4.27, 

encontrando-se sistematizados segundo a classificação da Lista Europeia de Resíduos, LER, 

publicada pela Decisão 2014/955/UE, da Comissão, de 18 de dezembro. 

No Quadro 4.27 apresentam-se os principais resíduos a serem produzidos durante a fase de 

construção, sendo que na sua maioria correspondem a resíduos inertes não perigosos e com elevado 

potencial de valorização. 
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Quadro 4.27 – Principais resíduos gerados na fase de construção 

Código LER Designação do Resíduo Atividade Geradora 

08 01 11 
Resíduos de tintas e vernizes contendo solventes orgânicos ou 

outras substâncias perigosas 

- Estaleiros; 

- Obras de Arte e 

restabelecimentos 

- Acessos 

08 01 12 
Resíduos de tintas e vernizes contendo solventes orgânicos não 

abrangidos em 08 01 11 

08 01 19 
Suspensões aquosas contendo tintas e vernizes contento 

solventes orgânicos ou outras substâncias perigosas 

08 01 20 
Suspensões aquosas contendo tintas e vernizes não abrangidas 

em 08 01 19 

08 04 09 
Resíduos de colas ou vedantes contendo solventes orgânicos ou 

outras substâncias perigosas 

- Estaleiros (várias 

fases); 

- Obras de arte e 

restabelecimentos 

- Acessos 

-Operação de máquinas 

e equipamento 

08 04 10 Resíduos de colas ou vedantes não abrangidos em 08 04 09 

12 01 13 Resíduos de soldadura 

13 01 XX Óleos hidráulicos 

13 02 XX Óleos de motores 

15 01 01 Embalagens de papel e cartão 

Estaleiros 

15 01 02 Embalagens de plástico 

15 01 03 Embalagens de madeira 

15 01 04 Embalagens de metal 

15 01 05 Embalagens compósitas 

15 01 06 Mistura de embalagens 

15 01 07 Embalagens de vidro 

15 01 09 Embalagens têxteis 

15 01 10 Embalagens contaminadas 

Estaleiros 

Operações de máquinas 

e equipamentos 

15 02 02 Absorventes contaminados 

15 02 03 
Absorventes, materiais filtrantes, panos de limpeza e vestuário de 

proteção não abrangidos em 15 02 02 

16 01 03 Pneus usados 

16 02 16 
Componentes retirados de equipamento fora de uso não 

abrangidos em 16 02 15 (Consumíveis informáticos) 
Estaleiros 

16 04 03 Outros resíduos de explosivos Escavações 

16 06 01 Acumuladores de chumbo 

Estaleiros 

16 06 02 Acumuladores de níquel-cádmio 

16 06 03 Pilhas contendo mercúrio 

16 06 04 Pilhas Alcalinas (exceto 16 06 03) 

16 06 05 Outras Pilhas e Acumuladores 
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Código LER Designação do Resíduo Atividade Geradora 

17 01 01 Betão 

Fundações, e 

construção da 

plataforma e AO 

Demolições 

17 02 01 Madeira 

17 02 02 Vidro 

17 02 03 Plástico 

17 03 02 Misturas betuminosas não abrangidas em 17 03 01 

17 04 01 Cobre, bronze e latão 

17 04 02 Alumínio 

17 04 04 Zinco 

17 04 05 Ferro e Aço 

17 04 07 Mistura de Metais 

17 09 04 
Mistura de resíduos de construção e demolição não abrangidos 

em 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 

20 01 01 Papel e cartão 

Estaleiros 

20 01 02 Vidro 

20 01 08 Resíduos biodegradáveis de cozinhas e cantinas 

20 01 21 Lâmpadas fluorescentes 

20 01 39 Plásticos 

20 01 40 Metais 

20 03 01 
Outros resíduos urbanos e equiparados, incluindo misturas de 

resíduos 

20 03 04 Lamas de fossas séticas 

Nota: Os resíduos considerados não perigosos quando contaminados com substâncias perigosas passam a ser considerados 

resíduos perigosos 

 

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), nos termos do Decreto-Lei n.º 102-

D/2020, de 10 de dezembro, assegurando-se a devida triagem e o seu correto armazenamento e 

encaminhamento para operador licenciado para o efeito, como é prática corrente nas obras da IP. 

De referir que o PPGRCD é integrado no âmbito do Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra, 

que, por sua vez, estabelece os objetivos e metas a atingir, bem como a forma de evidenciar a correta 

gestão de todo o conjunto de resíduos produzidos na obra, incluindo a forma de proceder à sua 

triagem, armazenamento, recolha seletiva e encaminhamento para destino ou operador autorizado. 
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4.5.2.2 Fase de Exploração 

Abastecimento de água 

Na fase de exploração o consumo de água, pontual, estará associado a atividades de conservação e 

manutenção da rodovia. A origem da água necessária a estas atividades poderá ter origem na rede 

pública de abastecimento ou em captações subterrâneas ou superficiais, devidamente licenciadas. 

Efluentes 

Na fase de exploração os efluentes produzidos, correspondem a águas pluviais e de escorrência da 

plataforma da plena via. Estes efluentes serão devidamente encaminhados pelo sistema de 

drenagem longitudinal da via. Durante as ações de conservação e manutenção da via será garantida 

a adoção de boas práticas e requisitos legais em vigor, em matéria do meio ambiente, 

nomeadamente, a limpeza dos órgãos de drenagem. 

Emissões atmosféricas 

Durante a fase de exploração é expectável a emissão de gases de combustão derivado da circulação 

rodoviária. 

Ruído e Vibrações 

Na fase de exploração, a principal fonte de ruido e vibrações corresponde à circulação rodoviária. 

Resíduos 

Na fase de exploração os resíduos serão geridos pela IP, de acordo com os seus procedimentos 

operacionais de gestão de resíduos, sendo de destacar as práticas de reutilização e de regeneração 

de materiais já instituídas na empresa. Os principais resíduos gerados na fase de exploração, tendo 

em consideração os trabalhos de manutenção da via apresentam-se no Quadro 4.28. 

Quadro 4.28 – Principais resíduos gerados na fase de exploração 

CÓDIGO LER RESÍDUO 
Atividade 

Geradora 

02 01 07 Resíduos silvícolas 

Manutenção 

da Via e 

Circulação da 

Via 

08 01 11 
Resíduos de tintas e vernizes contendo solventes orgânicos ou 

outras substâncias perigosas 

08 01 12 
Resíduos de tintas e vernizes contendo solventes orgânicos não 

abrangidos em 08 01 11 
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CÓDIGO LER RESÍDUO 
Atividade 

Geradora 

08 01 19 
Suspensões aquosas contendo tintas e vernizes contendo 

solventes orgânicos ou outras substâncias perigosas 

08 01 20 
Suspensões aquosas contendo tintas e vernizes não abrangidas 

em 08 01 19 

15 01 01 Embalagens de papel e cartão 

15 01 02 Embalagens de plástico 

15 01 03 Embalagens de madeira 

15 01 04 Embalagens de metal 

15 01 05 Embalagens compósitas 

15 01 06 Mistura de embalagens 

15 01 07 Embalagens de vidro 

15 01 09 Embalagens têxteis 

16 01 03 Pneus usados 

16 01 07 Filtros de óleo 

16 01 12 Pastilhas de travões não abrangidas em 16 01 11 

17 01 01 Betão 

17 01 07 Mistura de Inertes 

17 02 01 Madeira 

17 02 02 Vidro 

17 02 03 Plástico 

17 03 02 Misturas betuminosas não abrangidas em 17 03 01 

17 04 07 Mistura de Metais 

17 05 04 Solos e rochas não abrangidos em 17 05 03. 

20 01 01 Papel e Cartão 

20 01 02 Vidro 

20 01 39 Plásticos 

20 02 01 Residuos Biodegradáveis 

20 03 01 
Outros resíduos urbanos e equiparados, incluindo misturas de 

resíduos 

4.6 Serviços Afetados 

A construção da Variante à EN210 em estudo irá interferir com as infraestruturas e serviços existentes 

nas zonas atravessadas pelo traçado. Genericamente, tais interferências designam-se por Serviços 

Afetados. 
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O seu necessário restabelecimento acarreta custos a considerar no conjunto das verbas necessárias 

à implantação do traçado rodoviário. 

Assim, e tendo em vista a avaliação das eventuais restrições ao traçado rodoviário, procurou-se obter 

junto das entidades com jurisdição sobre os terrenos atravessados ou com tutela sobre os serviços e 

infraestruturas enterradas e/ou aéreas, existentes, as informações que permitam identificar as 

necessidades de restabelecimentos, bem como os correspondentes condicionamentos associados e 

custos envolvidos. 

Dos contactos efetuados obtivemos cadastro dos seguintes serviços: 

• Abastecimento de Águas; 

• Saneamento; 

• Douro Gás; 

• Portugal Telecom; 

• EDP Distribuição. 

No quadro seguinte procede-se à caracterização sumária das interferências dos diversos grupos de 

serviços afetados. 

Quadro 4.29 – Serviços Afetados 

Localização 

(PK plena via) 
Serviço Afetado Observação 

0+000 Baixa tensão Zona da Rotunda e Ramos 

0+625 Alta tensão Talude escavação 

1+600 Media tensão  

1+775 Baixa tensão Rotunda e Ramos 

2+400 ao 2+800 
Baixa, Média tensão e 
Conduta Distribuição 

RP.2.1 e R.P.2.2 

3+000 Rede de abastecimento Viaduto – V2 

3+125 

Fibra Ótica, Conduta 
elevatória, Conduta 

distribuição, Conduta Gás e 
Baixa tensão 

Ao longo do 
restabelecimento R2 
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4.7 Projetos complementares e subsidiários 

Relativamente a projetos complementares ou associados referem-se os restantes troços que 

constituem a Variante do Tâmega. Contudo, não existe informação disponível para dar resposta a 

este ponto. 

4.8 Programação temporal 

Para as obras previstas no âmbito deste projeto prevê-se uma duração de obra de 12 meses com 

início no primeiro semestre de 2022, sendo o mesmo aferido pela I.P prévio a obra, bem como o início 

da exploração do Projeto. 

Quanto à desativação do empreendimento, dada a sua natureza, tal não se afigura expectável num 

horizonte temporal inferior a 100 anos.  

4.9 Investimento 

O Investimento global da obra atingirá os cerca de 7,4 milhões de Euros. 
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5. CARATERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO AMBIENTAL DE REFERÊNCIA  

5.1 Considerações gerais 

No presente capítulo apresenta-se a caracterização da situação atual do ambiente afetado e sua 

previsível evolução na ausência de concretização do projeto. 

O objetivo da caracterização da situação de referência é a descrição e diagnóstico do quadro atual 

dos fatores biofísicos e socioeconómicos identificados como relevantes, bem como a apresentação 

das perspetivas de evolução desse quadro de referência sem a implementação do projeto. 
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5.2 Clima e Alterações Climáticas 

5.2.1 Aspetos metodológicos e âmbito específico 

Os valores médios dos vários elementos meteorológicos (temperatura, precipitação, entre outros), 

durante um período de tempo suficientemente longo para se admitir que ele representa o valor 

predominante daquele fator no local considerado, determinam o clima de um dado local. 

Séries longas de dados permitem estudar as variações e as tendências do clima sendo que, de acordo 

com a Organização Mundial de Meteorologia (OMM), o período de análise adotado para determinar 

o clima de um dado local é de 30 anos. Como resultado, estabelecem-se normais de referência 

(normais climatológicas) dos vários elementos meteorológicos a partir das quais é possível classificar 

e identificar o tipo de clima daquele local.  

Neste sentido, a metodologia adotada para caracterizar climatologicamente a região em estudo 

consistiu em: 

• Identificar estações climatológicas instaladas na região onde o projeto se insere, que 

sejam representativas do clima na área de estudo; 

• Analisar as normais climatológicas das estações localizadas para os elementos 

meteorológicos pertinentes (temperatura, precipitação, humidade relativa do ar, regime 

de ventos, entre outros); 

• Classificar o tipo de clima com base na análise das condições climáticas. 

A caracterização da situação atual no âmbito do clima passa ainda por: 

• Enquadramento das políticas e estratégias em vigor no âmbito das Alterações Climáticas 

a nível nacional; 

• Enquadramento das Alterações Climáticas na região, nomeadamente no que respeita às 

vulnerabilidades da mesma;  

• Caracterização das emissões de gases com efeito de estufa nos concelhos da área de 

afetação do projeto, tendo por base o Relatório de Emissões de Poluentes Atmosféricos 

por concelho do ano 2017, realizado no âmbito da Convenção sobre Poluição Atmosférica 

Transfronteira a Longa Distância (CLRTAP, 1979). 
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5.2.2 Estações Meteorológicas 

A Estação Climatológica de Braga1 foi identificada como representativa do clima da área em estudo. 

A estação fica a aproximadamente 40 km do local de implantação do projeto e apresenta semelhança 

geográfica e de orografia do terreno. A Figura 5.1 apresenta a localização desta estação 

relativamente ao projeto em estudo. 

 

Figura 5.1 – Enquadramento das Estações Climatológica  

 

 

1 Dados disponíveis no sítio online do IPMA, http://www.ipma.pt/pt/oclima/normais.clima/1971-2000/002/, em agosto de 2020. 
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5.2.3 Caracterização e Classificação Climática da Área de Estudo 

A caracterização climática da área de estudo para os parâmetros meteorológicos temperatura e 

precipitação é efetuada com recurso à Normal Climatológica de 1971-2000 da estação climatológica 

de Braga. 

Para análise dos restantes parâmetros (velocidade do vento, humidade do ar e radiação) teve-se em 

linha de conta a informação disponibilizada no Portal do Clima para a região do Tâmega e Sousa, 

que inclui o concelho de Celorico de Basto, para o mesmo período. 

Quadro 5.1- Caracterização climática 

Variável Caracterização Observações 

Temperatura 

 

Média anual 14,5°C 

Regime mensal médio 
apresenta uma 
distribuição típica de 
temperaturas elevadas 
no verão e baixas no 
inverno. 

Valores médios: 

  • + elevados em julho 

  • + reduzidos em janeiro 

 

• min = 22,7°C e máx =17,9°C 

• min = 8,1°C e máx =14,5°C 

Extremos registados1: 

  •Máximos 

  •Mínimos 

 

• 39,3°C, em agosto 

•-6,3°C, em janeiro.  

Precipitação 

 

Anual acumulada 1 466 mm 

Distribuição dos 
valores médios totais é 
desigual, resultando na 
divisão do ano num 
período húmido (jan-
mai e out-dez) e num 
período seco (jun-set). 

Distribuição anual 
65% ocorre em 5 meses do ano 
(janeiro e fevereiro e de outubro a 
dezembro) 

Valores mensais: 

  •Máximos 

  •Mínimos 

 

• 121,8 mm em dezembro 

• 6,1 mm em julho  

Vento 

 

Velocidade média mensal 10,1 a 13,7 km/h 
Valor característico de 
vento fraco 

Média anual 11,7 km/h 

Humidade do ar 

 

Valores médios anuais 63 a 86% 

Estreita relação com a 
temperatura do ar, 
observando-se, 
menores valores da 
humidade do ar nos 
meses de verão, mais 
quentes 

Radiação 

 

Média anual 145 W/m2  

- 

Variação anual 48 a 249 W/m2 

1 Num período de 30 anos 
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No que diz respeito à Classificação Climática da região em estudo, segundo Köppen, esta 

apresenta um clima temperado, do Tipo C, verificando-se o subtipo Cs (Clima temperado com Verão 

seco) e a variedade Csb (Clima temperado com Verão seco e temperado): 

C 
a) Clima mesotérmico (temperado) húmido, a temperatura média do mês 

mais frio está compreendida entre -3°C e 18°C, enquanto o mês mais 
quente apresenta valores superiores a 10°C. 

S 
b) Estação seca no Verão, a quantidade de precipitação do mês mais seco 

do semestre quente é inferior a 1/3 da do mês mais chuvoso do 
semestre frio e inferior a 40 mm. 

b 
c) Verão quente, a temperatura média do mês mais quente é inferior ou 

igual a 22°C, com pelo menos 4 meses com médias acima de 10°C. 

 

Os valores extremos que caracterizam esta classificação baseiam-se em critérios arbitrados de modo 

a permitir a definição de grandes tipos climáticos, podendo ocorrer divergências em níveis de 

caracterização mais detalhados. 

5.2.4 Enquadramento das Alterações Climáticas em Portugal 

A Convenção Quadro das Nações Unidas para as Alterações Climáticas (UNFCCC2), no seu artigo 

1, define as alterações climáticas como: "uma mudança de clima que é atribuída direta ou 

indiretamente à atividade humana que altera a composição da atmosfera mundial e que, em conjunto 

com a variabilidade climática natural, é observada ao longo de períodos comparáveis”. 

As alterações climáticas constituem atualmente um dos maiores desafios da humanidade à escala 

global, tornando evidente a necessidade de mitigação dos impactes dos eventos climáticos extremos 

na sociedade, economia e ambiente, quer através da redução das emissões de Gases com Efeito de 

Estufa (GEE) quer através da adaptação ao fenómeno das alterações climáticas. 

O 5.º Relatório de Avaliação (AR5) do Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas 

(IPCC, 2013) concluiu que a alteração da temperatura média global à superfície provavelmente 

excederá, até ao fim do século XXI, os 1,5°C relativamente ao registado no período 1850 -1900.  

 

 

 

 

2 Sigla da designação em inglês United Nations Framework Convention for Climate Change 
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O IPCC destaca a enorme probabilidade das emissões de GEE serem a causa dominante do 

aquecimento observado no século XX indicando que a manutenção dos níveis atuais de emissões 

destes gases provocará um aumento da temperatura do sistema climático e tornará mais provável a 

existência de impactes irreversíveis para as populações e ecossistemas. 

Com a entrada em vigor do Acordo de Paris, a 4 de novembro de 2016, a comunidade internacional 

(da qual Portugal faz parte) procura dar uma resposta global e eficaz à necessidade urgente de travar 

o aumento da temperatura média global entre outros desafios impostos pelas alterações climáticas.  

Os principais pontos-chave deste Acordo são: 

▪ Limitar, até ao ano 2100, o aumento da temperatura média global a níveis abaixo dos 2ºC tendo 

por base os valores da era pré-industrial (1850); prosseguindo esforços para limitar o aumento da 

temperatura a 1,5ºC; 

▪ Estabelecer a apresentação obrigatória das ambições de cada país com vista à redução de 

emissões, tendo em conta o que cada governo considera viável, sob a forma de Intended 

Nationally Determined Contributions (INDC), prevendo-se a sua revisão a cada cinco anos de uma 

forma cada vez mais ambiciosa;  

▪ Atingir o balanço nulo entre as emissões de GEE de origem antropogénica e a remoção por 

sumidouros de carbono (ex: florestas) até 2050;  

▪ Garantir a transparência, compreensão e clareza das comunicações a efetuar;  

▪ Financiar as políticas de adaptação e mitigação climática das nações em desenvolvimento através 

da disponibilização, pelos países desenvolvidos, de 100 mil milhões de dólares por ano até 2025 

– sendo que o valor deverá ser reforçado após essa data.  

A generalidade dos estudos científicos mais recentes aponta a região do sul da Europa como uma 

das áreas potencialmente mais afetadas pelas alterações climáticas, sendo Portugal um dos países 

europeus com maior vulnerabilidade aos impactes das alterações climáticas. No nosso país têm 

vindo, de facto, a intensificar-se os fenómenos de seca, desertificação, degradação do solo, erosão 

costeira, ocorrência de cheias e inundações e incêndios florestais.  

Para as situações de risco contribuem fenómenos climáticos extremos, como ondas de calor, picos 

de precipitação e temporais com ventos fortes associados, que se prevê que continuem a afetar o 

território nacional mas com maior frequência e intensidade. Outro dos impactes esperados é ainda o 

aumento da irregularidade intra e inter-anual da precipitação, com impactes assinaláveis nos sistemas 

biofísicos e de infraestruturas, dada a transversalidade inerente à disponibilidade e qualidade da 

água.  
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O Quadro Estratégico para a Política Climática – QEPiC (Resolução do Conselho de Ministros n.º 

56/2015, de 30 de julho) surgiu como a resposta nacional política e institucional aos desafios das 

alterações climáticas e estabelece a visão e os objetivos da política climática nacional no horizonte 

2030, articulando diversos instrumentos e medidas já existentes.  

A concretização da visão estabelecida para o QEPiC assenta nos seguintes nove objetivos: 

1) Promover a transição para uma economia de baixo carbono, gerando mais riqueza e 

emprego, contribuindo para o crescimento verde; 

2) Assegurar uma trajetória sustentável de redução das emissões de GEE; 

3) Reforçar a resiliência e as capacidades nacionais de adaptação; 

4) Assegurar uma participação empenhada nas negociações internacionais e em matéria de 

cooperação; 

5) Estimular a investigação, a inovação e a produção de conhecimento; 

6) Envolver a sociedade nos desafios das alterações climáticas, contribuindo para aumentar a 

ação individual e coletiva; 

7) Aumentar a eficácia dos sistemas de informação, reporte e monitorização; 

8) Garantir condições de financiamento e aumentar os níveis de investimento; 

9) Garantir condições eficazes de governação e assegurar a integração dos objetivos climáticos 

nos domínios setoriais. 

O QEPiC inclui o Programa Nacional para as Alterações Climáticas 2020/2030 (PNAC 

2020/2030) e a Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas (ENAAC 2020), os 

principais instrumentos de política nacional nas vertentes de mitigação e adaptação às alterações 

climáticas, respetivamente. 

O PNAC 2020/2030 visa assegurar uma trajetória sustentável de redução das emissões nacionais de 

GEE, de forma a alcançar uma meta de redução de emissões, em relação a 2005, de: 

• 18% a 23%, em 2020; 

• 30% a 40%, em 2030. 

Desta forma, garante o cumprimento dos compromissos nacionais de mitigação e coloca Portugal em 

linha com os objetivos europeus nesta matéria (Portugal apresentou à UNFCCC as suas intenções 

de redução de emissões a 6 de março de 2015 conjuntamente com os restantes membros da 

comunidade europeia, sob a forma de Intended National Determined Contributions).  

https://www.apambiente.pt/_zdata/DMMC/RCM%2056_2015.pdf
https://www.apambiente.pt/_zdata/DMMC/RCM%2056_2015.pdf
https://www.apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=81&sub2ref=117&sub3ref=1376
https://www.apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=81&sub2ref=117&sub3ref=1376
https://www.apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=81&sub2ref=118&sub3ref=955


 

 

 

02-T2018-284-EIA-EX-RS_02  
  125/420 

O PNAC pretende ainda promover a transição para uma economia de baixo carbono, gerando mais 

riqueza e emprego, e promover a integração dos objetivos de mitigação nas políticas setoriais 

(mainstreaming), alcançando assim um maior envolvimento e responsabilização de setores 

relevantes como transportes, energia, agricultura e floresta. 

A ENAAC 2020, por sua vez, tem como visão “Um país adaptado aos efeitos das alterações 

climáticas, através da contínua implementação de soluções baseadas no conhecimento técnico-

científico e em boas práticas”, estabelecendo os seguintes objetivos, tendo como horizonte o ano 

2020: 

▪ Melhorar o nível de conhecimento sobre as alterações climáticas; 

▪ Implementar medidas de adaptação; 

▪ Promover a integração da adaptação em políticas sectoriais. 

Em 2016, a Comissão Europeia apresentou o Pacote Legislativo “Energia Limpa para todos os 

Europeus” prevendo que todos os Estados-Membros realizem um Plano Nacional Integrado de 

Energia e Clima (PNEC) para o horizonte 2030, dando cumprimento ao Acordo de Paris bem como 

promovendo o crescimento económico e a criação de emprego.  

Em Portugal o Plano Nacional para a Energia e Clima (PNEC) foi desenvolvido e apresentado ao 

público no início do ano 2019, com objetivos específicos que promovem o combate às Alterações 

Climáticas, quer em termos da redução de emissões de GEE (menos 45% e 55% em 2030, em 

relação a 2005), quer em termos de energias renováveis (80% de fontes renováveis na produção de 

eletricidade em 2030). 

O PNEC 2030 foi construído em coordenação e articulação com o Roteiro para a Neutralidade 

Carbónica 2050, a atingir através da redução das emissões em cerca de 85%, face a 2005, e aumento 

do sequestro de carbono para as 12 MtCO2, e com o Plano Nacional de Investimentos 2030. 

Considera-se que o seu contributo para o horizonte de 2030 será decisivo para a definição das linhas 

de ação rumo à neutralidade carbónica e a definição dos investimentos estratégicos na área da 

energia e clima. O PNEC é considerado o principal instrumento de política energética e climática para 

a próxima década que visa o estabelecimento de metas e objetivos em matéria de emissões de gases 

com efeito de estufa, energias renováveis, eficiência energética, segurança energética, mercado 

interno e investigação, inovação e competitividade (Adene, 2019). 

Os objetivos do PNEC para 2030 são:  

1) Descarbonizar a Economia Nacional; 

2) Dar prioridade à Eficiência Energética; 
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3) Reforçar a aposta nas Energias Renováveis e reduzir a dependência energética do país; 

4) Garantir a segurança de abastecimento; 

5) Promover a mobilidade sustentável; 

6) Promover uma agricultura sustentável e potencial o sequestro de carbono; 

7) Desenvolver uma indústria inovadora e competitiva; 

8) Garantir uma transição justa, democrática e coesa. 

O Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050 tem como objetivo a redução de emissões de gases 

com efeito de estufa a nível nacional de modo a que o balanço seja neutro entre as emissões de GEE 

e o sequestro de carbono. Para tal, pretende-se atingir em 2050 (República Portuguesa & Fundo 

Ambiental, 2018): 

▪ Redução das emissões de GEE em 85% (face a 2005); 

▪ Sequestro (agrícola e florestal) de 13 milhões de toneladas de carbono. 

5.2.5 Enquadramento das Alterações Climáticas na região do Tâmega e Sousa 

O concelho de Celorico de Basto, onde se desenvolve o projeto em avaliação, pertence à região do 

Tâmega e Sousa, região que enfrenta desafios relevantes ao nível das alterações climáticas 

nomeadamente no que diz respeito ao aumento do risco de incêndio, danos na vegetação e cadeias 

de produção (temperatura elevada e ondas de calor), ocorrência de inundações, deslizamentos de 

vertentes, danos em edifícios e infraestruturas e alteração dos estilos de vidas (precipitação excessiva 

e ventos fortes). 

No âmbito da adaptação às Alterações Climáticas foi desenvolvido o Plano Intermunicipal de 

Adaptação às Alterações Climáticas da região do Tâmega e Sousa que visa projetar para os 11 

municípios abrangidos (Amarante, Baião, Castelo de Paiva, Celorico de Basto, Cinfães, Felgueiras, 

Lousada, Marco de Canaveses, Paços de Ferreira, Penafiel e Resende) um conjunto de medidas de 

adaptação que, a longo prazo, contribuam para minimizar os impactes das alterações climáticas em 

vários sectores, desde as florestas, à saúde, agricultura, biodiversidade e recursos hídricos.  

O projeto consiste assim num estudo multissectorial, onde se pretende reduzir a vulnerabilidade e 

aumentar a resiliência aos eventos decorrentes das alterações climáticas, definindo formas de 

integração de adaptação nos instrumentos de gestão territorial de âmbito local, municipal e regional, 

sensibilizando para a mudança e adaptação de comportamento e divulgando medidas adaptativas.  

Neste Plano resultou a identificação dos principais impactes atualmente observados na região 

associados a eventos climáticos, dos quais se destacam os seguintes: 
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• Cheias e inundações, resultantes de fenómenos de precipitação excessiva; 

• Seca, associada a períodos de ausência prolongada de precipitação;  

• Aumento do risco de incêndios, devido às temperaturas elevadas e ondas de calor; 

• Deslizamento de vertentes e fenómenos de erosão, danos em edifícios e 

infraestruturas associados à precipitação excessiva; 

• Outros danos associados à Precipitação Excessiva e vento forte; 

• Diminuição do conforto climático das populações, agravamento de patologias e 

aparecimento/ressurgimento de doenças endémicas dos climas tropical, 

agravamento da qualidade do ar com aumento de concentração de partículas, 

associado ao aumento de temperaturas, secas e ondas de calor; 

• Fortes pressões sobre os sistemas hídricos, agrícolas, florestais e biodiversidade 

com consequências nefastas na economia e sociedade devido à diminuição da 

precipitação, a secas e ondas de calor; 

5.2.6 Vulnerabilidade da região aos impactes das Alterações Climáticas 

Tal como indicado, as temperaturas elevadas e ondas de calor, a precipitação excessiva e o vento 

forte são os eventos climáticos aos quais a área em estudo é atualmente mais propícia, podendo dar 

origem a eventos de inundação, incêndios e ainda à existência de outros riscos meteorológicos. 

No âmbito deste estudo são analisados dois impactes com potenciais consequências sobre o projeto: 

risco de inundações e risco de incêndio. 

Risco de Inundações 

O Plano de Gestão dos Riscos de Inundações (PGRI) da RH3 (Douro) não identifica qualquer zona 

de ocorrência de inundações no concelho de Celorico de Basto. 

Risco de Incêndio 

No que respeita aos incêndios florestais, o Plano Municipal da Defesa da Floresta Contra Incêndios 

(PMDFCI) de Celorico de Bastos define para cada Eixo Estratégico metas, indicadores e entidades 

responsáveis pela prossecução das ações preconizadas.  

A Figura 5.2 apresenta a classificação da área de estudo por níveis de Risco de incêndio. A análise 

da figura evidencia que na área de estudo o risco de incêndio varia entre muito baixo a muito alto, 

sendo predominante ao longo de todo o território o risco médio e alto, com a zona da área de estudo 

mais a sul a apresentar, na generalidade, maior risco do que a zona a norte. 
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.  

Figura 5.2 – Risco de Incêndio na área de estudo 

5.2.7 Caracterização das emissões de GEE na área de afetação do projeto 

As emissões de Gases com Efeito de Estufa (GEE) no concelho de Celorico de Bastos evidenciam 

um peso pouco significativo no contexto de emissões nacionais, de acordo com o Relatório de 

Emissões de Poluentes Atmosféricos por concelho do ano 2017, realizado no âmbito da Convenção 

sobre Poluição Atmosférica Transfronteira a Longa Distância (CLRTAP, 1979).  

A distribuição das emissões de GEE pelos diversos sectores de atividade é apresentada em termos 

de quilotoneladas de dióxido de carbono equivalente (CO2e) no gráfico da Figura 5.3. As emissões 
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de CO2e resultam do somatório das emissões de CO2 (dióxido de carbono), CH4 (metano) e N2O 

(óxido nitroso)3. 

 

Figura 5.3 - Emissões de CO2e (kt) no concelho de Celorico de Basto, distribuídas pelos sectores de 

atividade (2017) 

Em Celorico de Basto, as emissões de GEE totalizam 162 kt CO2e, que se distribuem 

maioritariamente pelas fontes naturais (57%), tratamento de resíduos (20%) e transporte rodoviário 

(12%). 

5.2.8 Evolução da situação de referência na ausência do projeto 

No âmbito do clima e alterações climáticas é expectável que o clima na região em estudo sofra uma 

evolução em linha com as projeções climáticas realizadas a nível nacional, e que se baseiam em 

cenários de Alterações Climáticas.  

Em seguida apresenta-se os principais resultados dos cenários climáticos realizados a nível nacional. 

A uma escala mais regional, avalia-se as principais conclusões do Plano Intermunicipal de Adaptação 

às Alterações Climáticas no Tâmega e Sousa, aprovadas e representativas da área em estudo.  

 

 

 

3 Assumindo o Potencial de Aquecimento Global definido no 5º relatório do IPCC 
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Assim, a evolução do Clima para Portugal Continental, na ausência do Projeto, foi analisada no 

âmbito dos Projetos SIAM, SIAM_II e CLIMAAT_II, tendo por base simulações de diferentes modelos 

climáticos. Nestes estudos sugere-se, para o período 2080-2100, o seguinte cenário climático (APA, 

2018): 

Todos os modelos, em todos os cenários, preveem um aumento significativo da temperatura 

média em todas as regiões de Portugal até ao fim do século XXI;  

O aumento da temperatura máxima no Verão situar-se-á entre os 3°C na zona costeira os 7°C no 

interior e será acompanhado por um incremento da frequência e intensidade de ondas de calor;  

Haverá um aumento relevante no número de dias quentes (máxima superior a 35°C) e de noites 

tropicais (mínimas superiores a 20°C), enquanto são esperadas reduções em índices relacionados 

com tempo frio (por ex., dias de geada ou dias com temperaturas mínimas inferiores a 0°C);  

Em todo o território nacional são previstos efeitos decorrentes da alteração do clima térmico, 

designadamente os relacionados com o incremento da frequência e intensidade das ondas de calor, 

com o aumento do risco de incêndio, com a alteração das capacidades de uso e ocupação do solo e 

com implicações sobre os recursos hídricos;  

No que se refere à precipitação, a incerteza do clima futuro é substancialmente maior. Contudo, quase 

todos os modelos analisados preveem redução da precipitação em Portugal Continental durante a 

Primavera, Verão e Outono. O modelo regional, com maior desagregação espacial, aponta para um 

aumento na precipitação durante o Inverno, devido a aumentos no número de dias de precipitação 

forte (acima de 10mm/dia);  

Num âmbito mais regional foram analisadas as projeções climáticas apresentadas no Plano 

Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas no Tâmega e Sousa. Estas projeções foram 

elaboradas com base os cincos pares de modelos listados: 

GCM RCM 

CNRM-CERFACS-CNRM-CM5 CLMcom-CCLM4-8-17 

CNRM-CERFACS-CNRM-CM5 SHMI-RCA4 

MPI-M-MPI-ESM-LR CLMcom-CCLM4-8-17 

ICHEC-EC-EARTH DMI-HIRHMA5 

MPI-M-MPI-ESM-LR SHMI-RCA4 
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Estes dados foram produzidos no âmbito do projeto EURO-CORDEX e ainda sujeitos a uma correção 

de viés realizada no âmbito do projeto anterior (SMHI-DBS45-MESAN, 1989 – 2010). 

Estas projeções regionais estão em concordância com as projeções nacionais e revelam que: 

✓ Aumento da temperatura, particularmente nos meses de verão (2 a 3°C);  

✓ Dias quentes (temperatura máxima > 25°C) muito mais frequentes;  

✓ Noites tropicais (temperatura mínima > 20°C) muito mais frequentes;  

✓ Ondas de calor mais frequentes e intensas;  

✓ Dias de geada menos frequentes. Redução do conforto climático das populações, com 

incremento de patologias agravadas pela subida da temperatura do ar (e.g. doenças 

respiratórias e cardíacas, alergias). Maior risco de surtos de doenças endémicas dos climas 

tropicais (e.g. malária, dengue, febre amarela ou cólera).  

Tendo em conta a região onde se insere o Projeto, prevê-se que, no que respeita às variáveis 

climáticas, a evolução da situação na zona abrangida pelo Projeto será idêntica à avaliada para a 

região em estudo.  

A evolução climática conduzirá a um agravamento dos impactes relacionados com eventos 

climáticos, dos quais se destacam: 

• Cheias e inundações, resultantes de fenómenos de precipitação excessiva;  

• Seca, associada a períodos de ausência prolongada de precipitação;  

• Aumento do risco de incêndios, devido às temperaturas elevadas e ondas de calor;  

• Deslizamento de vertentes e fenómenos de erosão, danos em edifícios e infraestruturas 

associados à precipitação excessiva;  

• Outros danos associados à Precipitação Excessiva e vento forte;  

• Diminuição do conforto climático das populações, agravamento de patologias e 

aparecimento/ressurgimento de doenças endémicas dos climas tropical, agravamento 

da qualidade do ar com aumento de concentração de partículas, associado ao aumento 

de temperaturas, secas e ondas de calor;  

• Fortes pressões sobre os sistemas hídricos, agrícolas, florestais e biodiversidade com 

consequências nefastas na economia e sociedade devido à diminuição da precipitação, a 

secas e ondas de calor; 
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5.3 Qualidade do Ar 

5.3.1 Aspetos metodológicos e âmbito específico 

As concentrações dos poluentes no ar ambiente da área de estudo dependem de duas variáveis 

fundamentais: as emissões dos poluentes que ocorrem nas fontes fixas e móveis em funcionamento 

na zona de influência da área de estudo e as condições meteorológicas, que influenciam o transporte, 

transformação e dispersão dos poluentes na atmosfera. 

Outro fator que pode condicionar a dispersão atmosférica de poluentes é a existência de obstáculos 

naturais, como a própria orografia do terreno, ou artificiais, como os edifícios habitacionais ou de 

comércio, entre as fontes e os recetores. 

Assim, a caracterização da situação atual da qualidade do ar passa pelos seguintes pontos principais: 

▪ Enquadramento legal da qualidade do ar, no que diz respeito aos valores limite de proteção à 

saúde humana; 

▪ Caracterização das emissões atmosféricas nos concelhos da área de estudo, com identificação 

das principais fontes de emissão de poluentes; 

▪ Caracterização da Qualidade do Ar e das condições de dispersão. Esta análise é efetuada com 

base nos valores medidos na Estação da Rede de Qualidade do Ar da Agência Portuguesa do 

Ambiente que seja representativa da área de estudo, e tendo em conta a localização dos recetores 

sensíveis e as condições de dispersão de poluentes. 

5.3.2 Enquadramento legal 

O principal diploma que enquadra a qualidade do ar ambiente é o Decreto-Lei n.º102/2010, de 23 de 

setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 43/2015, de 27 de março, e pelo Decreto-Lei n.º 47/2017, de 

10 de maio, que estabelece medidas destinadas a definir e fixar objetivos relativos à qualidade do ar 

ambiente, com o fim de evitar, prevenir ou reduzir os efeitos nocivos para a saúde humana e para o 

ambiente. 

No Quadro 5.2 apresentam-se os valores limite de proteção à saúde humana definidos para os 

poluentes relevantes em termos da atividade do projeto nas fases de construção e exploração. 
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Quadro 5.2 – Valores limite em ar ambiente estabelecidos no Decreto-Lei n.º 102/2010 

POLUENTE DESIGNAÇÃO PERÍODO 
VALOR LIMITE 

(µg.m-3) 

Dióxido de Azoto (NO2) 

Valor limite para proteção da saúde 
humana 

1 hora 2001 

Ano civil 40 

Limiar de alerta à população 3 horas 400 

Partículas em 
suspensão (PM10) 

Valor limite para proteção da saúde 
humana 

24 horas 502 

Ano civil 40 

Partículas em 
suspensão (PM2.5) 

Valor limite para proteção da saúde 
humana 

Ano civil 25 

Monóxido de Carbono 
(CO) 

Valor limite para a proteção da saúde 
humana 

8 horas 10 000 

Benzeno (C6H6) 
Valor limite para a proteção da saúde 

humana 
Ano civil 5 

Dióxido de Enxofre 
(SO2) 

Valor limite para proteção da saúde 
humana 

1 hora 3503 

24 horas 1254 

Limiar de alerta à população 3 horas 500 

Ozono (O3) 

Limiar de informação 1 hora 180 

Limiar de Alerta 1 horas 240 

Valor Alvo de proteção da saúde humana 8 horas 1205 

1 - A não exceder mais de 18 horas em cada ano civil; 

2 - A não exceder mais de 35 dias em cada ano civil. 

3 - A não exceder mais de 24 horas em cada ano civil; 

4 - A não exceder mais de 3 dias em cada ano civil; 

5 - A não exceder mais de 25 dias em cada ano civil. 

5.3.3 Caracterização das emissões atmosféricas na área de estudo 

A qualidade do ar da área de estudo e envolvente próxima é maioritariamente influenciada pelas 

emissões do tráfego rodoviário das estradas nacionais N304, N101-4, N210, N312, N618 e outras 

estradas e caminhos municipais como a M1775 e M616-1. A nível de emissões industriais destacam-

se as Zonas Industriais de Crespos I e II. 
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Figura 5.4 - Fontes de Emissão Atmosférica 

A alocação espacial das emissões por concelho do ano 2017 (APA, 2019) evidencia emissões 

atmosféricas pouco expressivas em todos os sectores de atividade para o concelho abrangido pela 

área de estudo, de acordo com o Relatório de Emissões de Poluentes Atmosféricos realizado no 

âmbito da Convenção sobre Poluição Atmosférica Transfronteira a Longa Distância (CLRTAP, 1979), 

tal como se pode visualizar na Figura 5.5. O Quadro 5.3 apresenta os totais de emissões por poluente. 
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Figura 5.5 - Emissões atmosféricas no concelho de Celorico de Basto, distribuídas pelos sectores de 

atividade (2017) 

Quadro 5.3 - Emissões atmosféricas totais (2017) 

Concelho NO2 (t/ano) COV (t/ano) 
SO2 

(t/ano) 
PM10 (t/ano) CO (t/ano) 

Celorico de 
Basto 

230,8 889,4 51,7 225,3 4 716,0 

 

No município de Celorico de Basto, no ano de 2017, grande parte das emissões resultou de 

causas/fontes naturais, em todos os poluentes analisados. Destaca-se ainda a contribuição dos 

sectores de transporte rodoviário, solventes, indústria e outra combustão estacionária. 
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5.3.4 Caracterização da qualidade de ar ambiente local 

A avaliação da qualidade do ar é efetuada através da comparação dos valores de concentração 

medidos na Estação de Fundo Douro Norte (Vila Real) da Rede de Monitorização da Agência 

Portuguesa do Ambiente, localizada a cerca de 16 km a este da extremidade da área de estudo, com 

os valores-limite de proteção da saúde humana estabelecidos no Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de 

setembro, apresentados anteriormente. Esta estação (Figura 5.6), encontra-se implantada numa 

zona de características similares às da área de implantação do projeto em estudo no que diz respeito 

à geografia e relevo do terreno, ao clima e à influência de fontes emissoras. Desta forma, considera-

se que as concentrações monitorizadas são representativas das condições de qualidade do ar atuais 

da zona onde o projeto vai ser implementado. De facto, verifica-se que o projeto é inserido num 

concelho com emissões pouco relevantes e aproximadas às emissões do concelho de Vila Real onde 

se insere a estação de monitorização. 

 
Figura 5.6 – Localização da Estação de Qualidade do Ar 
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Para efeitos de caracterização da situação atual foram utilizados os resultados das medições na 

Estação de Fundo de Douro Norte, realizadas num período de 5 anos, de 2014 a 2018, sintetizados 

nos gráficos das Figuras seguintes. As PM2.5, o CO e o benzeno, poluentes potencialmente emitidos 

nas fases de construção e exploração do projeto, não foram monitorizadas durante o período em 

análise. 
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Figura 5.7 – Monitorização da qualidade do ar do poluente PM10  

Estação de Fundo de Douro Norte 

 

Figura 5.8 – Monitorização da qualidade do ar do poluente NO2  

Estação de Fundo de Douro Norte 
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Os resultados das monitorizações realizadas na Estação de Fundo de Douro Norte mostram que: 

• As concentrações máximas diárias de PM10 são superiores ao valor limite (50 µg.m-3) nos 

anos de 2015 e 2018. Contudo, em ambos os anos as excedências ocorrem em número 

de dias inferior ao permitido pela legislação (35 dias). De realçar, que as concentrações 

de PM10 são resultado não só de atividade humana, mas também de fatores naturais; 

• As concentrações máximas horárias e médias anuais são inferiores aos respetivos 

valores limite de proteção da saúde humana para o NO2; 

• De realçar as reduzidas eficiências de recolha de dados validados em ambos os poluentes 

monitorizados, que se traduzem em alguma incerteza na análise dos resultados da 

qualidade do ar. 

5.3.5 Condições de dispersão atmosférica e recetores sensíveis potencialmente afetados 

Em termos de recetores sensíveis na área de estudo e envolvente próxima identificam-se as 

seguintes povoações, que podem estar sob influência da atividade desenvolvida no projeto, nas suas 

fases de construção e exploração: Lordelo, Veade, Fermil, São romão, Corgo e Padredo. 

Tendo como base o PMDFCI de Celorico de Basto (2016-2020), verificou-se que a direção de vento 

mais frequente é de nordeste (32,9% do total dos ventos registados), seguida dos ventos de sudoeste 

(9,4%), confirmando que os recetores identificados serão potencialmente afetados pela atividade 

desenvolvida no projeto. 

5.3.6 Evolução da situação de referência na ausência do projeto 

Na ausência de projeto, os níveis da qualidade do ar da área de estudo manter-se-ão influenciados 

pelas emissões do tráfego rodoviário que circulam das vias próximas à área de estudo e por outras 

fontes emissoras existentes como as zonas industriais. De realçar, contudo, a tendência na 

introdução de tecnologias mais limpas nos diversos sectores de atividade, que tem conduzindo para 

uma evolução favorável da qualidade do ar, fora dos grandes centros urbanos. 
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5.4 Geologia, Geomorfologia e Geotecnia 

5.4.1 Aspetos metodológicos e âmbito específico 

O contexto geológico e geomorfológico onde se enquadra o projeto justificam a análise deste fator 

ambiental. A caracterização da situação atual é composta pelo enquadramento geomorfológico, 

geológico, geotécnico, recursos minerais, locais de interesse geológico, tectónica/neotectónica e 

sismicidade.  

A elaboração da presente caracterização ambiental tem por base os seguintes elementos: 

▪ Carta Geológica de Portugal na escala 1:50 000, Folha 10-A (Celorico de Basto) (Pereira et al., 

1987) e respetiva notícia explicativa (Pereira, 1989). 

▪ Carta Neotectónica de Portugal Continental (Cabral & Ribeiro, 1988); 

▪ Mapa de Intensidade Sísmica Máxima (histórica e atual); 

▪ Regulamento de segurança e ações para estruturas de edifícios e pontes (RSAEEP), aprovado 

pelo Decreto-Lei no 235/83, de 31 de maio 

▪ Eurocódigo 8 (NP EN 1998-1, 2010) 

▪ Base de dados do LNEG - Laboratório Nacional de Energia e Geologia; 

▪ Base de dados da DGEG - Direção-Geral de Energia e Geologia; 

▪ Base de dados do Património Geológico de Portugal com o inventário de geo-sítios de relevância 

nacional; 

▪ Estudos de Caracterização e Diagnóstico do Concelho de Celorico de Basto (2011) 

▪ Ofício LNEG 01469 de 20 de setembro de 2019. 

 

Com a análise da informação disponível, assim como as evidências recolhidas em campo e do estudo 

geológico-geotécnico desenvolvido no âmbito do presente projeto, pretende-se caracterizar a área de 

estudo no que concerne à Geologia, Geomorfologia e Geotecnia de forma direcionada para o Projeto 

em análise neste estudo. 
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5.4.2 Enquadramento geomorfológico 

A região, cratonizada no Hercínico, sofre, durante a orogenia Alpina e nos períodos recentes, a 

influência de compressões NW-SE (direção Bética) e, aproximadamente, W-E (fecho do Atlântico) 

que reativam fraturas anteriores e condicionam o relevo atual para determinar a extensão e idade de 

tais movimentos, carece-se de elementos de referência, cotando-se entre os mais importantes a 

superfície da Meseta, e depósitos quaternário. Da superfície da Meseta, importa considerar a Meseta 

Norte e a designada “Superfície Fundamental” com altitude média de 700-800; começou a ser 

trabalhada no Paleogénico e desenvolvida definitivamente no Miocénico, dada a idade do Pliocénico 

superior-Quaternário dos sedimentos continentais, resultado do último retoque no seu modelado. 

É neste contexto morfológico, associado ao Vale do Tâmega, que se desenvolve a área de estudo 

num relevo menos acidentado ao descrito anteriormente, mas ainda assim com desníveis para 

vencer. As cotas mais elevadas do troçado em estudo localizam-se no nó com EN 210 onde as cotas 

rondam os 250 m e as cotas mais baixas localizam-se junto ao rio Veade com 170 m. 

Efetivamente, o traçado em análise (ver DESENHOS 1 e 2 do Volume III – Peças Desenhadas) 

apresenta características moderadamente amplas para uma estrada de montanha, onde um trainel 

de inclinação igual a -7,2% numa extensão de aproximadamente 1000 m obrigou à implantação de 

uma via para veículos lentos, entre a rotunda 1 (0+000) e o km 1+1150. Entre o km 2+866 e o fim do 

traçado, os declives também são bastante acentuados, na ordem dos 8%. 

A morfologia do relevo levou à necessidade de prever 3 obras de arte especial sobre as linhas de 

água existentes com maior expressão: uma ponte sobre o rio Veade e dois viadutos sobre dois 

subsidiários. 

A carta hipsométrica e a carta de declives podem ser observadas no Volume III – Peças 

Desenhadas, nomeadamente correspondentes ao DESENHO 14 e 15, respetivamente. 

5.4.3 Enquadramento Geológico 

Portugal Continental insere-se, em grande parte da sua extensão, no Maciço Antigo ou Hespérico, 

que ocupa a parte ocidental e central da Península Ibérica e constitui o núcleo primitivo e fundamental 

do território, que o mar só tornou a invadir na periferia. Em redor do Maciço Hespérico dispõem-se as 

restantes unidades constituintes da Península Ibérica, sendo este maciço, o fragmento mais contínuo 

do soco Hercínico na Europa. 
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A Península caracteriza-se por unidades morfoestruturais específicas, apresentando uma superfície 

de cerca de 581.000 km2 e largura máxima de 1.000 km, constituída por regiões de relevo distintas, 

organizado diferencialmente em planaltos e serras, na região central, orlas montanhosas, da periferia 

para o interior e, bacias, planícies e serras, da periferia para o exterior. 

A bacia hercínia ou também designado como Maciço Antigo, em Portugal Continental, está 

individualizado em diferentes terrenos: a Zona de Galiza e Trás-os-Montes, a Zona Centro Ibérica 

(ZCI), a Zona de Ossa Morena (ZOM) e a Zona Sul Portuguesa (ZSP). Parte destes terrenos estão 

cobertos pelas bacias meso-cenozoicas.  

O traçado em estudo localiza-se no Maciço Hespérico, mais propriamente no Complexo Alóctone 

Inferior da Zona de Galiza Trás-os-Montes, o qual é formado por terrenos do Paleozoico que incluem 

abundantes manifestações vulcânicas no seio das rochas metassedimentares.  

5.4.3.1 Geologia Local 

Relativamente à geologia local, o troço em estudo localiza-se na folha 10-A (Celorico de Basto) da 

Carta Geológica de Portugal na escala 1/50 000 (Pereira et al., 1987). De acordo com a notícia 

explicativa da referida folha (Pereira, 1989) a totalidade do traçado localiza-se sobre a formação “UV 

– Unidade de Vila Nune” que corresponde a um terreno alóctone do Silúrico. Esta unidade é 

constituída por quartzitos imaturos, micáceos e xistentos com intercalações de quartzitos compactos. 

Entre o pk 6+900 e o pk 7+800, o troço irá assentar sobre tufos vulcânicos ácidos a intermédios que 

pertencem à referida unidade (Figura 3.2). Refira-se ainda que na área de estudo do troço em análise, 

estão cartografados filões de quartzo e apelitos, que aparentemente não serão intercetados pelo 

projeto. 
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Figura 5.9 – Carta geológica com implantação da área de estudo 
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5.4.4 Enquadramento geotécnico 

No âmbito do presente projeto, foi realizada uma prospeção geológica-geotécnica dedicada. O plano 

de trabalhos envolveu a realização de sondagens geotécnicas (S), acompanhadas de ensaios de 

caracterização in situ, SPT, sempre que interferido maciço terroso, penetrómetros dinâmicos 

superpesados (DPSH), poços de reconhecimento (P), e perfis sísmicos de refração (PS). Aquando 

da abertura dos poços de reconhecimento foram colhidas amostras remexidas de solos que foram 

sujeitas a tratamento laboratorial, nomeadamente ensaios de identificação e caracterização. 

No Anexo III é apresentado o Estudo Geológico e Geotécnico, onde se detalha a referida prospeção 

geotécnica, sendo que, no presente capitulo apenas são referidos alguns aspetos de modo a 

complementar a caracterização geológica atrás descrita.  

5.4.4.1 Sondagens mecânicas 

Tendo por objetivo proceder à caracterização do comportamento geotécnico associado ao ambiente 

geológico nos vários locais selecionados previamente, foi executado um conjunto de 38 sondagens 

geotécnicas verticais. A análise macroscópica da amostragem obtida pelas sondagens permitiu 

individualizar os diferentes horizontes atravessados e enquadrá-los do ponto de vista litoestratigráfico, 

numa perspetiva uniformizadora e geotecnicamente coerente, sem pretensões de natureza 

académica, atendendo muito objetivamente aos propósitos do estudo. 

No quadro seguinte detalham-se as quantidades de trabalhos praticadas e resumem-se as principais 

características das sondagens executadas. 

Quadro 5.4 – Quantidades e resumo das sondagens mecânicas executadas 

Ref.ª Localização Objetivo 
Prof. [m] 

SPT 
N. F. 
[m] 

Litoestratigrafia 
Percussão Rotação 

S01 0+250 Escavação 10.60 5.75 7 7.30 
Aterro +  

Unidade Vila Nune 

S03 0+813 Obra de Arte 12.50 5.65 8 2.80 
Aterro +  

Unidade Vila Nune 

S04 0+813 Obra de Arte 12.14 - 8 2.80 
Aterro +  

Unidade Vila Nune 

S10 1+210 Obra de Arte 3.07 11.93 3 7.30 
Solo Orgânico + Solo 
remexido + Unidade 

Vila Nune 

S11 1+235 Obra de Arte 5.00 10.00 3 6.80 
Solo Orgânico +  

Unidade Vila Nune 

S12 1+275 Obra de Arte 15.09 - 10 7.00 
Solo Orgânico + Solo 
remexido + Unidade 

Vila Nune 
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Ref.ª Localização Objetivo 
Prof. [m] 

SPT 
N. F. 
[m] 

Litoestratigrafia 
Percussão Rotação 

S13 1+340 Obra de Arte 10.61 - 7 8.50 
Solo Orgânico + Solo 
remexido + Unidade 

Vila Nune 

S14 1+345 Obra de Arte 4.61 6.39 3 - 
Solo Orgânico +  

Unidade Vila Nune 

S15 1+570 Obra de Arte 4.00 5.30 2 7.00 
Solo Orgânico +  

Unidade Vila Nune 

S16 1+590 Obra de Arte 11.38 3.70 7 7.60 
Solo Orgânico +  

Unidade Vila Nune 

S17 1+675 Obra de Arte 5.00 5.20 3 - 
Solo Orgânico + Solo 
remexido + Unidade 

Vila Nune 

S19 1+840 Escavação 16.90 - 11 12.00 
Solo Orgânico +  

Unidade Vila Nune 

S20 2+050 Escavação 10.93 - 7 4.30 
Solo Orgânico +  

Unidade Vila Nune 

S21 2+145 Obra de Arte 1.50 13.50 - 10.00 
Solo Orgânico +  

Unidade Vila Nune 

S22 2+170 Obra de Arte 3.00 12.00 1 5.80 
Aterro +  

Unidade Vila Nune 

S23 2+200 Obra de Arte 5.40 9.60 3 7.60 
Aterro +  

Unidade Vila Nune 

S24 2+225 Obra de Arte 6.00 9.00 4 10.00 
Solo Orgânico +  

Unidade Vila Nune 

S25 2+345 Obra de Arte 12.22 - 8 seco 
Solo Orgânico +  

Unidade Vila Nune 

S26 2+355 Obra de Arte 12.23 - 8 seco 
Solo Orgânico +  

Unidade Vila Nune 

S27 2+645 Aterro 9.00 4.50 6 5.50 
Solo Orgânico +  

Unidade Vila Nune 

S30 2+880 Obra de Arte 15.04 - 10 8.00 
Solo Orgânico +  

Unidade Vila Nune 

S31 2+905 Obra de Arte 15.07 - 10 8.70 
Solo Orgânico + Solo 
remexido + Unidade 

Vila Nune 

S32 2+930 Obra de Arte 3.00 12.00 2 - 
Solo Orgânico + Solo 
remexido + Unidade 

Vila Nune 

S33 2+960 Obra de Arte 5.50 9.50 3 3.30 
Solo Orgânico + Argila 
siltosa + Unidade Vila 

Nune 

S34 2+990 Obra de Arte 4.30 10.70 2 4.50 
Solo Orgânico + Argila 
siltosa + Unidade Vila 

Nune + Filão de qz 
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Ref.ª Localização Objetivo 
Prof. [m] 

SPT 
N. F. 
[m] 

Litoestratigrafia 
Percussão Rotação 

S35 3+015 Obra de Arte 4.00 11.00 2 8.00 
Solo Orgânico +  

Unidade Vila Nune 

S36 3+120 Obra de Arte 15.28 - 10 10.00 
Aterro +  

Unidade Vila Nune 

S37 3+130 Obra de Arte 14.80 5.00 9 12.00 
Aterro +  

Unidade Vila Nune 

S38 3+250 Escavação 6.00 4.00 4 4.50 
Solo Orgânico + Solo 
remexido + Unidade 

Vila Nune 

 

As sondagens mecânicas executadas permitiram constatar que na área de interesse do projeto 

apenas se intersectou a formação “UV - Unidade Vilas Nunes”, em diferentes graus de alteração, a 

variar entre o W5 (rocha descomposta) e o W3/2 (rocha medianamente alterada a pouco alterada). 

Foi identificada na Sondagem S34 um filão de quartzo. Foi comum ocorrer em todas as sondagens 

mecânicas executadas a ocorrência de aterro ou solo orgânico no primeiro a segundo metro de 

investigação. 

 

Fotografia 5.1 - Registo Fotográfico da sondagem geotécnica S1 
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5.4.4.2 Poços de reconhecimento 

Com o intuito de inferir as condições geológicas locais, até profundidades modestas, detetar eventual 

produtividade hidrogeológica, e colher amostragem para caracterização e identificação laboratorial, 

foi realizado um conjunto de 8 poços de reconhecimento. 

Os locais de realização dos poços contemplaram preferencialmente as zonas a escavar e as 

transições aterro/escavação, de modo a permitir, simultaneamente, a caracterização dos terrenos 

quanto à sua aptidão geotécnica para reutilização em aterro e acesso aos solos ocorrentes a pelo 

menos 1m abaixo da cota da rasante. 

Os poços de reconhecimento efetuados permitem caracterizar a nível litológico e estratigráfico os 

diferentes horizontes atravessados, com base na análise macroscópica da amostragem, bem como 

os resultados obtidos nos ensaios laboratoriais aos quais as amostras recolhidas foram submetidas. 

Quadro 5.5 – Resumo dos poços de reconhecimento executados 

Ref. ª Localização Objetivo 
N. F. 

[m] 
Litoestratigrafia 

P01 0+025 Aterro Seco 

0.00 a 0.25m – Solo orgânico (So) 

0.25 a 1.90m – Gnaisses profundamente decompostos (UV) 

(Esgotou-se a capacidade de escavação do equipamento) 

P02 0+125 Aterro Seco 

0.00 a 0.25m – Solo orgânico (So) 

0.25 a 2.50m – Gnaisses profundamente decompostos (UV) 

(Esgotou-se a capacidade de escavação do equipamento) 

P03 0+375 Escavação Seco 

0.00 a 0.40m – Solo orgânico (So) 

0.40 a 1.40m – Fragmentos gnaissicos (UV) 

(Esgotou-se a capacidade de escavação do equipamento) 

P04 0+650 Aterro Seco 

0.00 a 0.30m – Solo orgânico (So) 

0.30 a 1.30m – Gnaisses profundamente decompostos (UV) 

(Esgotou-se a capacidade de escavação do equipamento) 

P05 0+725 Aterro Seco 

0.00 a 0.55m – Solo orgânico (So) 

0.55 a 2.00m – Gnaisses profundamente decompostos (UV) 

(Esgotou-se a capacidade de escavação do equipamento) 

P06 0+975 Escavação Seco 

0.00 a 0.80m – Solo orgânico (So) 

0.80 a 1.90m – Gnaisses profundamente decompostos (UV) 

1.90 a 3.60m – Xisto filítico profundamente decomposto (UV) 

(Esgotou-se a capacidade de escavação do equipamento) 
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Ref. ª Localização Objetivo 
N. F. 

[m] 
Litoestratigrafia 

P07 1+950 Escavação Seco 
0.00 a 0.30m – Solo orgânico (So) 

0.30 a 4.00m – Xisto filítico profundamente decomposto (UV) 

P08 2+500 Escavação Seco 
0.00 a 0.55m – Solo orgânico (So) 

0.55 a 4.00m – Gnaisses profundamente decompostos (UV) 

 

 

Fotografia 5.2 - Registo fotográfico do poço de reconhecimento P6 

5.4.4.3 Reutilização de materiais  

Os materiais que ocorrem ao longo do traçado, e que virão genericamente a representar as 

escavações, constituem ambiente relativamente monótono, revelando alguma persistência, de 

formações xisto-filíticas e gnaissicas.  

Destas formações intersectaram-se materiais com razoáveis características de reutilização, embora 

variáveis de acordo com o grau de alteração dos maciços a mobilizar pelos desmontes, apesar de se 

referenciarem de modo dominante, materiais muito alterados. Reúnem em regra aptidão para 

constituírem leito do pavimento. 
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A caracterização laboratorial efetuada no âmbito dos ensaios de terraplenagens, permitiu a 

classificação dos solos ocorrentes de acordo com as classificações USCS, AASHTO e GTR (Quadro 

5.6). 

Quadro 5.6 – Classificações USCS, AASHTO e GTR dos solos intersectados. 

Classificação Nº de Amostras 

USCS 

GW-GM 1 de 8 

GM 1 de 8 

SW-SM 3 de 8 

SP-SM 1 de 8 

SM 2 de 8 

AASHTO 

A-1-a 6 de 8 

A-1-b 1 de 8 

A-4 1 de 8 

GTR 

A1 1 de 8 

B5 2 de 8 

C2 1 de 8 

D2 3 de 8 

D3 1 de 8 

 

Do ponto de vista da reutilização poderá considerar-se que na sua quase totalidade estes materiais 

poderão ser reutilizados na execução dos aterros, embora a respetiva natureza siltosa resulte na 

necessidade de alguns cuidados na execução dos aterros. 

5.4.4.4 Perfis Sísmicos de Refração 

Tendo em vista o zonamento dos terrenos geológicos ocorrentes em termos de velocidade de 

propagação das ondas sísmicas longitudinais ou de compressão (Vp), realizaram-se 3 perfis sísmicos 

de refração com 55m de comprimento nos pontos de escavação considerados mais pertinentes. 

As tomografias de refração sísmica permitiram definir diferentes horizontes sísmicos, para os quais 

se admitiram características dos maciços rochosos no que respeita ao seu estado de alteração e 

fracturação, respetivo. O horizonte de alteração W5-4 identifica as rochas xistosas e gnaissicas 

decompostas e muito alteradas, caracterizadas por valores de Vp ≤ 1700 m/s. Este horizonte, nas 

tomografias analisadas, ocorre com carácter generalizado com espessura que poderá alcançar os 

10m. O horizonte de alteração W4-3, intersetado pelas escavações do traçado, identifica as rochas 

xistosas ou gnaissicas muito e medianamente alteradas e muito fraturadas, onde foram obtidos 

valores de 1700 ≤ Vp ≤ 2500 m/s. 
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Este horizonte, nas tomografias analisadas, ocorre por vezes em espessuras superiores a 7m; o 

desmonte deste horizonte prevê-se 70% mecânico e 30% com recurso a explosivos. Para o maciço 

xistoso/gnaissico medianamente alterado (W3), caracterizado por valores de Vp ≥ 2500 m/s prevê-se 

desmontes 100% com recurso a explosivos. 

5.4.5 Recursos Minerais 

Relativamente à existência de recursos geológicos hidrominerais e minerais (metálicos e não 

metálicos) na área em estudo foram consultadas as plataformas de informação geográfica da Direção 

Geral de Energia e Geologia (DGEG) e o LNEG (portal SIORMINP). 

A consulta à plataforma da DGEG efetuada em agosto 2020 permitiu constatar que a área de estudo 

não é intersectada por qualquer área de interesse para exploração de geológicos.   

Através de informação cedida pelo LNEG (Figura 5.10) constata-se que a área de estudo localiza-se 

numa área potencial em quartzo e feldspato de Celorico de Basto e situa-se ainda sobre parte da 

área das antigas concessões mineiras nº 1003-P (Tapada da Bouça) e nº 1132-P (Monte da 

Bouça nº1) que fazem parte integrante das minas de quartzo e feldspato que estiveram atribuídas à 

empresa QUARFEL - Sociedade de Exploração de Rochas, Lda. para exploração, entre 1971 e 1992. 

Estas concessões mineiras encontram-se atualmente abandonadas por falta de interesse económico. 

No extremo sul da área de estudo situa-se o depósito mineral de estanho denominado Carriço 

(424Sn) que esteve concessionado a Antero Pereira dentro da concessão mineira nº 3271 (Carriço), 

entre 1960 e 1980 e que, atualmente, também se encontra abandonado por não suscitar interesse 

económico. 

Refira-se ainda que em informação cedida pela Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto informa 

que toda a área de estudo está incluída em área potencial para a exploração de Lítio.  
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Figura 5.10 – Recursos geológicos na área de estudo 

5.4.6 Locais de interesse geológico – Património Geológico  

Relativamente a locais de interesse geológico com particular interesse conservacionista, quer por 

motivos científicos, estéticos e outros, verificou-se, em resultado da consulta das plataformas de 

informação geográfica do LNEG e PROGEO a inexistência do registo de locais com interesse 

geológico.   

Contudo, consultando o Processo de Revisão do Plano Diretor Municipal (PDM) de Celorico de Basto 

com o título “Estudos de Caracterização e Diagnóstico do Concelho de Celorico de Basto” (junho de 

2011) constata-se aí a referência a Recursos Geológicos com Interesse Conservacionista e 

Patrimonial. É referido neste estudo a inexistência de património geológico inventariado no concelho 

de Celorico de Basto, sendo, no entanto, tecidas algumas considerações sobre a ocorrência de 

litologias especificas (granodioritos e quartzodioritos biotíticos), bem como a existência de 

explorações mineiras e de estruturas geológicas que foram consideradas no estudo, como Áreas com 

Interesse Geológico no concelho de Celorico de Basto.  
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Embora estes locais sejam referidos no estudo, não são consignados no Regulamento do PDM e não 

se encontram representados nas Plantas de Ordenamento e respetiva Carta de Condicionantes. 

5.4.7 Tectónica / Neotectónica. Sismicidade 

A tectónica da região é suscetível de ser enquadrada no esquema estrutural mais vasto que hoje se 

admite para o NW da Península Ibérica. O esquema em questão conforma a estrutura deste segmento 

da cadeia Varisca a um empilhamento de unidades, da base para o topo: autóctone, parautóctone e 

alóctone (Unidade de Vila Nune). Todas as unidades separadas por carreamentos basais. 

Os cisalhamentos considerados, atuando ao nível do soco, acentua o arco Ibero-Armoricano e 

originam, na cobertura, deslocação dos mantos de carreamento mediante o jogo de cisalhamentos 

tangenciais (carreamentos) na base dos mantos. Induzem, pois, a deformação do autóctone e dos 

próprios mantos. Dão assim lugar, na Unidade de Vila Nune e também na Unidade de Mouquim, a 

dobras cartografáveis macroscópicas, pluriquilométricas, de eixos curvos, deitadas vergentes para 

SE. A xistosidade de plano axial destas dobras S1 é subhorizontal e contém uma lineação de 

estiramento l1 (x1) de direção media N35°W. Desenhando o eixo das dobras uma virgação e sendo o 

estiramento subcoincidente com o eixo cinemático a, o fluxo é convergente. O sentido do movimento, 

deduzido dos elementos estruturais, verifica-se para SE. A idade de F1 está estimada em 380±10 Ma 

nas zonas internas da cadeia. 

A deformação progressiva e o movimento continuado segundo os carreamentos basais dos mantos 

vão deformar a xistosidade S1, antes desenvolvida, e dar lugar a novos dobramentos de 2ª fase 

hercínica (F2). É observada grande dispersão axial destas dobras no plano da xistosidade S1 em 

virtude da sua geometria curviplanar.  

Na região de Vila Nune a direção axial das dobras F2 é N60°W, a vergência faz-se para NE, a 

deformação é forte e a direção de estiramento tende a aproximar-se da direção das charneiras; na 

região a SW de Celorico de Basto, as relações charneiras das dobras-estiramento em F2 estão 

rodadas de 20-25° para leste em relação aos valores observados em F1 e a deformação produzida 

em F2, ou é fraca, ou está mascarada pela intensidade da fase seguinte. 

Após implantação dos mantos, a evolução tectónica regional muda de um regime tangencial para um 

regime de cisalhamentos subverticais durante a vigência da deformação F3. Esta resulta da interação 

de desligamentos dúcteis conjugados, que atuando o nível do soco, induzem nos terrenos de 

cobertura dobras com planos axiais subverticais e eixos subhorizontais. Estas dobras dispõem-se em 

échelon entre os dois grandes cisalhamentos. O movimento dextro destes cisalhamentos, a geometria 

sigmoide das dobras e o estiramento subhorizontal denotam o carácter não-coaxial da deformação 

induzida. A idade desta fase tem sido estimada em 300±10Ma. 
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Na área em estudo, a Unidade Vale de Nune encontra-se intensamente metamorfizada e dobrada 

com diversas falhas inversas de baixo ângulo que permitiram o seu carreamento. Apresenta-se ainda 

afetada por sistemas de falhas verticais e sub-verticais, nomeadamente junto ao pk 5+500 do traçado 

em análise onde ocorre uma falha de direção NW-SE.  

Na figura seguinte apresenta-se o enquadramento da área de estudo no extrato da Carta 

Neotectónica de Portugal. Constata-se aí que a área de estudo não é intersectada por qualquer falha 

ativa ou lineamento geológico. Refira-se apenas a proximidade (mais de 10 km para leste) à 

importante falha de Verim-Régua. Trata-se de falha ativa com registo sísmico, termalismo ao longo 

de todo o percurso e estruturas em graben responsáveis pelos fossos associados.  

 

Figura 5.11 – Enquadramento da área de estudo na Carta Neotectónica de Portugal (adaptado Cabral 

& Ribeiro et al., 1988) 
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A intensidade sísmica é um parâmetro que permite avaliar as vibrações sísmicas sentidas num certo 

local tendo em conta os efeitos produzidos em pessoas, objetos e estruturas. De acordo com a Carta 

de Intensidade Sísmica (escala internacional, período e 1901-1972) observada em Portugal 

Continental a área de estudo situa-se na zona V (Figura 5.12 a)). Relativamente à Carta de Isossistas 

de Intensidades Máximas (escala de Mercalli Modificada de 1956, período de 1755-1996), a área de 

estudo situa-se na zona com intensidade sísmica máxima de grau VI (Figura 5.12 b)). 

 

Figura 5.12 – Área de estudo implantada na Carta de Intensidade Sísmica e na Carta de Isossistas de 

Intensidades Máximas 

Analisando a escala de Mercalli modificada de 1956 para Portugal continental, a Intensidade Sísmica 

Máxima observada varia entre grau V e grau X, respetivamente, como forte e destruidor. De acordo 

com a referida escala, nos sismos de grau VI (bastante forte) o sismo é sentido por todos, muitos 

assustam-se e correm para a rua. As pessoas sentem a falta de segurança. Os pratos, as louças, os 

vidros das janelas, os copos, partem-se. Objetos ornamentais, livros, etc., caem das prateleiras. Os 

quadros caem das paredes. As mobílias movem-se ou tombam. Os estuques fracos e alvenarias do 

tipo D fendem. Pequenos sinos tocam (igrejas e escolas). As árvores e arbustos são visivelmente 

agitados ou ouve-se o respetivo ruído. 

A sismicidade de uma região também pode ser avaliada com base no grau de sismicidade atribuído 

pelo Regulamento de Segurança e Ações para Estruturas de Edifícios e Pontes (RSAEEP).  
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Este regulamento contém informação que permite a definição das ações sísmicas nos locais das 

obras, quer para sismos distantes quer para sismos próximos, em função das quatro zonas em que 

o país foi dividido, A, B, C e D, por ordem decrescente de grau de sismicidade. A influência do grau 

de sismicidade é traduzida pelo coeficiente de sismicidade, .  

 

 

Figura 5.13 – Enquadramento da área de estudo no zonamento sísmico 

Na carta de Zonamento Sísmico de Portugal Continental, a área de estudo localiza-se na zona D 

(Figura 5.13 a)), à qual corresponde o valor de α de 0,3.  

De acordo com o Eurocódigo 8 - Projeto de estruturas para resistência aos sismos (EC8), a ação de 

fenómenos sísmicos mais ou menos severos pode ser sistematizada em dois grandes tipos: 

• Ação sísmica do Tipo 1, correspondente a sismos distantes, de grande magnitude 

e com epicentro no mar (sismicidade interplacas Eurasiática e Africana); 

• Ação sísmica do Tipo 2, associada a sismos locais, de magnitude moderada e 
pequena distância focal (sismicidade intraplaca Eurasiática). 
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O documento de regulamentação define, em função do tipo de ação sísmica considerada e para cada 

uma das zonas sísmicas definidas, o valor da aceleração de referência de projeto, como 

esquematizado na Figura 5.13 b) e c). 

A área de estudo insere-se na zona sísmica 1.6, relativamente à ação sísmica do Tipo 1 (Figura 

5.13 b)), e à zona 2.4 no que se refere à ação de Tipo 2 (Figura 5.13 c)). No Quadro 5.7, destacam-

se as acelerações máximas de referência de projeto a considerar. 

Quadro 5.7 – Aceleração máxima de referência de projeto nas várias zonas sísmicas 

AÇÃO SÍSMICA TIPO 1 AÇÃO SÍSMICA TIPO 2 

Zona Sísmica agR (m/s2) Zona Sísmica agR (m/s2) 

1.1 2.5 2.1 2.5 

1.2 2.0 2.2 2.0 

1.3 1.5 2.3 1.7 

1.4 1.0 2.4 1.1 

1.5 0.6 2.5 0.8 

1.6 0.35 - - 

 

5.4.8 Evolução da situação de referência na ausência do projeto 

Relativamente ao fator ambiental da geologia, geomorfologia e geotecnia, a não concretização do 

projeto não trará qualquer alteração à situação de referência atual. 

5.5 Recursos Hídricos Superficiais 

5.5.1 Aspetos metodológicos e âmbito específico 

A identificação e caracterização dos recursos hídricos existentes na área de estudo e envolvente 

próxima foram efetuadas com recurso às seguintes fontes de informação: 

próxima foram efetuadas com recursos às seguintes fontes de informação: 

• Plano de Gestão da Região Hidrográfica que integra a Região Hidrográfica n.º 3. 

designado de PGRH do Douro (1º e 2º Ciclos);  

• Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH); 
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• Informação cedida pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA); 

• Base de dados da APA (SNIAmb) – Sistema Nacional de Informação de Ambiente. 

Pela análise da informação disponível, pretende-se caracterizar a área de estudo no que se refere 

aos recursos hídricos superficiais e de forma direcionada para o projeto em análise. 

5.5.2 Enquadramento Hidrográfico 

A área de estudo em análise localiza-se na Região Hidrográfica do Douro (RH3), uma região 

hidrográfica internacional com uma área total em território nacional de 19 218 km2. Integra a bacia 

hidrográfica do Rio Douro e as bacias hidrográficas das ribeiras de costa, incluindo as respetivas 

águas subterrâneas e águas costeiras adjacentes, conforme Decreto-Lei n.º 347/2007, de 19 de 

outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 117/2015, de 23 de junho. A RH3 engloba, total ou 

parcialmente, 74 concelhos, dos quais 47 estão totalmente englobados nesta RH e 27 estão apenas 

parcialmente abrangidos. 

O rio Douro nasce na serra de Urbion (Cordilheira Ibérica), a cerca de 1 700 m de altitude. Ao longo 

do seu curso de 927 km (o terceiro maior entre os rios da Península Ibérica, depois do Tejo e do Ebro) 

até à foz no Oceano Atlântico, junto à cidade do Porto, atravessa o território espanhol numa extensão 

de 597 km e serve de fronteira ao longo de 122 km, sendo os últimos 208 km percorridos em Portugal. 

A bacia hidrográfica do rio Douro tem uma área total de 97 477,66 km2, dos quais 18 587,85 km2 em 

Portugal (19,07%) e 78 889,0 km2 em Espanha (80,93%), ocupando o primeiro lugar em área entre 

as bacias dos maiores rios peninsulares (superior à do Ebro e à do Tejo). A parte portuguesa ocupa 

também o primeiro lugar em dimensão entre as bacias dos rios nacionais ou internacionais que 

atravessam o território nacional. 

Como observável no Quadro 5.8 e no Enquadramento Hidrográfico do Projeto (DESENHO 9 do 

Volume III - Peças Desenhadas), a área de estudo enquadra-se na sub-bacia do Tâmega, que ocupa 

uma área de 2 648 km2 e, em particular, na massa de água superficial do rio de Veade 

(PT03DOU0268). 

Quadro 5.8 – Caracterização da massa de água superficial abrangida pela área de estudo 

Massa de água Superficial Código Tipologia Natureza 

Rio de Veade PT03DOU0268 
Rios do Norte de Pequena 

Dimensão 
Natural 

Fonte: Base de dados SNIAmb (2º Ciclo de Planeamento 2016-2021), 2019 
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A linha de água que dá nome à referida massa de água superficial – rio Veade – é a linha de água 

de maior expressão da área de estudo, afluente do rio Tâmega. 

  

Fotografia 5.3 - Rio Veade 

O traçado em análise é cruzado por vários pequenos subsidiários ao rio Veade, todos eles com pouca 

expressão hidrológica e de carácter temporário. 

  

Fotografia 5.4 - Subsidiários do Rio Veade 

Da observação da DESENHO 9 do Volume III - Peças Desenhadas, é possível constatar que o troço 

em análise cruza em 12 pontos a rede hidrográfica local, embora só cruze uma vez o rio Veade, onde 

será construída uma ponte. Serão ainda construídos dois viadutos que cruzam linhas de água de 

menor importância, sendo que as restantes serão salvaguardadas com a colocação de passagens 

hidráulicas. 

Refira-se, por fim, que parte da área de estudo em análise intersecta o nível pleno de armazenamento 

da albufeira do Fridão, caso a barragem com o mesmo nome venha a ser construída. 
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5.5.2.1 Hidrologia local  

A distribuição anual média do escoamento, que decorre essencialmente da distribuição da 

precipitação anual média, é caracterizada por uma grande variabilidade do escoamento mensal, a 

qual está presente também nas diferentes bacias hidrográficas. Os escoamentos e a precipitação 

média anuais na massa de água intersetada pelo projeto, de acordo com o PGRH (2º Ciclo) da Região 

Hidrográfica do Douro, apresentam-se no Quadro 5.9. 

Quadro 5.9 – Escoamento e disponibilidades anuais de água nas massas de água da área de estudo 

Bacia Hidrográfica Massa de água Código 

Escoamento médio anual em 
regime natural (hm3) Precipitação média 

anual (mm) Ano 
seco 

Ano 
médio 

Ano 
húmido 

Tâmega Rio de Veade PT03DOU0268 1 443,02 2 254,52 3 314,07 1 387 

Fonte: PGRH (RH2), 2016. 

 

Importa referir que, de acordo com o PGRH3, a região em estudo não apresenta vulnerabilidade a 

cheias e inundações. No entanto, na cartografia de REN (DESENHO 6 do Volume III - Peças 

Desenhadas), estão cartografadas pequenas manchas na área em estudo, associadas ao rio Veade, 

como zonas ameaçadas pelas cheias que não são intersetadas pelo traçado em análise.  

5.5.2.2 Pressões sobre as massas de água 

5.5.2.2.1 Usos da água e fontes de poluição 

A qualidade das massas de água é avaliada em função do uso a que se destinam, usos que podem 

ser discriminados entre usos primários, prioritários em casos de concorrência de usos em situações 

de baixa disponibilidade hídrica – abastecimento doméstico e industrial, produção de energia e 

irrigação – e usos secundários, dependentes do estatuto de proteção ou condicionamento das 

mesmas, relacionados com atividades de recreio e lazer - como uso balnear, navegação e pesca - e 

outros, como abeberamento animal. 

Não obstante dever ser assegurada uma qualidade de água mínima para as suas funções básicas e 

garantir condições de salubridade, usos mais sensíveis como consumo humano serão mais restritivos 

em termos de parâmetros de qualidade, por exemplo, para atividades de recreio e lazer. 
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A área de estudo não abrange zonas designadas como Zonas Sensíveis em termos de nutrientes 

nem está abrangida por Zonas Protegidas para a captação de água destinada à produção de água 

para consumo humano (artigo 7.º da DQA). 

Informação fornecida pela Agência Portuguesa do Ambiente (ver Anexo I – Contacto Entidades) 

refere a existência de uma captação de água superficial no rio Veade, utilizada para rega (Figura 

5.14).  

 
Figura 5.14 – Enquadramento hidrogeológico da área em estudo 
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No que respeita a fontes de poluição, importa referir que, de acordo com a consulta efetuada na 

plataforma SNIAmb, não foi identificada na área de estudo a presença de fontes pontuais relevantes. 

Como tal, de referenciar apenas, à escala local, dada a inserção em meio rural, a potencial poluição 

difusa associada à prática agrícola e/ou pecuária, mas também urbano, devido à proximidade com 

alguns aglomerados populacionais. Refira-se ainda a existência de uma ETAR na área em estudo. 

5.5.2.2.2 Qualidade da água 

O quadro legislativo atual, no que diz respeito à qualidade da água, é constituído pelo Decreto-Lei n.º 

236/98, de 1 de agosto (retificado pela Declaração de Retificação n.º 22-C/98, de 30 de novembro; 

parcialmente revogado pelo Decreto-Lei n.º 243/2001, de 5 de setembro, por sua vez revogado pelo 

Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto; parcialmente revogado pelo Decreto-Lei n.º 103/2010, de 

24 de setembro e Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho que foi alterado pelo DL 34/2016, de 28 de 

junho; e parcialmente revogado pelo Decreto-Lei n.º135/2009, de 3 de junho, entretanto alterado pelo 

Decreto-Lei n.º 113/2012 de 23 maio), que estabelece as normas, critérios e objetivos de qualidade 

com a finalidade de proteger o meio aquático e melhorar a qualidade das águas em função dos seus 

principais usos. 

Importa referir que na sequência da Diretiva-Quadro da Água - DQA (Diretiva n.º2000/60/CEO, 

transposta pela Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro (Lei da Água), os Estados Membros têm a 

obrigação de classificar o estado das massas de água de superfície. Esta classificação final integra 

a classificação do Estado Ecológico e do Estado Químico, sendo que o estado de uma massa de 

água de superfície é definido em função do pior dos dois estados, Ecológico ou Químico. A avaliação 

do estado das massas de água é, por sua vez examinada, no âmbito da revisão dos Planos de Gestão 

de Bacia Hidrográfica.  

Segundo a base de dados do SNIAmb - Sistema Nacional de Informação de Ambiente, relativamente 

aos dados de qualidade da massa de água superficial constatou-se que o rio Veade apresenta um 

estado ecológico razoável e um estado químico desconhecido pelo que estado global é classificado 

como Inferior a bom. 

Quadro 5.10 – Qualidade da massa de água superficial abrangida pela área de estudo 

Massa de água superficial Código 
Estado 

Ecológico 
Estado 

Químico 

Estado Global 

Rio de Veade PT03DOU0268 Razoável Desconhecido Inferior a Bom 

Fonte: Base de dados SNIAmb (2º Ciclo de Planeamento 2016-2021), 2020 
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Também no âmbito da nova Diretiva-Quadro da Água, a delimitação de zonas hídricas sensíveis 

considera critérios relacionados com a descarga de águas residuais urbanas, risco de eutrofização e 

outros. Segundo a cartografia de zonas sensíveis a massa de água superficial do rio Veade não está 

classificada nesse âmbito. 

5.5.2.2.3 Estado global das massas de água de acordo com DQA/PGRH8  

De acordo com o PGRH3 do 2º ciclo, tendo por base a classificação das massas de água do 1.º ciclo 

quanto ao seu estado ecológico, constata-se que cerca de 71% das massas de água superficiais 

classificadas apresentavam um Estado Excelente ou Bom, 22% um Estado Razoável e 7% um Estado 

Medíocre ou Mau. Assim, atendendo ao enquadramento global da região hidrográfica, constata-se 

que a massa de água da área de estudo apresenta, relativamente ao seu estado ecológico, uma 

classificação abaixo da média. 

No que respeita ao estado químico, à semelhança do observado para o Rio de Veade, verifica-se que 

cerca de 84% das massas de água tinham Estado Desconhecido. As restantes 16% encontravam-se 

classificadas com Estado Bom. 

5.5.3 Evolução da situação de referência na ausência do projeto 

Na ausência de concretização do Projeto, no que refere aos recursos superficiais, na perspetiva da 

não ocorrência de alteração dos usos do solo existentes, espera-se que as condições hidrográficas 

se mantenham inalteradas. 

5.6 Recursos Hídricos Subterrâneos 

5.6.1 Aspetos metodológicos e âmbito específico 

Neste subcapítulo procede-se à identificação e descrição sumária das características hidrogeológicas 

das unidades aquíferas, presentes na área em estudo. Esta caracterização teve por base os 

seguintes elementos: 

• Plano de Gestão da Região Hidrográfica que integra a Região Hidrográfica n.º 3, 

designado de PGRH do Douro (1º e 2º Ciclos);  

• Ofício LNEG 01469 de 20 de setembro de 2019. 
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• Comunicação da ARH do Norte a 17 de setembro 2019 

• Sistemas Aquíferos de Portugal Continental (Almeida et al., 2000); 

• Base de dados do SNIRH e SNIAmb – Agência Portuguesa do Ambiente; 

• Base de dados do LNEG - Laboratório Nacional de Energia e Geologia; 

• Base de dados da DGEG - Direção-Geral de Energia e Geologia; 

Com a análise da informação disponível, assim como as evidências recolhidas em campo e 

informação proveniente do estudo geológico-geotécnico desenvolvido no âmbito do presente projeto, 

pretende-se caracterizar a área de estudo no que concerne aos Recursos Hídricos Subterrâneos de 

forma direcionada para o Projeto em análise neste estudo. 

5.6.2 Enquadramento Hidrogeológico 

A distribuição dos recursos hídricos subterrâneos está profundamente relacionada com a história 

geológica de determinada região. De acordo com a cartografia dos Sistemas Aquíferos de Portugal 

Continental (Almeida et al., 2000) (Figura 5.15), a área de estudo localiza-se na unidade 

hidrogeológica do Maciço Antigo. 

A Unidade Hidrogeológica Maciço Antigo, unidade que ocupa a maior extensão em Portugal, e onde 

predominam rochas granitoides e metassedimentos. Nestes meios é comum a circulação fazer-se 

por porosidade dupla, isto é, onde existem dois sistemas entrosados, um de blocos porosos, com 

permeabilidade baixa, mas com elevada capacidade de armazenamento, e outro de fraturas, com 

permeabilidade mais elevada, mas com escassa capacidade de armazenamento. 

Em termos gerais, estes tipos de rochas têm escassa aptidão hidrogeológica e por isso são pobres 

em recursos hídricos subterrâneos. No entanto, apesar da escassez de água, desempenham um 

papel importante, tanto no abastecimento à população como à agricultura. 
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Figura 5.15 – Enquadramento hidrogeológico da área em estudo 

Tal como se pode verificar na figura anterior a área de estudo localiza-se sobre a massa de água 

subterrânea do Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Douro e no Quadro 5.11 se apresenta as 

principais características. 

Quadro 5.11 – Características gerais da massa de água subterrânea do Maciço Antigo Indiferenciado 

da Bacia do Douro 

                              DESIGNAÇÃO 

PARÂMETROS 

MACIÇO ANTIGO INDIFERENCIADO 
DA BACIA DO DOURO 

Código PTA0x1RH1 

Sistema aquífero/aquífero Maciço Antigo Indiferenciado 

Dimensão 939,120 km2 

Área de recarga 939,120 km2 

Precipitação média anual 2 010 mm/ano 

Disponibilidade hídrica subterrânea atual 94,31 hm3/ano 
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De seguida é apresentada uma breve caracterização da massa de água subterrânea intersectada 

pela área em estudo. 

5.6.2.1 Maciço antigo Indiferenciado da Bacia do Douro (PTA0x1RH1) 

A massa de água subterrânea denominada como “Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Douro” 

(A0x1RH3) situa-se na interceção entre os limites da bacia hidrográfica do Douro, em Portugal, e os 

limites da unidade geológica do Maciço Antigo. A massa de água tem uma área total de cerca de 

18 736 km2 abrangendo cerca de 99,6% da área total da região hidrográfica do Douro. 

Do ponto de vista da hidrogeologia, não estão identificados aquíferos diferenciados na massa de água 

subterrânea do Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Douro, dada a extensão desta massa de 

água e a variabilidade litológica que a caracteriza. Para simplificar, o PGRH do Douro (1º Ciclo) 

agrupa por litologias, as formações com aptidão hidrogeológica idêntica no interior da massa de água 

subterrânea. Assim, a área de estudo localiza-se no grupo das “Rochas granítica, 

metassedimentares, metavulcanitos e quartzitos”. Este é o grupo que ocupa a quase totalidade da 

área do Maciço Antigo Indiferenciado do Douro. A circulação nestas formações está fortemente 

condicionada pela espessura da camada de alteração e pela rede de fraturas. Do ponto de vista 

hidrogeológico não há um ganho significativo por se construírem captações com profundidades 

superiores a 100 m.  

A bibliografia é unânime em considerar que, apesar de estas formações não permitirem extrair 

caudais muito elevados, as captações implantadas em xistos e quartzitos permitem a extração de 

caudais significativamente superiores que às implantadas nos granitos, mas, mesmo assim, os 

caudais de exploração raramente ultrapassam os 3 l/s. 

Um dos aspetos importantes na caracterização das disponibilidades hídricas subterrâneas é o da 

recarga natural das formações hidrogeológicas. Dada a natureza das formações geológicas desta 

massa de água, os valores anuais de recarga deverão situar-se próximo dos 10% da precipitação 

média anual (1034 mm/ano) (PBH Douro, 2001). Este valor corresponde a uma disponibilidade hídrica 

subterrânea média anual de 968,65 hm3/ano nesta massa de água, e corresponde a 

aproximadamente a 90% da recarga subterrânea média da região (Portaria n.º 1115/2009, de 29 

setembro). No PGRH RH3 (2016), o valor para disponibilidade hídrica subterrânea média anual na 

massa de água subterrânea do Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Douro foi calculado em 

1076,28 hm3/ano. 
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No Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Douro predominam águas subterrâneas de fácies 

bicarbonatada calco-sódica, com baixas condutividades elétricas (valores de mediana ~70 µS/cm) e 

pH ligeiramente ácido com valores de mediana na ordem de pH ~ 6,3. Estas águas apresentam um 

valor de mediana de nitrato na ordem dos 2,1 mg/l, bastante inferiores ao valor paramétrico para 

consumo humano (Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto). O ferro, manganês e o arsénio são 

de entre os elementos menores os mais abundantes. 

5.6.3 Pressões sobre as massas de água subterrânea 

As pressões difusas à qualidade de água subterrânea na área de estudo são idênticas às identificadas 

para a massa de água superficial, isto é, pressões associadas, maioritariamente, à prática agrícola 

e/ou pecuária e uma ETAR. A consulta da fotografia aérea da área de interesse e da plataforma do 

SNIAmb não acrescentou pressões qualitativas pontuais da massa de água subterrânea.  

Em seguida apenas se apresentam as pressões que são exclusivas às massas de água subterrânea, 

do ponto de vista quantitativo, identificando-se as captações de abastecimento público e as captações 

privadas presentes na área de estudo ou na sua proximidade. 

5.6.3.1 Captações de água subterrânea para abastecimento público 

Na RH3 estão inventariadas 1710 captações de água subterrâneas para abastecimento público e 

todas situam-se no Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Douro. 

A Câmara Municipal de Celorico de Basto disponibilizou informação acerca da localização das 

captações de água para abastecimento público no concelho, que estão projetadas na Figura 5.16, 

onde se pode constatar que nenhuma se localiza na área de estudo. Importa referir ainda que estas 

captações de água para abastecimento público não têm perímetros de proteção associado. 

5.6.3.2 Inventário dos pontos de água subterrânea 

Informação cedida pela ARH Norte refere a existência de 10 captações de água subterrânea para 

uso privado na área de estudo com a finalidade a rega, embora uma delas (que se localiza a mais de 

100 m do traçado – captação 1) seja também utilizada para fins domésticos (Figura 5.16). 
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Figura 5.16 – Inventário das captações de água subterrânea na área em estudo 

 

Quadro 5.12 – Captações de água subterrâneas para fins privados (ARH-Norte, 2019) 

Ref.ª  Uso Tipo 
Volume 
Anual  

Profundidade 
(m) 

Comprimento 
(m) 

Finalidade 

1 Particular Furo vertical 2 
100 

-- 
Rega e Fins 
domésticos 

2 Particular Mina -- -- 50 Rega 
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Ref.ª  Uso Tipo 
Volume 
Anual  

Profundidade 
(m) 

Comprimento 
(m) 

Finalidade 

3 Particular Poço -- 15 -- Rega 

4 Particular Outro -- -- -- Rega 

6 Coletivo Furo vertical -- 115 -- Rega 

7 Particular Poço -- 10 -- Rega 

8 Particular Outro -- -- -- Rega 

9 Particular Outro -- -- -- Rega 

10 Particular Furo vertical 255010 90 -- Rega 

 

A consulta das plataformas do SNIRH (snirh.pt) e do Geoportal do LNEG não devolveram informação 

sobre captações de água subterrânea na área de estudo e na sua envolvente próxima. 

Referimos ainda que no âmbito do presente projeto foi executado um plano de prospeção geológico 

e geotécnico que tinha como um dos objetivos a identificação do nível freático. O nível de água foi 

identificado em várias sondagens mecânicas executadas, tal como se pode observar no Quadro 5.4 

no Descritor da Geologia, Geomorfologia e Geotecnia. 

5.6.4 Vulnerabilidade dos aquíferos à poluição 

O conceito de “Vulnerabilidade à Poluição” das águas subterrâneas foi aplicado pela primeira vez no 

final da década de 60, ocorrendo a sua maior utilização a partir dos anos 80 (Aller et al., 1987; Foster, 

1987; Foster et al., 1988). O conceito de vulnerabilidade fundamenta-se no facto de o meio físico 

poder proteger o aquífero de contaminantes que se infiltrem a partir da superfície. A definição da 

Vulnerabilidade à Poluição de um aquífero considera a suscetibilidade natural que o mesmo 

apresenta face a uma carga poluente, a qual pode provir de fontes de poluição pontuais ou difusas 

passíveis de provocar modificações de natureza biológica, química ou física que levam à degradação 

da qualidade da água do aquífero, para os diferentes usos. Desta forma, pode-se sintetizar o conceito 

de vulnerabilidade das águas subterrâneas como a “...tendência ou probabilidade que um 

contaminante tem em atingir o sistema aquífero, após a sua introdução num ponto sobre a superfície 

do terreno” (Ribeiro L., 2003).  

Este conceito pressupõe que existem áreas que são mais suscetíveis à contaminação do que outras, 

o que resulta das características litológicas e hidrogeológicas das formações aquíferas. A zona não 

saturada tem aqui um papel decisivo as suas características hidrogeológicas serão determinantes 

para a maior ou menor proteção aos sistemas aquíferos. 
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O método EPPNA foi desenvolvido em Portugal (INAG, 1998) pelos especialistas da Equipa do 

Projeto do Plano Nacional da Água e corresponde a um método qualitativo que considera apenas a 

litologia e que se aplica em escalas pequenas (< 1: 100 000). Para este método apresenta-se no 

Quadro 5.13, os tipos de aquíferos e a respetiva classe bem como o correspondente grau de 

vulnerabilidade. 

Quadro 5.13 – Método EPPNA: Classes de vulnerabilidade por tipo litológico de aquífero 

TIPO DE AQUÍFERO 
GRAU DE 
VULNERABILIDADE 

CLASSE 

Aquífero em rochas carbonatadas de elevada carsificação Alta V1 

Aquífero em rochas carbonatadas de carsificação média a alta Média a Alta V2 

Aquífero em sedimentos não consolidados com ligação hidráulica com 
a água de superfície 

Alta V3 

Aquífero em sedimentos não consolidados sem ligação hidráulica com 
a água de superfície 

Média V4 

Aquífero em rochas carbonatadas Média a Baixa V5 

Aquífero em rochas fissuradas Baixa e Variável V6 

Aquífero em sedimentos consolidados Baixa V7 

Inexistência de aquíferos Muito Baixa V8 

 

Dado que na área de estudo não se encontram cartografados aquíferos, ou a existirem serão 

aquíferos em rochas fissuradas (V6), pode-se então inferir que a vulnerabilidade à poluição será baixa 

a variável, de acordo com a rede de fraturação e outras condicionantes que favoreçam a aptidão 

hidrogeológica das formações. Não é excluir a existência de pequenas manchas, coincidentes com 

as áreas de máxima infiltração da Carta de Reserva Ecológica Nacional, que sejam localmente 

produtivas, associadas à rede hidrográfica, pelo que essas áreas podem ser classificadas na classe 

V3, com vulnerabilidade à poluição Alta.  

5.6.5 Avaliação da qualidade da Massa de Água Subterrânea  

No âmbito da Diretiva Quadro da Água, o estado das massas de água subterrâneas é dado pela 

classificação do seu estado químico e quantitativo, sendo a sua classificação final atribuída em função 

do seu estado mais desfavorável, de forma análoga à classificação das águas superficiais. 

No que diz respeito à massa subterrânea, tendo por base os dados disponibilizados na plataforma do 

SNIAmb para o 2º Ciclo do PGRH3 (2016-2021), o seu estado global é Bom, tendo em consideração 

a classificação do seu estado quantitativo e químico (Quadro 5.14). 
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Quadro 5.14 – Estado das massas de água subterrâneas (PGRH Douro 2016-2021) 

MASSA DE ÁGUA SUBTERRÂNEA 
ESTADO 

QUANTITATIVO 
ESTADO 
QUÍMICO 

ESTADO 
GLOBAL 

Maciço Antigo Indiferenciado da 
Bacia do Douro 

Bom Bom Bom 

5.6.6 Zonas vulneráveis 

O Decreto-Lei n.º 235/97, de 3 de setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 68/99, de 11 de março, 

estabelece o regime de proteção das águas contra a poluição causada por nitratos de origem agrícola, 

designando-se por zonas vulneráveis as áreas onde existam águas poluídas por nitratos de origem 

agrícola ou suscetíveis de o vir a ser, bem como as áreas que drenam para aquelas águas. De acordo 

com a Portaria n.º 164/2010, de 16 de março (a qual aprova a lista das zonas vulneráveis e as cartas 

das zonas vulneráveis de Portugal Continental), a área de estudo não se insere nem se encontra 

próxima de qualquer zona vulnerável. 

5.6.7 Águas minerais e águas de nascente 

Relativamente a águas minerais naturais, águas de nascente e recursos geotérmicos da consulta 

realizada ao Geoportal da DGEG, não existe nenhum destes tipos de recursos na área de estudo ou 

na sua envolvente próxima. 

5.6.8 Evolução da situação de referência na ausência do projeto 

No que respeita aos recursos hídricos, considera-se que, na ausência de projeto, atendendo à 

inexistência de alterações ao uso do solo, não se esperam que ocorram alterações no regime de 

escoamento do meio hídrico subterrâneo. 
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5.7 Ambiente Sonoro 

5.7.1 Aspetos metodológicos e âmbito específico 

Para caracterizar devidamente a situação atual, foram efetuadas medições em locais considerados 

representativos da exposição ao ruído dos recetores sensíveis. 

Foi caracterizado o parâmetro LAeq, dos indicadores de ruído diurno (Ld), do entardecer (Le) e noturno 

(Ln), que serviram de base à determinação de Lden. As medições foram efetuadas de acordo com a 

normalização portuguesa aplicável: 

• NP ISO 1996-1: 2011 

o Acústica; (Descrição, medição e avaliação do ruído ambiente -Parte 1: 

Grandezas fundamentais e métodos de avaliação); 

• NP ISO 1996-2: 2011 

o Acústica (Descrição, medição e avaliação do ruído ambiente Parte 2: 

Determinação dos níveis de pressão sonora do ruído ambiente); 

• Guia prático para medições de ruído ambiente – no contexto do Regulamento Geral do 

Ruído tendo em conta a NP ISO 1996. Agência Portuguesa do Ambiente, outubro 2011. 

 

Nas medições realizadas recolheram-se três amostras, de duração não inferior a 15 minutos cada, 

em dois dias de medição, para cada período de referência, em cada ponto de medição. 

5.7.1.1 Equipamentos de medição e software utilizado 

O equipamento utilizado nas medições constou de sonómetro de classe 1, modelo aprovado pelo 

Instituto Português da Qualidade, anemómetro e termohigrómetro com controlo metrológico pelo 

Laboratório de Metrologia do Instituto de Soldadura e Qualidade (ISQ) e pelo Laboratoire 

d’Etalonnage accrédité – Aerometrologie. O Quadro 5.15 apresenta os equipamentos utilizados nas 

medições, bem como informações sobre a sua rastreabilidade. 

Quadro 5.15 – Identificação de Equipamentos 

Tipo de 
Equipamento 

Características Rastreabilidade 

Marca e Modelo Entidade Calibradora Nº Certificado 
Data de 

Calibração 

Sonómetro Rion NA-27 I.S.Q. CACV 1119/18 23/10/2018 

Anemómetro Kestrel 1000 
Aerometrologie – Laboratoire 

D’Etalonnage Accrédité 
A19-28917 18/04/2019 

Termohigrómetro 
Dostmann Electronic 

H560 
I.S.Q. CHUM 809/17 23/03/2017 
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Os certificados de Calibração dos equipamentos são apresentados no Anexo IV do Volume IV – 

Anexos. 

No que respeita ao software, foi utilizado, como programa de transferência e visualização de dados 

dos sonómetros para PC, o programa ACOUTOOLS, desenvolvido para esta Organização e que 

apresenta graficamente a análise do sinal em terços de oitava, identificando eventuais componentes 

tonais ou impulsivas. 

5.7.1.2 Procedimentos de medição e tratamento de dados 

As medições para caracterização do ruído ambiente foram efetuadas de acordo com o definido na 

normalização em vigor, nas Recomendações da Agência Portuguesa do Ambiente. Foram 

acautelados os aspetos seguintes: 

• Os períodos de amostragem foram os definidos no Regulamento Geral do Ruído, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007: período diurno (7h às 20h), período do 

entardecer (20h às 23h) e período noturno (23h às 7h); 

• As medições decorreram a uma altura de 4 m acima do solo; 

• Os pontos de medição acústica encontravam-se afastados em cerca de 3,5 m de 

qualquer estrutura refletora (fachada, muro), à exceção do solo; 

• O sonómetro foi calibrado antes do início da realização das medições. No final das 

medições a calibração foi confirmada, de forma a verificar-se a ausência de desvios 

das posições de calibração; 

• O equipamento de medição foi colocado em cima de um tripé para garantir estabilidade 

ao sistema. O microfone foi direcionado para a fonte emissora de ruído; 

• O microfone do sonómetro foi equipado com um protetor de vento para evitar sinais 

espúrios de baixa frequência devidos à ação do vento; 

• O operador ficou afastado do equipamento de medição, durante as medições, cerca de 

0,5 m, de forma a evitar influências de reflexões. 

5.7.2 Caracterização do Ambiente Sonoro Atual 

5.7.2.1 Locais de avaliação acústica 

A escolha dos pontos de medição foi orientada sempre pelo princípio de selecionar os pontos em 

maior proximidade da futura infraestrutura e que representavam os recetores sensíveis 

potencialmente mais afetados pelas suas emissões sonoras. 
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Identificaram-se 6 recetores sensíveis, representando locais cuja análise se julga caracterizar 

devidamente o ambiente sonoro existente e cuja localização se apresenta na Figura 5.17, 

correspondendo aos pontos de medição P01, P02, P03, P04, P05 e P06, respetivamente.  

 

Figura 5.17 – Pontos de Medição do Ruido 
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Considera-se que os pontos de medição são representativos das diferentes situações de exposição 

ao ruído e das várias zonas da nova infraestrutura: Rotunda 1, 2 e 3 e Plena Via e Restabelecimentos  

No que concerne a Rotunda 2, o ponto mais perto desta é o ponto P03 que, apesar de não se situar 

junto à rotunda, representa o recetor sensível mais afetado na zona caracterizada, sendo que, junto 

à Rotunda 2, não existe nenhum recetor em condições de exposição ao ruído, gerado pela nova 

infraestrutura, mais severas. 

 

Fotografia 5.5 – Registo Fotográfico das Medições Preconizadas nos P01 e P02 

 

Fotografia 5.6 – Registo Fotográfico das Medições Preconizadas nos P03 e P04 
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Fotografia 5.7 – Registo Fotográfico das Medições Preconizadas nos P05 e P06 

5.7.2.2 Níveis sonoros atuais 

As medições dos níveis sonoros atuais foram realizadas nos dias 21 e 22 de julho de 2020, durante 

os períodos regulamentares diurno (Ld), de entardecer (Le) e noturno (Ln).  

A temperatura do ar registada foi de 24ºC a 36ºC, durante o período diurno, de 19ºC a 26ºC, durante 

o período do entardecer, e de 17ºC a 19ºC durante o período noturno. 

A velocidade do vento situou-se entre 0,0 ms-1 a 2,5 ms-1
, durante o período diurno, 0,0 ms-1 a 2,5 ms-

1, durante o período do entardecer, e entre 0,0 ms-1 a 1,5 ms-1 durante o período noturno. A humidade 

relativa variou entre 27% a 52%, durante o período diurno, entre 43% a 63%, durante o período do 

entardecer e entre 60% a 69% durante o período noturno. 

Seguidamente, apresenta-se no quadro seguinte, a média dos valores medidos em dois dias distintos, 

relativa aos períodos diurno (Ld), entardecer (Le) e noturno (Ln), as fichas de medição correspondentes 

e os Itens Ensaiados apresentam-se no Anexo IV do Volume IV – Anexos. 

Quadro 5.16 – Níveis Sonoros do Ruído, em dB(A), característicos da Situação Atual 

Ponto de 
Medição 

Indicador de Ruído [dB(A)] 
Classificação 

Acústica Fontes de ruído 

Ld Le Ln Lden Z.M./Z.S./Z.N.C 

P01 57,4 50,2 47,8 57,3 Z.N.C 
- Tráfego rodoviário EN241; 
- Atividade humana; 
- Natureza. 

P02 56,1 43,4 38,2 54,0 Z.N.C 
- Tráfego rodoviário; 
- Atividade humana distante; 
- Natureza. 

P03 41,8 39,6 36,7 44,4 Z.N.C 

- Tráfego rodoviário distante; 
- Atividade humana; 
- Avifauna; 
- Latidos distantes. 

P04 45,2 41,4 39,9 47,5 Z.N.C 
- Tráfego rodoviário distante; 
- Atividade humana; 
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Ponto de 
Medição 

Indicador de Ruído [dB(A)] 
Classificação 

Acústica Fontes de ruído 

Ld Le Ln Lden Z.M./Z.S./Z.N.C 

- Natureza; 
- Latidos. 

P05 38,3 36,1 33,7 41,2 Z.N.C 
- Tráfego rodoviário distante; 
- Atividade humana; 
- Natureza. 

P06 50,2 44,6 41,4 50,6 Z.N.C 
- Tráfego rodoviário; 
- Atividade humana; 
- Natureza. 

Ld – Indicador de ruído diurno 
Le – Indicador de ruído do entardecer 
Ln – Indicador de ruído noturno 
Lden – Indicador de ruído diurno – entardecer – noturno 
Z.M. – Zona Mista 
Z.S. – Zona Sensível 
Z.N.C. – Zona Não Classificada 

5.7.2.3 Análise dos níveis sonoros atuais - Verificação dos critérios regulamentares 

O Quadro 5.17 apresenta a verificação do Cumprimento do Critério de Exposição Máxima (Artigo 11º 

do Regulamento Geral do Ruído), considerando os Valores Limite definidos para Zonas Não 

Classificadas [Lden ≤ 63 dB(A, Ln ≤ 53 dB (A)], uma vez que o município de Celorico de Basto tem 

mapas de ruido, mas não tem o zonamento definido. Nestes casos, não havendo classificação 

acústica definida ao nível do município, utilizam-se os valores limite definidos na legislação - Valores 

Limite definidos para Zonas Não Classificadas.. 

Quadro 5.17 – Avaliação de Conformidade do Critério de Exposição Máxima 

Ponto de 
medição 

Indicador diurno-
entardecer-noturno 

Conformidade 
com o RGR 

Indicador noturno 

Conformidade 
com o RGR Lden 

[dB(A)] 

Valor 
regulamentar 

[dB(A)] 

Ln 
[dB(A)] 

Valor 
regulamentar 

[dB(A)] 

P01 57 63 Conforme 48 53 Conforme 

P02 54 63 Conforme 38 53 Conforme 

P03 44 63 Conforme 37 53 Conforme 

P04 48 63 Conforme 40 53 Conforme 

P05 41 63 Conforme 34 53 Conforme 

P06 51 63 Conforme 41 53 Conforme 
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5.7.3 Evolução da situação de referência na ausência do projeto 

Considera-se que, na ausência de implementação do presente Projeto, os níveis característicos da 

Situação de Referência se mantenham estáveis, com um possível aumento ligeiro nas áreas de maior 

tráfego na situação atual e não considerando a implantação de infraestruturas, de caráter industrial, 

que podem alterar o ruído ambiente verificado, na sua área de implantação, embora de forma mais 

localizada do que a correspondente à implementação do presente Projeto. 

Apresentam-se nos dois quadros seguintes valores previstos, nos pontos de medição, para a 

Situação Atual na ausência de implementação do presente Projeto. 

Quadro 5.18 – Níveis Sonoros do Ruído, em dB(A), característicos da Evolução da Situação Atual na 

Ausência do Projeto 

Ponto de 
Medição 

Indicador de Ruído [dB(A)] 
Classificação 

Acústica 

Ld Le Ln Lden Z.M./Z.S./Z.N.C 

P01 58,4 51,2 48,8 58,3 Z.N.C 

P02 57,1 44,4 39,2 55,0 Z.N.C 

P03 41,8 39,6 36,7 44,4 Z.N.C 

P04 45,2 41,4 39,9 47,5 Z.N.C 

P05 38,3 36,1 33,7 41,2 Z.N.C 

P06 51,2 45,6 42,4 51,6 Z.N.C 

Ld – Indicador de ruído diurno 
Le – Indicador de ruído do entardecer 
Ln – Indicador de ruído noturno 
Lden – Indicador de ruído diurno – entardecer – noturno 
Z.M. – Zona Mista 
Z.S. – Zona Sensível 
Z.N.C. – Zona Não Classificada 

 

O Quadro 5.17 apresenta a verificação do Cumprimento do Critério de Exposição Máxima (Artigo 11º 

do Regulamento Geral do Ruído), considerando os Valores Limite definidos para Zonas Não 

Classificadas [Lden ≤ 63 dB(A), Ln ≤ 53 dB (A)] para a evolução da Situação Atual na ausência de 

implementação do projeto. 

Quadro 5.19 – Avaliação de Conformidade do Critério de Exposição Máxima para a Evolução da Situação 

Atual na Ausência do Projeto 

Ponto de 
medição 

Indicador diurno-
entardecer-noturno 

Conformidade 
com o RGR 

Indicador noturno 

Conformidade 
com o RGR Lden 

[dB(A)] 

Valor 
regulamentar 

[dB(A)] 

Ln 
[dB(A)] 

Valor 
regulamentar 

[dB(A)] 
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P01 58 63 Conforme 49 53 Conforme 

P02 55 63 Conforme 39 53 Conforme 

P03 44 63 Conforme 37 53 Conforme 

P04 48 63 Conforme 40 53 Conforme 

P05 41 63 Conforme 34 53 Conforme 

P06 52 63 Conforme 42 53 Conforme 
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5.8 Biodiversidade (Fauna, Flora e Habitats Naturais) 

5.8.1 Aspetos metodológicos e âmbito específico 

5.8.1.1 Flora, Vegetação e Habitats 

A caracterização da flora e vegetação na área de estudo foi realizada com recurso a consulta 

bibliográfica e prospeção em campo. A visita de campo foi realizada no dia 18 de setembro de 2019, 

durante a qual foi percorrida toda a área de estudo. 

A visita de campo permitiu identificar, caracterizar e cartografar as unidades de vegetação e habitats 

presentes na área de estudo (um buffer de 200m em redor da área de projeto), tendo os elementos 

recolhidos em campo sido, posteriormente, inseridos num ambiente de Sistemas de Informação 

Geográfica (SIG). Foram ainda inventariadas as espécies florísticas presentes na área de estudo, por 

forma a apurar, tanto quanto possível a diversidade vegetal da área e aumentar a probabilidade de 

registar espécies com estatutos biogeográficos (endemismos lusitânicos e ibéricos) e/ou que se 

encontram abrangidas por legislação nacional. 

É de ressalvar que a época do ano em que foi realizada a visita de campo limitou a confirmação de 

espécies em campo cuja época de floração já terminou. Este facto torna de grande importância o 

recurso a pesquisa bibliográfica de forma a obter uma caracterização da área de estudo o mais 

completa possível. 

Para a pesquisa bibliográfica foi tida em conta a localização da área de estudo, como tal foi 

considerada a quadrícula UTM 10x10km NF88. As principais fontes bibliográficas utilizadas para obter 

um elenco florístico da área de estudo foram: 

• Flora-on (Flora-On: Flora de Portugal Interactiva, 2014); 

• 3º Relatório Nacional de Aplicação da Diretiva Habitats (2007-2012) (ICNF, 2013);  

• Plantas invasoras em Portugal (Plantas Invasoras em Portugal, 2019); 

• Lista Vermelha da Flora Vascular de Portugal Continental (SPB & PHYTOS, 2018). 

A nomenclatura utilizada no elenco florístico é preferencialmente a proposta por Castroviejo et al. 

(1986-1996) na Flora Ibérica, para os restantes taxa recorreu-se à Flora de Portugal (Franco, 1971-

1998). 
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5.8.1.2 Fauna e biótopos 

A caracterização da fauna na área de estudo foi realizada com recurso a consulta bibliográfica e 

prospeção em campo. A visita de campo foi realizada no dia 18 de setembro de 2019. Foram 

registados todos os encontros com fauna efetuados durante as prospeções de campo.  

Devido às características comportamentais de muitas espécies faunísticas (e.g. elevada mobilidade, 

comportamentos esquivos, diferentes fenologias, diferentes períodos de atividade) apenas foi 

possível detetar a presença de algumas das espécies potenciais na área de estudo. Contudo, através 

dos habitats existentes é possível avaliar o elenco da fauna com ocorrência potencial na área de 

estudo. 

Para a pesquisa bibliográfica foi tida em conta a localização da área de estudo, como tal foi 

considerada a quadrícula UTM 10x10km NF88. As principais fontes bibliográficas utilizadas para obter 

um elenco faunístico da área de estudo encontram-se listadas no Quadro 5.20. 

Quadro 5.20 – Principais fontes bibliográficas utilizadas para obtenção de um elenco faunístico. 

GRUPO FONTE 

Herpetofauna Atlas dos Anfíbios e Répteis de Portugal (Loureiro et al., 2010) 

Avifauna 

Altas das Aves Nidificantes em Portugal (Equipa Atlas, 2008) 

Altas das Aves Invernantes e Migradoras de Portugal (Equipa Atlas, 2018) 

1º Relatório sobre a distribuição das aves noturnas em Portugal (GTAN-SPEA, 
2018) 

Relatório Nacional do Artigo 12º da Diretiva Aves (2008-2012) (ICNF, 2014a) 

Aves Exóticas que nidificam em Portugal Continental (Matias, 2002) 

Ebird (Sullivan et al., 2009) 

Aves e morcegos 
Manual de apoio à análise de projetos relativos à instalação de linhas aéreas de 
distribuição e transporte de energia elétrica e à informação geográfica associada 

(ICNB,2010) 

Mamíferos 

Atlas de Mamíferos de Portugal (Becantel et al., 2017) 

Atlas dos Morcegos de Portugal Continental (Rainho et al., 2013) 

Situação Populacional do Lobo em Portugal, resultados do Censo Nacional 
2002/2003 (Pimenta et al., 2006) 

Todos os grupos 3º Relatório Nacional de Aplicação da Diretiva Habitats (2007-2012) (ICNF, 2013) 
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A fonte da terminologia e nomenclatura utilizadas para cada grupo faunístico varia, tal como listados 

abaixo: 

• Herpetofauna: Atlas dos Anfíbios e Répteis de Portugal (Loureiro et al., 2010); 

• Aves: Handbook of the Birds of the World and BirdLife International digital checklist of 

the birds of the world (HBW & BirdLife International, 2018);  

• Quirópteros: Nomes comuns dos morcegos Europeus segundo a EUROBATS (Lina, 

2016);  

• Restantes mamíferos: Atlas de Mamíferos de Portugal (Becantel et al., 2017). 

5.8.2 Caracterização da área de estudo 

5.8.2.1 Flora, Vegetação e Habitats 

5.8.2.1.1 Enquadramento Biogeográfico e Fitossociológico 

A distribuição dos elementos florísticos e vegetação é influenciada pelas características edáficas e 

climáticas da região, sendo possível enquadrar a vegetação com base na biogeografia (Costa et al., 

1998). A biogeografia permite a compreensão da distribuição das espécies florísticas e em conjunto 

com a fitossociologia possibilitam a caracterização das comunidades vegetais presentes numa dada 

região. 

Em termos bioclimácicos, a região em que se engloba a área de estudo encontra-se, nos andares 

termotemperado e mesotemperado inferior de ombroclima húmido a híper-húmido (Costa et al. 1998). 

De acordo com Costa et al. 1998, o esquema sintaxonómico da região em que se engloba a área de 

estudo é o seguinte: 

Reino Holártico 

Região Eurosiberiana 

Sub-região Atlântica-medioeuropeia 

Superprovíncia Atlântica 

Província Cantabro-atlântica 

Sector Galaico-português 

Subsector Miniense 

Superdistrito Miniense Litoral 
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O Subsector Miniense Litoral tem como endemismos exclusivos ou quase exclusivos Armeria 

pubigera, Rhynchosinapis jonhnstonii, Jasione lusitana, Narcissus cyclamineus, Narcissus portensis, 

Scilla merinoi, Silene marizii e Ulex micranthus. Têm ainda neste subsector a sua máxima expressão 

os seguintes taxa: Carex pilulifera, Centaurea limbata subsp. limbata, Ophioglossum lusitanicum, 

Salix arenaria, Sesamoides canescens subsp. suffruticosa, Trichomanes speciosum, Ulex europaeus 

subsp. latebracteatus e Veronica montana.  

A vegetação climácica do subsector é composta por carvalhais mesotemperados e termotemperados 

do Rusco aculeati-Quercetum roboris quercetosum suberis. São ainda característicos os giestais do 

Ulici latebracteati-Cytisetum striati e os tojais endémicos do Ulicetum latebracteati-minoris, Erico 

umbellatae-Ulicetum latebracteati e Erico umbellatae-Ulicetum micranthi. Estão ainda presentes os 

tojais de Ulici europaei-Ericetum cinereae, os urzais-tojais do Ulici minoris-Ericetum ciliaris e, em 

solos com hidromorfismo, o urzal higrófilo Cirsio filipenduli-Ericetum ciliaris. Em mosaico com os com 

os urzais mesófilos é frequente o arrelvado anual do Airo praecocis-Sedetum arenarii.  

Nas áreas mais secas, em solos graníticos profundos, ocorrem orlas arbustivas espinhosas com 

Pyrus cordata (Frangulo alni-Pyretum cordatae). O amial mais comum é o Scrophulario-Alnetum 

glutinosae (Costa et al., 1998).  

Na zona inferior do Superdistrito Miniense Litoral, à exceção dos vales mais encaixados, os tojos Ulex 

europaeus subsp. latebracteatus e Ulex micranthus são substituídos por Ulex europaeus subsp. 

europaeus integrado em duas associações de grande área de ocupação: o Ulici europaei-Ericetum 

cinereae e o Ulici europaei-Cytisetum striati (Costa et al., 1998). 

5.8.2.1.2 Elenco Florístico 

O elenco florístico para a área de estudo engloba em total de 193 espécies de flora (Anexo V). O 

elenco florístico distribui-se por 72 famílias. As famílias mais bem representadas na área de estudo 

são as seguintes: Asteraceae com 25 espécies, seguindo-se Caryophyllaceae, Laminaceae e 

Fabaceae com 10 espécies cada (Figura 5.18). Durante a visita de campo foi possível confirmar a 

presença de 74 espécies na área de estudo.  
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Figura 5.18 – Famílias florísticas mais bem representadas na área de estudo 

De entre as espécies elencadas para a área de estudo destacam-se 12 espécies RELAPE (Raras, 

Endémicas, Localizadas, Ameaçadas ou em Perigo de Extinção), distribuídas por nove famílias e 

correspondendo a cerca de 6% do elenco florístico (Quadro 5.21). De entre as espécies RELAPE 

contam-se nove endemismos ibéricos. Uma das espécies RELAPE (sobreiro [Quercus suber]) consta 

do Decreto-Lei nº 169/2001 de 25 de maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de junho; 

uma das espécies listadas está englobada no Anexo IV do Decreto-Lei n.º 140/99 de 24 de abril, 

alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro (narcisos-bravos [Narcissus triandrus]); e 

outra espécie está englobadas no Anexo V do mesmo Decreto-Lei (gilbardeira [Ruscus aculeatus]). 

É de referir que nenhuma das espécies com ocorrência potencial na área de estudo se encontra 

ameaçada de acordo com a Lista Vermelha da Flora Vascular de Portugal Continental (SPB & 

PHYTOS, 2018).  

A presença de três espécies RELAPE foi confirmada na área de estudo: o sobreiro, o codesso 

(Adenocarpus lainzii) e o cardo-das-víboras (Echium rosulatum subsp. rosulatum). 
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Quadro 5.21 – Espécies RELAPE elencadas para a área de estudo. (Ocorrência X – potencial; C – confirmada) 

Família Nome científico 
Nome 

comum 
Ocorrência Endemismo Legislação Habitat 

Época de 
floração 

Amaryllidaceae Narcissus triandrus 
Narcisos-

bravos 
X  DL 140/99 de 24 de abril 

(Anexo IV) 
Matos, terrenos cultivados e incultos Jan-Mai 

Asparagaceae Ruscus aculeatus Gilbardeira X  DL 140/99 de 24 de abril 
(Anexo V) 

Sob coberto de bosques de folhosas e matagais 
esclerófilos 

Nov-Jul 

Asteraceae 
Centaurea nigra 
subsp. rivularis 

- X Ibérico  Prados em várzeas húmidas, margens de linhas de água 
e bosques caducifólios 

Abr-Out 

Asteraceae 
Lepidophorum 

repandum 
- X Ibérico  Clareiras de matos e pinhais Fev-Ago 

Boraginaceae 
Echium rosulatum 
subsp. rosulatum 

Cardo-das-
víboras 

C Ibérico  Orla de pinhais, bosques e matagais higrófilos Abr-Out 

Boraginaceae Omphalodes nitida 
Miosótis-dos-

bosques 
X Ibérico  Prados nas margens de cursos de água, orlas de bosques 

ripícolas e taludes húmidos 
Mar-Ago 

Crassulaceae Sedum arenarium - X Ibérico  Pastagens sobre areias ácidas, fendas de rochas e 
taludes em substratos rochosos 

Mar-Jul 

Fabaceae Adenocarpus lainzii Codesso C Ibérico  Matos em terrenos desflorestados, baldios, taludes, 
campos agrícolas incultos e bermas de caminhos 

Mai-Ago 

Fabaceae Cytisus multiflorus 
Giesta-
branca 

X Ibérico  Giestais, matagais e orlas de matas Fev-Jun 

Fagaceae Quercus suber Sobreiro C  DL 169/2001 de 25 de 
maio 

Sobreirais, montados, outros tipos de bosques e matas - 

Lamiaceae 
Lavandula stoechas 

subsp. luisieri 
Rosmaninho X Ibérico  Matagais e incultos Mar-Jun 

Saxifragaceae 
Saxifraga 

lepismigena 
- X Ibérico  

Comunidades herbáceas em taludes e rochas 
ressumantes, margens de cursos de água, turfeiras e 

outros locais húmidos 
Mar-Set 
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É de referir que se encontram elencadas para a área de estudo um total de 28 espécies exóticas, 

cerca de 14,5% das espécies elencadas para a área, das quais 19 foram confirmadas em campo 

(Quadro 5.22).  

Algumas das espécies exóticas presentes na área de estudo são de interesse silvícola, agrícola e 

ornamental. Contudo, de entre as espécies exóticas elencadas para a área de estudo contam-se 14 

espécies com carácter invasor (Plantas invasoras em Portugal, 2019). Foram confirmadas em campo 

nove espécies com carácter invasor.  

Quadro 5.22 – Espécies exóticas elencadas para a área de estudo. (Ocorrência: X – potencial; C – 
confirmada). 

Família Nome científico Nome comum Ocorrência Exótica 

Acanthaceae Acanthus mollis Acanto X X 

Apocynaceae Vinca major subsp. major Pervinca X X 

Asteraceae Bidens frondosa Erva-rapa C I 

Asteraceae Conyza bonariensis Avoadinha-peluda C I 

Asteraceae Erigeron karvinskianus Vatadínia-das-floristas X I 

Asteraceae Galinsoga parviflora Erva-da-moda X I 

Asteraceae Helianthus annus Girassol C X 

Caryophyllaceae Silene armeria - X X 

Casuarinaceae Casuarina sp. Casuarina C X 

Commelinaceae Tradescantia fluminensis Erva-da-fortuna X I 

Cupressaceae Cupressus sp. Cipreste C X 

Fabaceae Acacia dealbata Mimosa C I 

Fabaceae Acacia melanoxylon Austrália C I 

Fabaceae Robinia pseudoacacia Robínia C I 

Fabaceae Ulex europaeus subsp. europaeus - X X 

Fabaceae Wisteria sp. Glicínia C X 

Fagaceae Castanea sativa Castanheiro C X 

Malvaceae Tilia sp. Tília C X 

Myrtaceae Eucalyptus globulus Eucalipto C X 

Phytolaccaceae Phytolacca americana Tintureira C I 

Pinaceae Abies sp. Abeto C X 

Platanaceae Platanus hispanica Plátano C X 

Poaceae Arundo donax Cana C I 

Poaceae Cortaderia selloana Erva-das-pampas C I 

Poaceae Zea mays Milho C X 

Proteaceae Hakea sericea Háquea-picante X I 

Simaroubaceae Ailanthus altissima Espanta-lobos C I 

Solanaceae Datura stramonium Figueira-do-inferno X I 
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5.8.2.1.3 Vegetação e Habitats 

5.8.2.1.3.1 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 (DESENHO 11 do Volume III – Peças Desenhadas). A unidade de 

vegetação mais abundante na área de estudo são as outras áreas agrícolas, que correspondem a 

cerca de 32%. Seguem-se as áreas de eucaliptal, que correspondem a cerca de 17%, vinha e áreas 

artificializadas que correspondem cada uma a cerca de 15% (Quadro 5.23). 

Quadro 5.23 - Unidades de vegetação identificadas na área de estudo e respetivas áreas ocupadas 

Unidade de vegetação Área (ha) % 

Sobreiral 1,68 0,96 

Bosque misto 10,59 6,05 

Pinhal 8,65 4,94 

Eucaliptal 29,98 17,13 

Acacial 5,37 3,07 

Matos degradados 4,23 2,42 

Linha de água 4,15 2,37 

Charca 0,15 0,08 

Área ardida 0,27 0,15 

Olival 1,03 0,59 

Vinha 25,96 14,83 

Outras áreas agrícolas 55,62 31,78 

Áreas artificializadas 27,34 15,62 

Total 175,01 100 

 

São descritas em seguida as unidades de vegetação identificadas na área de estudo.  

Sobreiral 

Existem na área de estudo pequenas manchas de sobreiral que englobam exemplares adultos e 

jovens de sobreiro (Quercus suber) (Fotografia 5.8) e correspondem ao habitat 9330 - Florestas de 

Quercus suber. Os sobreirais correspondem a povoamentos de quercíneas de acordo com o Decreto-

Lei nº 169/2001, de 25 de maio, alterado pelo Decreto-Lei nº 155/2004, de 30 de junho. É ainda de 

referir que o abate de sobreiros carece de autorização de acordo com o disposto no Decreto-Lei nº 

169/2001, de 25 de maio, alterado pelo Decreto-Lei nº 155/2004, de 30 de junho. 
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Fotografia 5.8– Sobreiral presente na área de estudo. 

Bosque misto 

É frequente a presença de bosques mistos, que não apresentam uma clara dominância de uma 

espécie vegetal, surgindo em co-dominância eucaliptos, pinheiros, carvalho-alvarinho (Quercus 

robur), plátanos e castanheiros (Castanea sativa) (Fotografia 5.9). 

 

Fotografia 5.9– Bosque misto presente na área de estudo 

Pinhal 
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O pinhal está representado manchas fragmentadas de pinhal-bravo. Pontualmente nas áreas de 

pinhal ocorrem também carvalhos (Quercus sp.). O sob coberto é pouco denso por se encontrar 

gerido estando presentes espécies como o feto-ordinário (Pteridium aquilinum). 

 

Fotografia 5.10– Pinhal presente na área de estudo 

Eucaliptal 

O eucaliptal é dominado por eucaliptos (Eucalyptus globulus) (Fotografia 5.11), estando presentes 

áreas de eucaliptal adultos, mas são também comuns áreas de eucaliptal jovem. O sob coberto é no 

geral pouco denso estando presentes algumas das espécies presentes nas áreas de matos em 

regeneração. 
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Fotografia 5.11– Eucaliptal presente na área de estudo 

Acacial 

Estão presentes na área de estudo zonas dominadas e ocupadas quase exclusivamente por austrália 

(Acacia melanoxylon). Estas áreas são compostas essencialmente por indivíduos adultos de grande 

porte (Fotografia 5.12). 
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Fotografia 5.12– Acacial presente na área de estudo 

Matos degradados 

Estão presentes na área de estudo algumas zonas de matos, contudo estes encontram-se 

degradados sendo ocupados por tojos (Ulex sp.) e feto-ordinário. 

  

Fotografia 5.13– Matos degradados presente na área de estudo 
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Linha de água 

Estão presentes na área de estudo várias linhas de água, sendo a mais expressiva o rio Veade. A 

vegetação presente na envolvente das linhas de água apresenta diferentes estados de conservação. 

Grande parte das linhas de água presentes na área de estudo apresentam vegetação ripícola pouco 

desenvolvida, sendo frequente a presença de freixo (Fraxinus angustifolia), lodão (Celtis australis), 

borrazeira-preta (Salix atrocinera), ulmeiro (Ulmus minor) e plátano (Platanus sp.). Em alguns locais 

a vegetação ribeirinha foi mesmo substituída por espécies exóticas de caráter invasor, sendo 

dominante a presença de canas (Arundo donax) e erva-tintureira (Phytolacca americana).  

Os troços de linha de água mais bem conservados apresentam uma galeria dominada por amieiros 

(Alnus glutinosa) (Fotografia 5.14), com presença de freixos e salgueiros (Salix atrocinera e Salix 

salviifolia subsp. salviifolia) e correspondem ao habitat prioritário 91E0* - Florestas aluviais de Alnus 

glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae). 

 

Fotografia 5.14– Galeria ripícola dominada por amieiros no rio Veade 
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Charca 

Associadas às áreas agrícolas surgem pontualmente charca de apoio agrícola de pequena dimensão 

(Fotografia 5.15). 

 

Fotografia 5.15 – Pequena charca de apoio agrícola 

Área ardida 

À data da visita de campo foi observada uma área ardida ainda com exemplares de pinheiro-bravo, 

eucalipto e sobreiro de pé e com escasso sob coberto (Fotografia 5.16). 



 

 
 

02-T2018-284-EIA-EX-RS_02  193/420 

 

Fotografia 5.16 – Área ardida presente na área de estudo 

Olival 

Estão presentes na área de estudo parcelas de olival tradicional de sequeiro ocupadas por indivíduos 

adultos. De referir que o abate de oliveiras (Olea europaea var. europaea) carece de autorização de 

acordo com o Decreto-Lei nº 120/86, de 28 de maio. 

Vinha 

A vinha é uma das culturas mais comuns na área de estudo estando presentes várias parcelas desta 

cultura ao longo da área de estudo (Fotografia 5.17). 



 

 
 

02-T2018-284-EIA-EX-RS_02  194/420 

 

Fotografia 5.17 – Vinha na área de estudo 

Outras áreas agrícolas 

A área de estudo é dominada por áreas agrícolas, estando presentes pastagens, culturas tradicionais 

de sequeiro e culturas de regadio, nomeadamente plantações de kiwi e mirtilos (Fotografia 5.18). As 

orlas das áreas agrícolas encontram-se ocupadas sobretudo por espécies ruderais, como a tágueda 

(Dittrichia viscosa), e espécies exóticas de carácter invasor, como o espanta-lobos (Ailanthus 

altissima), as acácias (Acacia sp.), a erva-das-pampas (Cortaderia selloana) e a erva-rapa (Bidens 

frondosa). 
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Fotografia 5.18– Plantação de mirtilos na área de estudo 

Áreas artificializadas 

As áreas artificializadas englobam estradas, caminhos e edifícios (Fotografia 5.19). Nestas zonas a 

vegetação é esparsa a ausente, estando presentes sobretudo espécies ornamentais e ruderais, como 

a tágueda (Dittrichia viscosa). 

 

Fotografia 5.19 – Obras de construção da Ligação Rodoviária Celorico de Bastro / Mondim de Basto na 

área de estudo. 
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5.8.2.1.3.2 Habitats 

A área de estudo é ocupada em parte por áreas naturais tendo sido identificados dois habitats 

incluídos no Anexo B-I do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, alterado pelo Decreto-Lei nº 49/2005, 

de 24 de fevereiro, sendo um deles um habitat prioritário para a conservação: 

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

incanae, Salicion albae); e 

• 9330 - Florestas de Quercus suber. 

O habitat prioritário 91E0* corresponde aos troços mais bem conservados de galeria ripícola do rio 

Veade e seus afluentes. Na área de estudo o habitat 91E0* corresponde a cerca de 1,7ha. 

  

Fotografia 5.20 – Habitat Prioritário 91 E0* 

O habitat 9330 corresponde à totalidade da unidade de vegetação sobreiral, que corresponde a cerca 

de 1,7ha (ver Figura 5.19). 
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Figura 5.19 – Localização do Habitat 9330 face ao Projeto 

Cerca de 3,4ha da área de estudo encontram-se ocupados com habitats de interesse comunitário, o 

que corresponde a cerca de 2% da área (Quadro 5.24). 

Quadro 5.24– Habitats identificados na área de estudo e respetivas áreas ocupadas 

HABITAT ÁREA (ha) % 

91E0* 1,71 0,98 

9330 1,68 0,96 

Total 3,39 1,94 
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No DESENHO 11 do Volume III – Peças Desenhadas apresentam-se os Habitats existentes na área 

de estudo. Os dois habitats presentes na área de estudo encontram-se descritos no capítulo anterior. 

5.8.2.2 Fauna e Biótopos 

Tendo em conta a natureza do projeto em estudo a situação de referência da fauna focar-se-á apenas 

nos vertebrados terrestres, a saber anfíbios, répteis, aves e mamíferos. 

5.8.2.2.1 Biótopos 

Foram identificados na área de estudo sete biótopos: floresta de folhosas, povoamentos florestais, 

acacial, matos, linhas e massas de água, áreas agrícolas e áreas artificializadas (DESENHO 12 do 

Volume III – Peças Desenhadas). As áreas agrícolas correspondem ao biótopo mais abundante na 

área de estudo, representando estas 47% da área (Quadro 5.25).  

Quadro 5.25– Biótopos identificados na área de estudo e respetivas áreas ocupadas 

Unidade de vegetação Área (ha) % 

Floresta de folhosas 12,297 7,01 

Povoamentos florestais 38,63 22,07 

Acacial 5,37 3,07 

Matos 4,23 2,42 

Linhas e massas de água 4,30 2,45 

Áreas agrícolas 82,61 47,20 

Áreas artificializadas 27,61 15,77 

Total 175,01 100 

 

São descritos em seguida os biótopos presentes na área de estudo. 

 

Floresta de folhosas 

Na área de estudo o biótopo floresta de folhosas integra áreas de sobreiral e bosque misto.  
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As florestas de folhosas podem albergar espécies que preferem áreas com algum grau de humidade, 

tal como algumas espécies de anfíbios que estivam e se abrigam diariamente durante as horas de 

maior calor, como é o caso da salamandra de pintas amarelas (Salamandra salamandra) e do sapo-

comum (Bufo bufo). 

Relativamente à comunidade avifaunística, é esperada diversidade com presença de espécies 

florestais e discretas, como o chapim-rabilongo (Aegithalus caudatus), a trepadeira-comum (Certhia 

brachydactyla), a trepadeira-azul (Sitta europaea) e espécies noturnas, como a coruja-das-torres 

(Tyto alba) e o mocho-galego (Athene noctua). 

As florestas de folhosas podem albergar espécies mais discretas de mamíferos que neles procuram 

abrigo, tais como o morcego de Kuhl (Pipistrellus kuhlii).  

 

Povoamentos florestais 

Os povoamentos florestais na área de estudo englobam áreas de pinhal e eucaliptal. Este é um 

biótopo pouco propício à presença de anfíbios, dependendo muito da presença de pontos de água à 

superfície, ou de zonas marginais de contato onde estes ocorram, ausentes na área de estudo. 

Quanto à presença de répteis, poderão ocorrer espécies como é a lagartixa–do-mato (Psamodromus 

algirus). 

Quanto à comunidade de aves, espera-se a presença de espécies florestais, tais como a gralha-preta 

(Corvus corone), o chapim-real (Parus major), o chapim-carvoeiro (Periparus ater), o pica-pau-

malhado (Dendrocopos major) ou o peto-real (Picus viridis).  

Ao nível da comunidade de mamíferos destaca-se a função de refúgio que este biótopo apresenta 

para espécies como a raposa (Vulpes vulpes). 

 

Acacial 

Este é um biótopo que pela densidade de árvores e aridez não é favorável à maioria das espécies de 

fauna. Contudo, podem ocorrer espécies de répteis pouco exigentes, tal como a lagartixa-ibérica 

(Podarcis hispanica). 

 

Matos 

Os anfíbios encontram áreas pouco propícias à sua presença nas zonas de matos pelo facto de este 

ser um biótopo com baixos níveis de humidade. Os matos são um dos biótopos mais interessantes 



 

 
 

02-T2018-284-EIA-EX-RS_02  200/420 

para os répteis, nomeadamente para as cobras, tal como para a cobra-de-escada (Rhinechis 

scalaris). 

 

As espécies de aves que preferem matos como a toutinegra-do-mato (Sylvia undata), ferreirinha 

(Prunella modularis), cartaxo (Saxicola torquatus) ou águia-de-asa-redonda (Buteo buteo), encontram 

neste biótopo habitat favorável, nomeadamente como local de caça.  

Este é um habitat que poderá ser usado por algumas espécies de mamíferos, como o javali (Sus 

scrofa). 

 

Linhas e massas de água 

Este biótopo engloba todas as linhas de água da área de estudo e charcas de apoio agrícola. Este é 

o biótopo mais propício à presença de anfíbios podendo albergar uma grande diversidade de 

espécies, tais como o tritão-de-ventre-laranja (Lissotriton boscai), a rã-ibérica (Rana iberica) e a rã-

verde (Pelophylax perezi). As linhas de água da área de estudo deverão também albergar répteis 

aquáticos, tais como a cobra-de-água-viperina (Natrix maura). 

As linhas de água presentes na área de estudo correspondem a biótopos potenciais à presença de 

aves aquáticas, como é o caso do rouxinol-ravo (Cettia cetti) e da álveola-cinzenta (Motacilla cinerea). 

Este biótopo poderá ainda albergar espécies de mamíferos aquáticos, como a lontra (Lutra lutra). 

 

Áreas agrícolas 

As áreas agrícolas presentes na área de estudo são compostas por olival, vinha, pastagens, culturas 

tradicionais de sequeiro e culturas de regadio.   

No caso das áreas ocupadas por pastagens existe algum grau de humidade e podem ocorrer 

espécies de anfíbios como o sapo-comum. Relativamente à comunidade de répteis, podem surgir 

espécies oportunistas que aproveitam a abundante presença de roedores, tais como a cobra-rateira 

(Malpolon monspessulanus).  

A comunidade avifaunística das áreas agrícolas é composta por espécies que que se alimentam de 

insetos, tais como a poupa (Upupa epops) e o picanço-barreteiro (Lanius meridionalis); de grãos, tais 

como a perdiz (Alectoris rufa); ou de roedores, tal como o peneireiro (Falco tinnunculus). 

 

Áreas artificializadas 
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As áreas artificializadas agregam essencialmente comunidades oportunistas, ubiquistas e adaptadas 

a meios antropizados. Estas áreas incluem estradas, caminhos e edificações. 

Ao nível dos anfíbios, este biótopo não proporciona condições favoráveis à sua ocorrência, 

dependendo muito da presença de pontos de água. 

No caso dos répteis, devido à aridez destes meios, poderão ocorrer algumas espécies mais ubiquistas 

ou adaptadas a meios antropizados, tais como a lagartixa-ibérica. 

Ao nível da comunidade avifaunística, poderão ocorrer essencialmente espécies adaptadas a meios 

antropizados, tais como o pardal (Passer domesticus), o melro-preto (Turdus merula), ou a rola-turca 

(Streptopelia decaocto). 

Este biótopo é pouco favorável à presença de espécies de mamíferos. 

5.8.2.2.2 Herpetofauna 

No total foram elencadas 17 espécies da herpetofauna para a área de estudo: 8 espécies de anfíbios 

e 9 espécies de répteis (Quadro 5.26). De entre as espécies elencadas, destacam-se 5 endemismos 

ibéricos (3 anfíbios e 2 répteis) nomeadamente, a rã ibérica (Rana iberica), salamandra-lusitânica 

(Chioglossa lusitanica), tritão-de-ventre-laranja (Lissotriton boscai), lagarto-de-água (Lacerta 

schreiberi) e lagartixa de Bocage (Podarcis bocagei). Aquando do trabalho de campo foi possível 

confirmar a presença de uma espécie de anfíbio: a rã-verde (Pelophylax perezi) e de uma espécie de 

réptil: a lagartixa-do-mato (Psammodromus algirus). 

A maioria das espécies de anfíbios e répteis elencadas para a área de estudo encontram-se 

classificadas com o estatuto “Pouco preocupante” de acordo com o Livro Vermelho dos Vertebrados 

de Portugal, exceto a salamandra-lusitânica que se encontra classificada como “Vulnerável” (Cabral 

et al., 2006).  

É ainda de referir que cinco das espécies elencadas estão incluídas no Anexo II da Convenção de 

Berna, retificada pelo Decreto-Lei n.º 95/81, de 23 de julho e regulamentada pelo Decreto-

Lei n.º 316/89, de 22 de setembro, e outras 12 espécies estão incluídas no Anexo III da mesma 

convenção. Duas das espécies elencadas para a área de estudo encontram-se listada nos Anexos 

B-II e B-IV do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de 

fevereiro (salamandra-lusitânica e lagarto-de-água); quatro estão listadas apenas no Anexo B-IV do 

mesmo decreto-lei; e uma está listada no Anexo B-V (rã-verde) do mesmo decreto-lei. 

Existem na área de estudo várias linhas de água, sendo a linha de água de maior dimensão o rio 

Veade, prevendo-se por isso a presença de uma comunidade de anfíbios diversificada e com 

potencial ocorrência de espécies como o tritão-de-ventre-laranja ou a rã-ibérica. 
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Tendo em conta os biótopos presentes está confirmada a presença de lagartixa-do-mato e é provável 

a presença cobra-rateira, assim como espécies de hábitos aquáticos, como o lagarto-de-água 

(Lacerta schreiberi) e a cobra-de-água-viperina (Natrix maura). 
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Quadro 5.26 – Espécies de herpetofauna elencadas para a área de estudo (Estatuto: VU – Vulnerável, LC – Pouco Preocupante; Ocorrência: X – potencial, C – confirmada) 

Família Nome científico Nome vulgar Ocorrência Endemismo 
Convenções/ Decreto-Lei 

Estatuto de conservação 
Berna Bona CITES D.L. 140/99 

Anfíbios 

Alytidae Alytes obstetricans Sapo-parteiro-comum X  II   B-IV LC 

Bufonidae Bufo bufo Sapo-comum X  III    LC 

Ranidae Pelophylax perezi Rã-verde C  III   B-V LC 

Ranidae Rana iberica Rã-ibérica X Ibérico II   B-IV LC 

Salamandridae Chioglossa lusitanica Salamandra-lusitânica X Ibérico II   B-II / B-IV VU 

Salamandridae Lissotriton boscai Tritão-de-ventre-laranja X Ibérico III    LC 

Salamandridae Salamandra salamandra Salamandra-de-pintas-amarelas X  III    LC 

Salamandridae Triturus marmoratus Tritão-marmorado X  III   B-IV LC 

Répteis 

Colubridae Coronella girondica Cobra-lisa-meridional X  III    LC 

Colubridae Rhinechis scalaris Cobra-de-escada X  III    LC 

Lacertidae Lacerta schreiberi Lagarto-de-água X Ibérico II   B-II /B-IV LC 

Lacertidae Podarcis bocagei Lagartixa de Bocage X Ibérico III    LC 

Lacertidae Podarcis hispanica Lagartixa ibérica X  III   B-IV LC 

Lacertidae Psammodromus algirus Lagartixa-do-mato C  III    LC 

Lacertidae Timon lepidus Sardão X  II    LC 

Natricidae Natrix maura Cobra-de-água-viperina X  III    LC 

Psammophiidae Malpolon monspessulanus Cobra-rateira X  III    LC 
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5.8.2.2.3 Avifauna 

O elenco avifaunístico para a área de estudo engloba 60 espécies, pertencentes a 30 famílias (Quadro 

5.27). A família Fringillidae constitui aquela com maior representatividade no elenco específico da 

área de estudo, com 6 espécies (Figura 5.20). No decorrer dos trabalhos de campo realizados na 

área de estudo foram identificadas 26 espécies de aves. Todas espécies relativamente comuns por 

todo o território nacional, não apresentando preocupações em termos de conservação. 

 

Figura 5.20 – Famílias avifaunísticas mais representadas na área de estudo 

 

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%).  

Importa referir que no elenco específico inventariado para a área de estudo, não se identificaram 

espécies com estatuto de conservação preocupante, de acordo com o Livro Vermelho dos 

Vertebrados de Portugal (Cabral et al., 2006), estando a maioria classificadas com estatuto “Pouco 

Preocupante”. No entanto, é de referir a presença de 15 espécies elencadas no Anexo II da 

Convenção de Berna e de outras 23 espécies no Anexo III da mesma Convenção. Existem ainda 22 

espécies de aves elencadas para a área de estudo que estão listadas no Anexo II da Convenção de 

Bona, transposta pelo Decreto-Lei n.º 103/80, de 11 de outubro. Entre as espécies elencadas existem 

também 3 espécies com interesse comunitário, estando inscritas no Anexo A-I do Decreto-Lei n.º 

140/99, de 24 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, e uma das espécies encontra-se 

também listada no Anexo A-II da Convenção CITES (Quadro 5.27). 
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De acordo com a Cartografia do Manual de apoio à análise de projetos relativos à instalação de linhas 

aéreas de distribuição e transporte de energia elétrica (ICNB, 2010), a área estudada não se sobrepõe 

com nenhuma área crítica ou muito para aves. Verifica-se, contudo, que existem áreas relevantes 

para as aves na envolvente (num raio de 10km) da área de estudo, nomeadamente: 

• áreas críticas para aves de rapina a cerca de 5km a sudeste da área de estudo; 

• área muito crítica para aves de rapina a cerca de 9km a sudeste da área de estudo 

(Figura 5.21). 

 

Figura 5.21 – Áreas sensíveis para as aves na envolvente da área de estudo 
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Prevê-se que as áreas agrícolas e florestais agreguem a maioria das espécies de aves presentes na 

área de estudo, prevendo-se, contudo, espécies pouco exigentes adaptada a algum grau de 

perturbação e fragmentação do habitat, tais como a gralha-preta, o chapim-de-poupa (Lophophanes 

cristatus), o chapim-real, a poupa e a perdiz. 
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Quadro 5.27 – Espécies de aves elencadas para a área de Estudo 

Família Nome científico Nome vulgar Ocorrência 
Convenções/ Decreto-Lei 

Estatuto de Conservação Fenologia 
Berna Bona CITES D.L. 140/99 

Phasianidae Alectoris rufa Perdiz X III    LC R 

Columbidae Columba livia Pombo-das-rochas X III    DD R 

Columbidae Columba palumbus Pombo-torcaz C     LC R/I 

Columbidae Streptopelia turtur Rola-brava X III    LC MgRep/MP 

Columbidae Streptopelia decaocto Rola-turca C III    LC R 

Apodidae Apus apus Andorinhão-preto C III    LC MgRep/MP 

Cuculidae Cuculus canorus Cuco X III    LC MgRep/MP 

Strigidae Athene noctua Mocho-galego X II  II  LC R 

Accipitridae Accipiter nisus Gavião X III II   LC R/MP 

Accipitridae Milvus migrans Milhafe-preto C III II  A-I LC MgRep/MP 

Accipitridae Buteo buteo Águia-d'asa-redonda C III II   LC R/MP 

Upupidae Upupa epops Poupa X II    LC R/MP 

Picidae Picus viridis Peto-real X II    LC R 

Picidae Dendrocopos major Pica-pau-malhado X II    LC R 

Corvidae Garrulus glandarius Gaio C     LC R 

Corvidae Corvus corone Gralha-preta C     LC R 

Paridae Periparus ater Chapim-carvoeiro X II    LC R 

Paridae Lophophanes cristatus Chapim-de-poupa X II    LC R 

Paridae Cyanistes caeruleus Chapim-azul C II    LC R 

Paridae Parus major Chapim-real C II    LC R 
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Família Nome científico Nome vulgar Ocorrência 
Convenções/ Decreto-Lei 

Estatuto de Conservação Fenologia 
Berna Bona CITES D.L. 140/99 

Alaudidae Lullula arborea Cotovia-dos-bosques X III   A-I LC R 

Cisticolidae Cisticola juncidis Fuinha-dos-juncos X III II   LC R 

Acrocephalidae Hippolais polyglotta Felosa-poliglota C III II   LC MgRep/MP 

Hirundinidae Delichon urbicum Andorinha-dos-beirais C II    LC MgRep/MP 

Hirundinidae Cecropis daurica Andorinha-dáurica X II    LC MgRep/MP 

Hirundinidae Hirundo rustica Andorinha-das-chaminés C II    LC MgRep/MP/I 

Hirundinidae Riparia riparia Andorinha-das-barreiras X II    LC MgRep/MP 

Scotocercidae Cettia cetti Rouxinol-bravo X III II   LC R 

Aegithalidae Aegithalos caudatus Chapim-rabilongo X III II   LC R 

Sylviidae Sylvia atricapilla Toutinegra-de-barrete X II II   LC R/I 

Sylviidae Sylvia melanocephala Toutinegra-dos-valados C II II   LC R 

Sylviidae Sylvia undata Toutinegra-do-mato X II II  A-I LC R 

Certhiidae Certhia brachydactyla Trepadeira C II    LC R 

Sittidae Sitta europaea Trepadeira-azul X II    LC R 

Troglodytidae Troglodytes troglodytes Carriça C II    LC R 

Sturnidae Sturnus unicolor Estorninho-preto C III    LC R 

Turdidae Turdus viscivorus Tordoveia X III II   LC R 

Turdidae Turdus philomelos Tordo-pinto X III II   NT/LC R/I 

Turdidae Turdus merula Melro C III II   LC R 

Muscicapidae Erithacus rubecula Pisco-de-peito-ruivo C II II   LC R/MP/I 

Muscicapidae Luscinia megarhynchos Rouxinol-comum C II II   LC MgRep/MP 
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Família Nome científico Nome vulgar Ocorrência 
Convenções/ Decreto-Lei 

Estatuto de Conservação Fenologia 
Berna Bona CITES D.L. 140/99 

Muscicapidae Phoenicurus ochruros Rabirruivo-comum C II II   LC R/MP/I 

Muscicapidae Saxicola torquatus Cartaxo-comum C II II   LC R 

Regulidae Regulus regulus Estrelinha-de-poupa X II II   LC MgRep/I 

Regulidae Regulus ignicapilla Estrelinha-real X II II   LC R/I 

Prunellidae Prunella modularis Ferreirinha X II    LC R/I 

Estrildidae Estrilda astrild Bico-de-lacre X III     Int 

Passeridae Passer domesticus Pardal C     LC R 

Passeridae Passer montanus Pardal-montês X III    LC R/MP 

Motacillidae Motacilla flava Alvéola-amarela X II II   LC MgRep/MP 

Motacillidae Motacilla cinerea Alvéola-cinzenta X II II   LC R/I 

Motacillidae Motacilla alba Alvéola-branca C II II   LC R/I 

Fringillidae Fringilla coelebs Tentilhão C III    LC R/I 

Fringillidae Pyrrhula pyrrhula Dom-fafe X III    LC R/I 

Fringillidae Chloris chloris Verdilhão C II    LC R 

Fringillidae Linaria cannabina Pintarroxo X II    LC R 

Fringillidae Carduelis carduelis Pintassilgo C II    LC R/I 

Fringillidae Serinus serinus Milheira X III    LC R 

Emberizidae Emberiza cia Cia X II    LC R 

Emberizidae Emberiza cirlus Escrevedeira-de-garganta-amarela X II    LC R 

(Estatuto: NT – Quase Ameaçado, DD – Informação Insuficiente, LC – Pouco Preocupante; Ocorrência: X – potencial, C – confirmada; Fenologia: R – residente, I – invernante, E – estival, MgRep – migrador reprodutor, MP – migrador de passagem, Int - introduzido) 
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5.8.2.2.4 Mamofauna 

O elenco faunístico da área de estudo engloba um total de 10 espécies de mamíferos (Quadro 5.28). 

A representatividade das famílias de mamíferos elencadas é bastante semelhante. Durante a saída 

de campo não foi confirmada a presença de qualquer espécie de mamíferos, não tendo sido 

observados indivíduos e/ou indícios da sua presença.  

Metade das espécies elencadas para a área de estudo encontra-se classificada com o estatuto 

“Pouco preocupante” de acordo com o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal, 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) (Cabral et al., 

2006). 

Importa ainda referir a presença de cinco espécies elencadas no Anexo II da Convenção de Berna; e 

de outras duas espécies no Anexo III da mesma Convenção. Há ainda a referir que, as duas espécies 

de morcegos elencadas para a área de estudo – morcego-rabudo (Tadarida teniotis) e morcego de 

Kuhl (Pipistrellus kuhlii) - estão listadas no Anexo II da Convenção de Bona, transposta pelo Decreto-

Lei n.º 103/80, de 11 de outubro. Três espécies estão listadas nos Anexos B-II e B-IV do Decreto-Lei 

n.º 140/99, de 24 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro; duas espécies 

estão listadas no Anexo B-IV e outra no Anexo B-V do mesmo Decreto-Lei. A lontra encontra-se 

listada no Anexo A-I, o lobo ibérico no Anexo A-II, e a raposa no Anexo D, todos os anexos referentes 

à Convenção CITES. 

De acordo com a Cartografia do Manual de apoio à análise de projetos relativos à instalação de linhas 

aéreas de distribuição e transporte de energia elétrica (ICNB, 2010), a área de estudo não se 

sobrepõe com nenhum abrigo de importância nacional, regional ou local de morcegos conhecido. 

Verifica-se, contudo, que existem abrigos de importância nacional, regional e local de morcegos 

conhecidos na envolvente (num raio de 10km) da área de estudo, nomeadamente: 

• abrigos de morcegos de importância nacional a cerca de 4,5km a sudeste e a 5km a 

este da área de estudo; e  

• abrigos de morcegos de importância regional/local a cerca de 3, 5 e 6,5km a este, 7 e 

8,5km a sudeste, e 8km a norte da área de estudo (Figura 5.22). 

A área de estudo não se sobrepõe a territórios de alcateias de lobo (Pimenta et al., 2006), contudo 

existem territórios na envolvente da área (num buffer de 10km, inserindo-se na mesma quadrícula 

UTM 10x10km da área de estudo), nomeadamente: 
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• alcateia do Alvão a cerca de 8km a este da área de estudo;  

• alcateia de Vaqueiro a cerca de 9km a sudeste da área de estudo (Figura 5.22). 

Tendo em consideração os biótopos presentes, a fragmentação dos mesmos e o elenco restrito de 

espécies, prevê-se uma comunidade de mamíferos restrita. 

 

Figura 5.22 – Abrigos de morcegos e alcateias de lobo na envolvente da área de estudo 
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Quadro 5.28 – Espécies de mamíferos elencadas para a área de estudo (Estatuto: NT – Quase Ameaçado, DD 

– Informação Insuficiente, EN – Em Perigo, VU – Vulnerável, LC – Pouco Preocupante; Ocorrência: X – 

potencial, C – confirmada) 

Família Nome científico Nome vulgar 
Ocorrên

cia 

Convenções/ Decreto-Lei 
Estatuto de 

conservação Bern
a 

Bon
a 

CITE
S 

D.L. 
140/99 

Cervidae 
Capreolus 
capreolus 

Corço X III    LC 

Suidae Sus scrofa Javali X     LC 

Canidae Canis lupus Lobo ibérico X II  A - II 
B-II / B-

IV 
EN 

Canidae Vulpes vulpes Raposa X   D  LC 

Mustelidae Lutra lutra Lontra X II  A - I 
B-II / B-

IV 
LC 

Mustelidae Martes martes Marta X III   B-V DD 

Molossidae Tadarida teniotis 
Morcego-
rabudo 

X II II  B-IV DD 

Vespertilioni
dae 

Pipistrellus kuhlii 
Morcego de 

Kuhl 
X II II  B-IV LC 

Talpidae 
Galemys 

pyrenaicus 
Toupeira-de-

água 
X II   B-II / B-

IV 
VU 

Leporidae 
Oryctolagus 

cuniculus 
Coelho-bravo X     NT 

 

5.8.3 Síntese Global 

A área de estudo encontra-se em grande parte naturalizada. Os valores mais relevantes para a 

conservação no que diz respeito a vegetação correspondem aos dois habitats de interesse 

comunitário: 91E0* - Florestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 

incanae, Salicion albae) e 9330 - Florestas de Quercus suber.  

Relativamente à flora, estão potencialmente presentes na área de estudo 193 espécies, sendo que a 

presença de 74 espécies foi confirmada em campo. O elenco florístico da área engloba um total de 

12 espécies com interesse para a conservação (espécies RELAPE), sendo que a presença de três 

destas foi confirmada no campo: o sobreiro, o codesso (Adenocarpus lainzii) e o cardo-das-víboras 

(Echium rosulatum subsp. rosulatum).  

A herpetofauna da área de estudo é representada por 8 espécies de anfíbios e 9 espécies de répteis. 

Aquando do trabalho de campo foi possível confirmar a presença de uma espécie de anfíbio: a rã-

verde (Pelophylax perezi) e de uma espécie de réptil: a lagartixa-do-mato (Psammodromus algirus). 

De entre as espécies de herpetofauna conta-se apenas uma espécie ameaçada: a salamandra-

lusitânica. 
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O elenco avifaunístico indica a presença potencial de 60 espécies para a área de estudo. Durante o 

trabalho de campo foi possível confirmar a presença de 26 espécies na área de estudo. Importa referir 

que no elenco específico inventariado para a área de estudo, não se identificaram espécies com 

estatuto de conservação preocupante, de acordo com o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal 

(Cabral et al., 2006). 

A mamofauna está potencialmente representada por 10 espécies. Durante a saída de campo não foi 

confirmada a presença de qualquer espécie de mamíferos, não tendo sido observados indivíduos 

e/ou indícios da sua presença. De entre as espécies potenciais para a área de estudo contam-se 

duas espécies ameaçadas, uma com estatuto de “Vulnerável” – a toupeira-de-água (Galemys 

pyrenaicus) – e outra com estatuto “Em Perigo” – o lobo ibérico (Canis lupus) (Cabral et al., 2006). 

5.8.4 Evolução da situação de referência na ausência do projeto 

Na presente secção pretende-se estabelecer a projeção da situação de referência atendendo à 

evolução do estado do ambiente sem a execução do projeto.  

Na sua ausência (ou não concretização) é expectável um aumento das áreas agrícolas, tendo em 

conta a tendência atual, assim como um possível aumento das áreas artificializadas, nomeadamente 

tendo em conta a obra da Ligação Rodoviária Celorico de Basto / Mondim de Basto. Prevê-se ainda 

a recuperação da área ardida, passando esta possivelmente a ser uma área de povoamento florestal, 

tendo em conta a sua aptidão silvícola. A diminuição de áreas naturais resultará numa diminuição da 

aptidão da área para albergar fauna e como tal uma diminuição da riqueza faunística. 
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5.9 Solos e Capacidade do Uso do Solo 

5.9.1 Solos 

5.9.2 Aspetos metodológicos e âmbito específico 

A presente análise efetua a caracterização da situação de referência em termos de solos, capacidade 

de uso do solo e aptidão da terra para agricultura na área de estudo do projeto.  

A caracterização pedológica da área de estudo teve como base de trabalho a Carta de Solos e 

Aptidão da Terra para a Agricultura, à escala 1:1 000 000, disponibilizada pela Direção Regional de 

Agricultura e Pescas do Norte (DRAP Norte) e a correspondente notícia explicativa. 

Procede-se de seguida à caracterização dos solos ocorrentes na área de estudo, tendo 

posteriormente em consideração a sua capacidade de uso e a sua aptidão agrícola. 

5.9.3 Solos 

A disposição e relação dos diversos constituintes do solo definem o seu tipo, contendo cada unidade 

pedológica (UP) um número variável de camadas sucessivas e de horizontes, com diferentes 

propriedades físicas, químicas e biológicas. 

De acordo com a Carta de Solos de Portugal, apresentada na Figura 5.23, observa-se a 

predominância de Antrossolos e Leptossolos ao longo da área de estudo. 
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Figura 5.23 – Classificação dos Solos na área de estudo 

De acordo com a notícia explicativa da Carta de Solos e Aptidão da Terra para a Agricultura entre 

Douro e Minho, os tipos de solo identificados possuem as seguintes características: 

• Antrossolos (AT): são solos que, pela atividade humana, sofreram uma modificação 

profunda por soterramento dos horizontes originais do solo ou através de remoção ou 

perturbação dos horizontes superficiais, cortes ou escavações, adições seculares de 

materiais orgânicos, rega contínua e duradoura, etc. 

• Leptossolos (LP): são os solos que apresentam maior suscetibilidade para a erosão 

hídrica, menor capacidade de armazenamento e de retenção de água, e maior 

capacidade de gerar escoamento, devido principalmente à sua menor espessura útil, à 

sua granulometria, baixo teor de matéria orgânica, estrutura e permeabilidade do perfil. 
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5.9.4 Aptidão agrícola 

Da análise da Carta de Solos e Aptidão da Terra para a Agricultura entre Douro e Minho (Figura 5.24), 

verifica-se que as áreas com aptidão agrícola moderada ocupam a maioria da área de estudo, 

maioritariamente na zona centro do traçado, seguindo-se as áreas sem aptidão agrícola localizadas 

a sul e a norte do traçado e uma área com aptidão agrícola marginal localizada na zona centro do 

traçado, a oeste, junto ao limite da área de estudo. 

Os solos com aptidão agrícola moderada presentes na área de estudo estão associados ao vale do 

rio Veade. Verifica-se ainda a interceção de áreas de RAN do PDM de Celorico de Bastos com áreas 

aqui classificadas como “sem aptidão agrícola”, nomeadamente junto ao nó de Lordelo. 

 

Figura 5.24 – Aptidão agrícola na área de estudo 
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5.9.5 Capacidade de Uso do Solo 

A análise da capacidade de uso do solo utiliza a classificação segundo a “Carta de Capacidade de 

Uso do Solo” do SROA, para a região a norte do rio Tejo, onde os solos são agrupados em três 

classes com observável no Quadro 5.29. Observa-se na Figura 5.25 a representação da área de 

estudo na Carta de Capacidade de Uso do Solo. 

Quadro 5.29 - Classes da Carta de Capacidade de Uso do Solo 

CLASSE CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS 

A Utilização agrícola 

C Utilização agrícola condicionada 

F Utilização não agrícola (florestal) 

 

 

Figura 5.25 – Enquadramento do Projeto no Carta de Capacidade de Uso do Solo 
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Pela análise da figura anterior, verifica-se que a área de estudo abrange solos classificados com 

capacidade de uso das três classes, observando-se na região a norte e sul a presença de solos 

classificados sobretudo com classe F, ou seja, de utilização não agrícola, e na zona central da área 

de estudo, observa-se a presença de solos de classe A e C, ou seja, utilização agrícola e utilização 

agrícola condicionada, coincidindo com as áreas agrícolas identificadas no ponto anterior com base 

na Carta de Solos e Aptidão da Terra para a Agricultura entre Douro e Minho. 

5.9.6 Evolução da Situação de Referência na ausência de Projeto 

Do ponto de vista dos solos, considera-se que, na ausência do projeto, se mantêm as características 

identificadas na situação de referência, a longo prazo, visto não ser previsível a ocorrência de 

alterações topográficas significativas. Importa referir que, a nível evolutivo, as características 

pedológicas da região estarão normalmente dependentes da intensidade de atuação dos fatores de 

formação dos solos, entre os quais se destaca o tempo como um dos fatores mais relevantes. 
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5.10 Ocupação do Solo 

5.10.1 Aspetos metodológicos e âmbito específico 

O conceito de ocupação do solo está relacionado com a ocupação física do espaço (pastagem, 

floresta, linha de água, habitações, entre outros). No presente ponto procede-se à caracterização das 

principais ocupações do solo ocorrentes na área de estudo. 

Esta caracterização foi realizada com base na Carta de Uso e Ocupação do Solo 2018 (COS 2018) 

Nível 1 e Nível 4, elaborada pela Direção Geral do Território (DGT), a qual foi ajustada com recurso 

a imagens de satélite e ao reconhecimento de campo efetuado ao local. No DESENHO 10 do Volume 

III - Peças Desenhadas apresenta-se a Carta de Ocupação do Solo. 

5.10.2 Identificação das várias classes de ocupação identificadas na Área de Estudo e 

Área de Intervenção (COS 2018 e Trabalho de Campo) 

Na área de estudo é possível observar um mosaico variado, maioritariamente marcado por áreas 

agrícolas e florestais, como visível no DESENHO 10 no Volume III – Peças Desenhadas, onde se 

apresenta a Carta de Ocupação do Solo para a Área de Estudo e Área de implantação do Projeto. 

De acordo com o enquadramento do projeto na Carta de Ocupação do Solo, apresentam-se no 

Quadro 5.30 as áreas das classes de ocupação do solo presentes na área de estudo global e na área 

do traçado, incluindo restabelecimentos, fazendo-se a sua representação gráfica na figura seguinte. 

Quadro 5.30 – Classes de ocupação do solo presentes na área de estudo 

Classes*1 Subclasses*2 
Área de Estudo 

Área de Implantação 
do Projeto 

ha % ha % 

Territórios Artificializados 27,3 15,6 1,2 9,7 

Agricultura 

Vinha 26,0 14,8 1,5 12,4 

Olivais 1,0 0,6 - - 

Sistemas culturais e parcelares complexos 55,9 31,9 2,9 24,4% 

Florestas 

Florestas de eucalipto 30,0 17,1 2,3 19,2% 

Florestas de pinheiro bravo 8,6 4,9   

Florestas abertas de sobreiro 1,7 1,0 0,6 4,6% 

Florestas de outras folhosas 10,6 6,1 1,8 15,2% 

Florestas de espécies invasoras 5,4 3,1 0,2 2,0% 

Matos Matos 4,2 2,4 1,0 8,4% 

Cursos de água naturais 4,1 2,4 0,5 4,2% 
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Classes*1 Subclasses*2 
Área de Estudo 

Área de Implantação 
do Projeto 

ha % ha % 

Massas de água 
superficiais 

Charcas 0,15 0,1 - - 

Total 175,0 100,0 11,96 100,0 

Nota: *1 Nível 1 do COS 2018; *2 Nível 4 do COS 2018 

 

 

Figura 5.26 - Apresentação Gráfica das Classes de Ocupação de Solo Presentes na Área de Estudo  

 

Figura 5.27 - Apresentação Gráfica das Classes de Ocupação de Solo Presentes na Área de Implantação do 

Projeto 
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De acordo com os dados apresentados, identificam-se dois tipos principais de ocupação do solo na 

área de estudo, nomeadamente: Agricultura (cerca de 47%), Florestas (cerca de 32%) e Territórios 

artificializados (cerca de 16%). As zonas de agricultura estão sobretudo associadas a mosaicos 

culturais e parcelares complexos e a vinhas, com uma presença muito reduzida de olivais (inferior a 

1% da área total). As zonas de floresta estão maioritariamente associadas a florestas de folhosas, 

com 17% de floresta de eucalipto, e alguma presença de florestas resinosas. Na área do traçado, a 

ocupação principal do solo é, também, maioritariamente Florestas (cerca de 41,0%) e Agricultura 

(cerca de 37%). 

5.10.3 Descrição detalhada na envolvente próxima e área de Implantação do Projeto 

Apresenta-se de seguida uma breve descrição de cada classe de solo identificada na envolvente 

próxima e área de implantação do Projeto. 

No que respeita às áreas agrícolas, na região em estudo as áreas são geralmente de pequena 

dimensão, divididas em parcelas de culturas temporárias de sequeiro e regadios explorados por conta 

própria, em regime de subsistência. As Vinhas assumem nesta região uma particular importância e 

predominância, uma vez que a área de estudo se insere na Região Demarcada dos Vinhos Verdes. 

  

Fotografia 5.21 – Exemplo de Áreas de Vinha a afetar com a implantação do traçado  

(Aproximadamente no local do PK 0+100 
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Fotografia 5.22 – Exemplo de Áreas de Culturas de Regadio a afetar com a implantação do traçado 

(Aproximadamente no local do PK 1+300 

 

Fotografia 5.23 – Áreas de Culturas de Regadio (Pomares) a afetar com a implantação do traçado 

(Aproximadamente no local do Restabelecimento REST.R1) 
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Relativamente ao traçado, importa referir que o mesmo foi desenvolvido de forma a evitar ao máximo 

a afetação destas áreas agrícolas, através de soluções de restabelecimentos e obras de arte. A 

maioria destas áreas localizam-se a sul da área de estudo a Oeste da população de Veade e a este 

da população de Aldeia, estando as mesmas na maioria das vezes associadas ao rio Veade e 

respetivos afluentes, constituindo este a classe de solos designada de cursos de água natural. 

  

Fotografia 5.24 – Exemplo de Afluente do rio Veade na envolvente da Área de intervenção (Aproximadamente 

no PK 3+000 e PK 2+700 respetivamente) 

 

Fotografia 5.25 – Rio Veade na envolvente da Área de intervenção (Junto à Rotunda 2) 
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Quanto às áreas Florestais, observa-se a existência de cinco tipologias principais: espécies 

invasoras, eucalipto, outras folhosas, abertas de sobreiro e pinheiro bravo. No que respeita à afetação 

desta ocupação por parte do traçado, verifica-se uma maior predominância de áreas de eucalipto 

entre os quais se observam igualmente alguns exemplares de carvalhos e sobreiros sobretudo entre 

os PK 0+150 e o PK 1+200. 

  

Fotografia 5.26 – Áreas de Floresta de Eucaliptos e alguns matos a intervir com a implantação do traçado 

(Aproximadamente ao PK 0+800) 

Entre o Pk 1+600 e o Pk 1+750 observa-se igualmente áreas de Florestas de outras folhosas. 

  

Fotografia 5.27 – Áreas de Floresta de outras folhosas e alguns matos a intervir com a implantação do traçado 

(Aproximadamente ao PK 1+625) 

A Sul do traçado, desde o Restabelecimento REST.R.2 até ao PK 2+550 do traçado, observa-se a 

existência de pinhal intercalado com áreas de matos que serão afetados com o projeto. 
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Fotografia 5.28 – Áreas de Floresta de Pinheiro e alguns matos a intervir com a implantação do traçado 

(Aproximadamente ao PK 2+500) 

  

Fotografia 5.29 – Áreas de matos a intervir com a implantação do traçado (Aproximadamente ao PK 2+550) 

A ocupação humana e áreas artificializadas ocorre na maioria da área de influência da área de 

estudo sob a forma de pequenos aglomerados populacionais, assumindo-se a localidade de Fermil 

como o de maior dimensão e destacando-se também os aglomerados de Lordelo, Veade e Corgo 

(São Romão). 

Os demais aglomerados estão dispersos ao longo das encostas e vales, apresentando uma 

densidade populacional algo reduzida. Destacam-se igualmente várias quintas dispersas, muitas das 

quais com produção vitivinícola associada e funções de agroturismo (Quinta da Chouza, Casa do 

Campo, Casa da Levada e a escola profissional agrícola de Fermil de Basto). 



 

 

 

02-T2018-284-EIA-EX-RS_02  226/420 

  

Fotografia 5.30 – Área agrícola inerente à escola profissional de Fermil de Basto (esquerda) e Casa de Campo 

(direita) 

Importa ainda destacar, neste âmbito, a presença de uma praia fluvial (Praia Fluvial de Veade, no rio 

homónimo), imediatamente a poente do traçado em estudo. 

  

Fotografia 5.31 – Praia Fluvial de Veade, localizada a poente do traçado 

No que respeita a áreas de território artificializado, verifica-se que são muito poucos expressivas na 

área de implantação do traçado, correspondendo apenas às vias rodoviárias existentes e em 

construção.  
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Fotografia 5.32 – Construção da Ligação Rodoviária Celorico de Basto / Mondim de Basto, junto à Rotunda 3 do 

projeto em análise 

Na envolvente próxima do traçado, destaca-se na proximidade do projeto duas zonas de carácter 

industrial/ comercial, nomeadamente o Pólo de Serviços e Armazéns de Crespo e a Zona Industrial 

de Crespo, a sul da área de estudo, identificadas no PDM de Celorico de Basto, respetivamente, 

como UOPG1 e UOPG2. 

  

Fotografia 5.33 – Zona Industrial de Crespo localizada a Sul do Traçado 

5.10.3.1 Evolução da Situação de Referência na Ausência de Projeto 

Na ausência do projeto, não é expectável uma significativa alteração no médio-longo prazo ao nível 

do uso e ocupação do solo. Como tal, a evolução do uso e ocupação do solo deverá manter-se 

conforme a situação de referência, ressalvando-se a potencial materialização das intenções de 

espaço e uso do solo inscritas nas diretrizes e plantas de ordenamento do concelho. 
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5.11 Socioeconomia 

5.11.1 Aspetos metodológicos e âmbito específico 

A presente caracterização da situação de referência pretende compreender e explicitar as 

características do ambiente humano suscetíveis de ser afetadas pelo projeto em análise, focalizada 

nas questões mais relevantes para a avaliação de impactes, nomeadamente população/demografia, 

estrutura económica, mobilidade e acessibilidade, de entre a diversidade de tópicos potencialmente 

abordados num descritor de socio-economia. 

Para o efeito, para a caracterização da área de estudo será realizada uma contextualização e 

enquadramento da realidade existente nas unidades territoriais consideradas (ao nível da região, sub-

região, concelhos e freguesias onde se insere a área de estudo), centrada numa abordagem a um 

conjunto de dimensões, que permitam perspetivar a interação entre o Projeto e a dinâmica de 

ocupação do território. 

Para a prossecução destes objetivos, a abordagem metodológica incorporou, previamente aos 

resultados aqui apresentados: 

• Recolha de dados de fontes secundárias - obtidos através da leitura, análise e 

sistematização da informação disponível (e.g. elementos de projeto, cartografia, dados 

estatísticos, análise bibliográfica e outros elementos documentais diversos, tais como 

imprensa local e regional, sítios da web); 

• Recolha de informação através de reconhecimento e observação direta in loco, 

efetuado por elementos da equipa técnica. 

Importa referir que os dados estatísticos de fontes secundárias, nomeadamente dos Censos 2011, 

foram apurados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) segundo a Carta Administrativa Oficial de 

Portugal (CAOP) 2010, que foi a organização administrativa de base utilizada nos Censos 2011. 

Somente os dados referentes à população residente foram estimados posteriormente segundo a 

CAOP 2017. 

Neste sentido, de modo a apresentar os dados estatísticos de acordo com a organização 

administrativa de 2017, ao nível das freguesias, considerar-se-á que os dados estatísticos conforme 

a CAOP 2017 resultam da junção, quando aplicável, ou da média ponderada dos dados das 

respetivas freguesias unidas. 
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Em termos de acessibilidade e mobilidade, é abordado o enquadramento regional das acessibilidades 

que servem a área de estudo. A caracterização funcional da área será, sobretudo, focada na área de 

estudo, com base em trabalho de campo com observação direta e sistemática dos aspetos 

considerados mais pertinentes para o contexto socioeconómico da área de estudo. 

5.11.2 Enquadramento e contextualização da área de estudo 

5.11.2.1 Localização e inserção administrativa 

A área de estudo em análise situa-se na região Norte (NUTS4 II) e na sub-região Tâmega e Sousa 

(NUTS III). Administrativamente, a área de estudo integra o distrito de Braga, o concelho de Celorico 

de Basto e as freguesias especificadas no Quadro 5.31 (DESENHO 1 do Volume III – Peças 

Desenhadas). 

Quadro 5.31 - Enquadramento administrativo da área de estudo 

DISTRITO CONCELHO (CC) FREGUESIA (FG) 

Braga Celorico de Basto 
União das freguesias de Canedo de Basto e Corgo 

União das freguesias de Veade, Gagos e Molares 

5.11.2.2 Demografia e dinâmica populacional 

O retrato da dinâmica e composição demográfica das unidades territoriais em análise será efetuado 

com base num conjunto de indicadores, considerando para o efeito: a população residente, densidade 

populacional, a taxa de crescimento natural, a taxa de crescimento efetivo e a taxa de crescimento 

migratório. 

 

 

4 Nomenclatura das Unidades Territoriais para Fins Estatísticos, de acordo com o Regulamento (UE) 

n.º 868/2014 da Comissão, de 8 de agosto de 2014, e a Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 
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5.11.2.2.1 População residente 

No Quadro 5.32 apresenta-se a população residente ao nível regional, sub-regional, concelhos e 

freguesias, bem como a sua taxa de variação e densidade populacional. Importa referir que até à 

CAOP 2013 a área de estudo encontrava-se integrada na sub-região estatística (NUTS III) Tâmega, 

tendo sido integrada, a partir de 2013, na região criada Tâmega e Sousa. 

Segundo os dados disponibilizados da informação estatística censitária produzida pelo Instituto 

Nacional de Estatística (INE), entre o ano de 2001 e 2011 verificou-se uma redução da população 

em todos os níveis administrativos da área de estudo, exceto nas freguesias de Veade e Molares. Ao 

nível da região, sub-região e concelho, a tendência de decréscimo populacional manteve-se em todos 

os níveis administrativos analisados. Entre 2011 e 2019, ao nível da região observaram-se perdas 

demográficas de cerca de 3%. Ao nível do concelho de Celorico de Basto, o decréscimo populacional 

foi mais significativo, com 5,5%.  

No que se refere à densidade populacional observa-se que, ao nível do concelho, a mesma é 

consideravelmente inferior à da sub-região e da região, em todos os anos analisados. No ano de 

2011, apenas as freguesias de Canedo de Basto e Corgo apresentavam densidade populacional 

inferior à do concelho onde se inserem.  

De referir ainda que, no concelho de Celorico de Basto, de acordo com os Censos de 2011, apenas 

12% da população vivia em aglomerados populacionais com 2 mil ou mais habitantes, uma 

percentagem substancialmente inferior à verificada nos outros níveis de análise. Por sua vez, a 

população isolada no concelho é próxima aos 3,5%, um valor na mesma ordem de grandeza do 

verificado ao nível da sub-região, mas superior ao verificado na região Norte. 
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Quadro 5.32 – Evolução da população residente e densidade populacional; características da população (NUTS I, II, III, município e freguesias) 

UNIDADE TERRITORIAL POPULAÇÃO RESIDENTE (N.º) 
DENSIDADE 

POPULACIONAL 
(hab./km2)* 

% Pop. Residente em 
aglomerados com 2 mil 

ou mais habitantes 
% Pop. Isolada 

REORGANIZAÇÃO 
ADMINISTRATIVA 2013 

LOCALIZAÇÃO 
GEOGRÁFICA 
(À DATA DOS 

CENSOS 2001 E 2011) 

2001* 2011** 2019** 
VARIAÇÃO 

2011-2019 (%) 
2011* 2019** 2011* 2011* 

PORTUGAL 10 356 117 10 542 398 10 295 909 -2,39 114,3 111,6 61,07 1,69 

Norte (NUTS II) 3 687 293 3 687 224 3 575 338 -3,13 173,2 168,0 60,41 1,11 

Tâmega e Sousa (NUTS 
III) Tâmega 

551 309 432 946 415 989 -4,08 236,4 227,1 30,59 3,60 

Celorico de Basto 20 466 20 087 19 040 -5,50 110,9 105,2 11,82 3,45 

União das freguesias de 
Canedo de Basto e Corgo 

Canedo de Basto 1 028 1 010 s.i. s.i. 101,2 s.i. 0 s.i. 

Corgo 324 311 s.i. s.i. 95,8 s.i. 0 s.i. 

União das freguesias de 
Veade, Gagos e Molares 

Veade 707 714 s.i. s.i. 129,5 s.i. 0 s.i. 

Gagos 632 628 s.i. s.i. 142,5 s.i. 0 s.i. 

Molares 518 621 s.i. s.i. 202,0 s.i. 0 s.i. 

s.i. - sem informação 

Fonte: * Recenseamento da população e habitação - Censos 2001 e 2011 (INE, 2015) 
** Série Estimativas Provisórias Anuais da População Residente, segundo a divisão administrativa correspondente à Carta Administrativa Oficial de Portugal 2013 (CAOP2013) e a 
nova versão das NUTS (NUTS 2013) em vigor a partir de 1 de janeiro de 2015 (INE, 2020) 
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5.11.2.2.2 Taxa crescimento natural, migratório e efetivo 

Para melhor compreender a dinâmica demográfica importa analisar qual o contributo das taxas de 

crescimento natural e migratório para o crescimento efetivo que se verificou, assim como perceber o 

significado destes indicadores. Entende-se por: 

▪ Taxa de crescimento efetivo: Variação populacional observada durante um determinado 

período de tempo; 

▪ Taxa de crescimento natural: Diferença entre o número de nados vivos e o número de óbitos, 

num dado período de tempo observado durante um determinado período de tempo; 

▪ Taxa de crescimento migratório: Diferença entre o número de entradas e saídas por migração, 

internacional ou interna, para um determinado país ou região, observado durante um determinado 

período de tempo. 

Apresenta-se e analisa-se, de seguida, a evolução dos indicadores de desenvolvimento da 

população, entre o período 2011 e 2019, expressos por NUTS II, NUTS III e por concelho, de acordo 

com os dados disponibilizados pelo INE. 

Na Figura 5.28 observa-se a evolução da taxa de crescimento natural, através da qual se pode 

constatar um comportamento semelhante da evolução da taxa de crescimento natural ao nível da 

região e da sub-região, tendo-se mantido relativamente constante entre 2011 e 2017 e verificando-

se um ligeiro aumento em 2018 e 2019. No caso da sub-região Tâmega e Sousa, a taxa de 

crescimento natural passou a ser positiva em 2019, o que significa um número de nascimentos 

superior ao número de óbitos. No que respeita ao concelho de Celorico de Basto, a taxa de 

crescimento natural tem-se mantido sempre negativa entre 2011 e 2019, tendo, desde 2016, registo 

sucessivos aumentos, embora pouco significativos. 
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Figura 5.28 – Evolução da taxa de crescimento natural 

A taxa de crescimento migratório, observável na Figura 5.29, tem registado um comportamento 

semelhante em todas as unidades territoriais em análise e negativa em todas desde 2013. Em 2019 

verificou-se um aumento, mantendo-se, no entanto, negativa. O saldo migratório negativo contribui, 

logicamente, para o decréscimo da população residente, observado no ponto anterior.  

 

Figura 5.29 – Evolução da taxa de crescimento migratório 

Por fim, analisando na Figura 5.30 a taxa de crescimento efetivo, que exprime a variação populacional 

observada durante um determinado período de tempo, observa-se, também, um comportamento 

semelhante em todas as unidades territoriais em análise, mantendo-se sucessivamente negativa, o 

que está de acordo com os dados anteriormente apresentados relativamente ao decréscimo da 

população residente.  
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Figura 5.30 – Evolução da taxa de crescimento efetivo 

De forma global, observa-se em 2018 e 2019 um aumento de todas as taxas analisadas, o que 

permite constatar que a população residente nas unidades territoriais analisadas tem vindo a 

aumentar. 

5.11.2.2.3 Estrutura etária 

A análise demográfica deve, também, contemplar a avaliação da estrutura etária e por sexo da 

população residente. 

No Quadro 5.33 apresenta-se a estrutura etária, por faixas etárias da população residente, por NUTS 

II, NUTS III, por concelho e por freguesia, em 2011 e. adicionalmente, apresenta-se a variação das 

faixas etárias face a 2001. 

Quadro 5.33 – Estrutura etária por NUTS II, NUTS III, por concelho e freguesia 

UNIDADE TERRITORIAL 

GRUPO ETÁRIO (anos de idade, em 2011) Variação 2001-2011 (%) 

0-14 15-24 25-64 
65 ou 
mais 

0-14 15-24 25-64 
65 ou 
mais 

Norte (NUTS II) 557 233 425 876 2 075 134 631 439 -14 -24 5 23 

Tâmega (NUTS III) 
94 956 72 560 305 644 77 356 -17 -19 8 19 

Celorico de Basto 3 061 2 582 10 632 3 823 -22 -26 13 5 

União das freguesias de 
Canedo de Basto e Corgo 

157 170 735 259 -31 -38 27 -5 

União das freguesias de 
Veade, Gagos e Molares 

268 232 1 076 387 -17 -29 20 25 

Fonte: Recenseamento da população e habitação - Censos 2001 e 2011 (INE, 2015) 
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Os dados apresentados demonstram que a distribuição da população nas faixas etárias variou entre 

2001 e 2011 e, de um modo geral para todas as unidades territoriais analisadas, observa-se o 

envelhecimento populacional da população das regiões em análise, visível pelo decréscimo da 

população jovem (faixas etárias 0-14 e 15-24) e um aumento da população adulta (faixas etárias 25-

64 e 65 mais). 

Na Figura 5.31 apresenta-se a pirâmide demográfica da região e sub-região, em 2011, e na Figura 

5.32 apresenta-se o mesmo indicador ao nível das freguesias e concelho em análise. 

Os dados apresentados demonstram que a distribuição da população feminina nas diferentes faixas 

etárias é semelhante à masculina, não se evidenciando assimetrias significativas ao nível do sexo. 

Além disso, é notório o envelhecimento populacional, facilmente percecionado pela existência de uma 

base da pirâmide (grupos etários mais jovens) mais estreita que a zona intermédia da pirâmide 

(grupos etários adultos). 

 

Figura 5.31 – Pirâmide demográfica do Norte e sub-região Tâmega, em 2011 
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Figura 5.32 – Pirâmides demográficas do concelho de Celorico de Basto e respetivas freguesias, em 2011 

5.11.2.3 Atividades económicas e empregabilidade 

O retrato da dinâmica económica das unidades territoriais em análise será efetuado com base num 

conjunto de indicadores, considerando para o efeito: a população empregada por sectores de 

atividade, empresas com sede na região, densidade de empresas, proporção de empresas com 

menos de 10 pessoas ao serviço e sociedades com sede nos municípios, segundo a Classificação 

Portuguesa das Atividades Económicas, revisão 3 (CAE-Rev.3). 

POPULAÇÃO EMPREGADA POR SECTOR 

Apresenta-se, na Figura 5.33, a distribuição da população empregada por sector de atividade, de 

acordo com os dados apurados no recenseamento da população e habitação – Censos 2011, 

primeiramente para a região, sub-região, concelho e freguesias abrangidas pela área de estudo. 

Os dados apresentados demonstram que, em 2011, o sector primário tinha uma representação pouco 

expressiva em todas as unidades territoriais consideradas, sempre inferior a 6%. Com exceção do 

observado na sub-região Tâmega, em todas as unidades territoriais é possível verificar que o sector 

terciário emprega a maioria da população. 
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Fonte: Recenseamento da população e habitação – Censos 2011 (INE, 2015) 

Figura 5.33 – Distribuição da população empregada por sectores de atividade, em 2011, para a região, sub-

região e concelhos 

TECIDO EMPRESARIAL 

Os dados mais recentes disponíveis mostram que, considerando os valores do VAB (Valor 

Acrescentado Bruto) (Quadro 5.34), o contributo da região Norte para o VAB nacional foi, em 2018, 

quase 19%. 

Quadro 5.34 - VAB por Setor de Atividade Económica em 2017 

UNIDADES TERRITORIAIS 

VAB (milhões 

de euros) 
VAB em % do 

total 
2018 * 

NORTE 52 078,44 29,5+ 

Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca 762,29 1,5++ 

Indústrias extrativas; indústrias transformadoras; produção e 

distribuição de eletricidade, gás, vapor e ar frio; captação, tratamento 

e distribuição de água; saneamento, gestão de resíduos e 

despoluição; construção. 

16 608,97 31,9++ 

Serviços 34 707,18 66,6++ 

Região de Tâmega e Sousa 4 420,94 8,5++ 

Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca 58,64 1,3+++ 

Indústria (incluindo energia) e construção 1 892,15 42,9+++ 

Serviços 2 470,14 55,9+++ 

* - valores provisórios; + % em relação a Portugal; ++ % em relação à região; +++ % em relação à sub-região 

Fonte: Anuário estatístico da Região Norte 2018 (INE, 2019) 
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No que refere ao panorama geral do tecido empresarial, apresenta-se no Quadro 5.35 indicadores 

síntese do mesmo, nomeadamente: o número de empresas com sede na região, a densidade de 

empresas e a proporção de empresas com menos de 10 pessoas ao serviço, por NUTS II, NUTS III 

e concelho, em 2018 (dados mais recentes disponíveis). 

Quadro 5.35 - Indicadores do tecido empresarial em 2017 

UNIDADES 

TERRITORIAIS 

EMPRESAS COM 

SEDE NA REGIÃO 

DENSIDADE DE 

EMPRESAS 

PROPORÇÃO DE 

EMPRESAS COM MENOS 

DE 10 PESSOAS AO 

SERVIÇO (%) 

PESSOAL AO 

SERVIÇO POR 

EMPRESAS N.º % (n.º/km2) 

NORTE 434 419 33,5+ 19,6 95,7 3,1 

Tâmega e Sousa 40 282 9,3++ 21,3 93,7 3,7 

Celorico de Basto 1 672 4,2+++ 9,0 96,4 2,5 

+ % em relação a Portugal; ++ % em relação à região; +++ % em relação à sub-região 

Fonte: Anuário estatístico da Região Norte 2018 (INE, 2019) 

 

Nesta sequência, a região Norte apresentava, em 2018, um tecido empresarial com alguma 

representatividade no contexto nacional, com quase 34% das sedes das empresas. No contexto 

regional, o número de sedes das empresas existentes sub-região Tâmega e Sousa assume pouca 

expressão, com 9,3%. O concelho abrangido pela área de estudo concentra uma percentagem pouco 

significativa das empresas da região, com menos de 5%. 

Relativamente à densidade de empresas, observa-se que, ao nível do concelho esta é muito inferior 

à verificada na região e sub-região. 

Por fim, verifica-se que existem essencialmente microempresas, uma vez que mais de 93% das 

empresas com sede em todos os níveis administrativos analisados tinham ao serviço menos de 10 

pessoas, com uma média de 2 a 4 pessoas ao serviço em cada uma. 

5.11.2.4 Caracterização funcional da área de estudo 

Uma vez efetuada a caracterização global e contextual das unidades territoriais onde o Projeto se 

insere, pretende-se, neste ponto, efetuar uma caracterização da área de estudo. As dimensões 

analisadas foram selecionadas segundo a sua pertinência, tendo sido apenas abordadas as 

consideradas mais relevantes para estabelecer as bases para a posterior avaliação de impactes. 

Nesta sequência, importa referir que, de acordo com a Carta de Ocupação do Solo, a área de estudo 

insere-se num território ocupado sobretudo por áreas agrícolas e florestais, mas também, com uma 

menor área de ocupação, por territórios artificializados, matos e massas de água, como observável 

nas fotografias que se seguem. 
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A envolvente da área do projeto abrange sobretudo pequenos aglomerados populacionais, 

tipicamente sob a forma de moradias multi e unifamiliares, mas ainda com algumas habitações 

coletivas, tais como Corgo e Padredo, a Norte, Fermil (a Oeste da área de estudo), Veade (a Este da 

área de estudo) e Lordelo (a sul da área de estudo). 

  

Fotografia 5.34 – Áreas agrícolas(esquerda) e Áreas de floresta (direita) 

  

Fotografia 5.35 – Acesso à N304, Estrada Nacional que atravessa a área do projeto (esquerda) e 

Áreas de mato (direita) 

5.11.2.5 Acessibilidade e mobilidade local 

Do ponto de vista das acessibilidades, o projeto em avaliação significa a integração do troço em 

análise na Via do Tâmega. As principais estradas rodoviárias são a Nacional 210 e 304. A estas, 

acresce ainda os acessos locais de cariz municipal e rural das povoações. 
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5.11.3 Evolução da situação de referência na ausência do projeto 

Na ausência do projeto, no que respeita à perspetiva socioeconómica, a evolução da situação de 

referência estará diretamente relacionada com o agravamento dos impactes resultantes das 

alterações climáticas, sendo os mesmos identificados no descritor correspondente à temática, com 

impacte na qualidade de vida da população e nos indicadores demográficos apresentados. 

5.12 Saúde Humana 

5.12.1 Aspetos metodológicos e âmbito específico  

No presente subcapítulo procede-se à caracterização da situação atual do território ao nível da Saúde 

Humana, iniciando-se com um breve enquadramento da região afetada, que tem como base o Perfil 

Local de Saúde desenvolvido pelo Sistema Nacional de Saúde. Este programa tem como finalidade 

determinar as necessidades de saúde da região e priorizar ações de atuação estratégicas e 

operacionais, reforçando a articulação dos diversos recursos. 

É igualmente efetuada uma avaliação do risco para a saúde humana associado aos riscos naturais e 

tecnológicos de especial importância para a região em estudo. 

Posteriormente é efetuada uma análise da influência do ruído e qualidade do ar na Saúde Humana, 

pela relevância que estes dois aspetos ambientais têm para o projeto, em todas as suas fases de 

avaliação.   

5.12.2 Vulnerabilidade da População 

Consideram-se como grupos vulneráveis as pessoas nas seguintes condições: 

• Crianças; 

• Os idosos com idade superior a 65 anos (no domicílio ou lares);  

• Os indivíduos com doenças crónicas (doenças cardíacas, respiratórias, renais, diabetes 

e alcoolismo), com obesidade e os imunodeprimidos; 

Através do estudo realizado à estrutura etária da população residente nos concelhos onde o projeto 

está inserido (capítulo 5.11 referente à socioeconomia), verificou-se que, em 2018, a população 

vulnerável, nomeadamente os grupos de pessoas com idade entre os 0-14 anos e com mais de 65 

anos representavam cerca de 12,2% e 20,1% da população, respetivamente. 
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5.12.3 Enquadramento da Saúde na Região 

O Perfil Local de Saúde (PeLS) insere a área de estudo no Agrupamento de Centros de Saúde do 

Baixo Tâmega (ACeS Baixo Tâmega), sob a Administração Regional de Saúde do Norte (ARS Norte). 

O Quadro 5.36 apresenta as características de cada agrupamento. 

Quadro 5.36 - Características da ARS Norte e do ACeS do Baixo Tâmega (2017) 

ACeS 
População 
Residente 

(Hab.) 

Índice de 
Envelhecimento5 

Índice de 
dependência 
de idosos6 

Índice de 
dependência de 

jovens7 

Esperança 
média de 

vida 

Continente 9 792 797 158,3 33,9 21,4 81,5 

ARS Norte 3 569 608 153,1 29,9 19,5 81,8 

ACeS Baixo 
Tâmega 

172 741 144,7 27,4 18,9 81,2 

Fonte: Perfil Local de Saúde 2018 – ACeS Baixo Tâmega 

 

Segundo o Perfil de Saúde de Portugal (2017), redigido pela Comissão Europeia, e com base nas 

estimativas do Institute of Health Metrics and Evaluation (IHME), no ano de 2015, pelo menos 26% 

da carga global da doença do país está relacionada com os seguintes fatores de risco: 

• Tabagismo; 

• Consumo de álcool; 

• Hábitos alimentares; 

• Inatividade física. 

O Quadro 5.37 descreve a percentagem de inscritos por diagnóstico ativo nos Cuidados de Saúde 

Primários.  

Quadro 5.37 – Proporção de inscritos nos Cuidados de Saúde Primários por diagnóstico ativo (2016) 

DIAGNÓSTICO CONTINENTE ARS Norte 
ACES Baixo 

Tâmega 

Hipertensão 22,2 22,0 23,9 

 

 

5 Índice de Envelhecimento = (Número de pessoas com 65 ou mais anos /Número de pessoas com menos 

de 15 anos) x 100 

6 Índice de dependência de idosos = (Número de pessoas com 65 ou mais anos / Número de pessoas com 

idades compreendidas entre os 15 e os 64 anos) x 100 

7 Índice de dependência de jovens = (Número de pessoas com menos de 15 anos / Número de pessoas 

com idades compreendidas entre os 15 e os 64 anos) x 100 
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DIAGNÓSTICO CONTINENTE ARS Norte 
ACES Baixo 

Tâmega 

Alteração no metabolismo dos lípidos 21,3 24,5 25,9 

Perturbações depressivas  10,4 11,5 10,6 

Obesidade 8,0 12,6 11,4 

Diabetes 7,8 8,2 8,5 

Fonte: Perfil Local de Saúde 2018 – ACeS Baixo Tâmega 

 

Atualmente, cerca de 23,9% da população inscrita nos CSP do ACeS Baixo Tâmega apresenta um 

diagnóstico ativo de hipertensão, 25,9% apresenta um diagnóstico ativo de alterações do 

metabolismo dos lípidos, 8,5% apresenta um diagnóstico ativo de diabetes, 11,4% de obesidade e 

10,6% apresenta um diagnóstico ativo de perturbações depressivas. As doenças que são mais 

comuns não apresentam diretamente uma relação com os impactes do projeto, a não ser as 

perturbações depressivas, pela perceção do risco que possam ter do projeto. 

Na Figura 5.34 estão enumeradas as principais causas de morte por grupo etário, no triénio 2012-

2014, para o ACeS Baixo Tâmega. 

 

Fonte: Perfil Local de Saúde 2018 – ACeS Baixo Tâmega 
Nota: SSA – Sinais, Sintomas e Achados 

Figura 5.34 – Mortalidade proporcional no ACeS Baixo Tâmega 
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Verifica-se ainda que as causas de morte identificadas para jovens com idades inferiores a 14 anos 

estão relacionadas com tumores malignos e doenças do sistema nervoso. Por sua vez, os adultos 

com mais de 65 anos apresentam tumores malignos, doenças do aparelho circulatório e respiratórios 

como maiores causas de morte.  

O Quadro 5.37 descreve a Taxa de Mortalidade Padronizada pela idade (TMP8) para indivíduos com 

menos de 75 anos.  

Quadro 5.38 – Evolução da taxa de mortalidade padronizada (/100 000han) no triénio2012-2014 (média anual), 
na população com idade inferior a 75 anos e ambos os sexos 

GRANDES GRUPOS DE CAUSAS DE MORTE CONTINENTE 
ARS 
Norte 

ACES Baixo 
Tâmega 

Todas as causas de morte 344,7 336,1 370,7 

Algumas doenças infecciosas e parasitárias 
    Tuberculose 
    VIH/SIDA 

10,4 
0,9 
4,5 

8,4 
0,9 
3,1 

8,7 
1,9 
2,0 

Tumores malignos 
    Do lábio, cavidade bucal e faringe 
    Do esófago 
    Do estomago 
    Do cólon 
    Da junção rectossigmoideia, recto, ânus e canal anal 
    Do fígado e vias biliares intra-hepáticas 
    Do pâncreas 
    Da laringe, tranqueia, brônquios e pulmões 
    Melanoma maligno da pele 
    Do rim, exceto pelve renal 
    Da bexiga 
    Do tecido linfático e hematopoético 

137,0 
5,4 
4,1 

12,1 
12,2 
5,5 
6,3 
7,0 

28,4 
1,6 
2,0 
3,3 

10,4 

135,9 
5,6 
4,6 

15,7 
10,4 
5,3 
5,9 
6,5 

30,0 
1,5 
1,7 
2,8 
9,9 

131,0 
7,4 
6,1 

18,4 
11,6 
5,3 
3,4 
5,6 

24,4 
1,2 
1,4 
2,7 
9,7 

Doenças do sangue e órgãos hematopoéticos 1,1 1,0 0,5 

Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas 
    Diabetes mellitus 

14,4 
10,9 

13,5 
10,2 

14,1 
11,4 

Doenças do sistema nervoso e dos órgãos dos sentidos 9,6 9,6 11,3 

Doenças do aparelho circulatório 
    Doenças isquémicas do coração 
    Outras doenças cardíacas 
    Doenças cerebrovasculares 

66,6 
21,9 
9,0 

24,1 

61,6 
18,1 
9,6 

24,2 

74,2 
21,3 
10,2 
33,8 

Doenças do aparelho respiratório 
    Pneumonia  
    Doenças crónicas das vias aéreas inferiores 

19,4 
7,6 
5,5 

20,3 
6,4 
6,7 

26,4 
7,1 

10,0 

Doenças do aparelho digestivo 
    Doenças crónicas do fígado (inclui cirrose) 

19,8 
10,0 

20,7 
11,4 

25,8 
13,7 

Doenças do sistema osteomuscular/ tecido conjuntivo 1,6 1,3 0,6 

Doenças do aparelho geniturinário 
    Doenças do rim e ureter 

4,1 
2,5 

3,7 
2,0 

3,9 
1,7 

Algumas afecções originadas no período perinatal 2,0 1,9 0,6 

Sintomas, sinais e achados anormais não classificados 27,1 29,8 38,4 

Causas externas 
    Acidentes de transporte 

25,6 
6,3 

22,2 
5,2 

28,9 
5,4 

 

 

8 A probabilidade de morrer aumenta com a idade, pelo que se usa a taxa de mortalidade padronizada pela idade (TMP) para retirar 
(ou atenuar) esse efeito e obter um valor único que permita a comparação de diferentes populações com estruturas etárias distintas. 
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GRANDES GRUPOS DE CAUSAS DE MORTE CONTINENTE 
ARS 
Norte 

ACES Baixo 
Tâmega 

    Quedas acidentais 
    Suicídios e lesões autroprovocadas voluntariamente 
    Lesões (ignora-se se foram acidentais ou  
       intencionalmente infligidas 

1,7 
8,5 
3,8 

1,8 
6,3 
4,1 

3,5 
8,6 
5,5 

Fonte: Perfil Local de Saúde 2018 – ACeS Baixo Tâmega 

Verifica-se que a maior causa de mortalidade, para indivíduos com menos de 75 anos, está 

relacionada com tumores malignos, destacando-se o tumor maligno da laringe, tranqueia, brônquios 

e pulmões (afetação do sistema respiratório). De seguida registam-se como maiores causas de 

mortalidade as doenças do aparelho circulatório, digestivo e respiratório, por esta ordem. De realçar 

que a população com doenças do foro respiratório são uma população vulnerável à poluição 

atmosférica, fator ambiental que é influenciado pela implementação do projeto. 

Os acidentes de transporte são responsáveis por taxas de mortalidade de 9,5 homens/1 milhão de 

habitantes e 1,6 mulheres/1 milhão de habitantes. 

No que respeita à capacidade de resposta dos concelhos da área de estudo em termos médicos 

avaliam-se três indicadores: 

• Equipamentos de saúde (centros de saúde e hospitais) 

• Nº de profissionais de saúde (médicos e enfermeiros) por cada 1000 habitantes; 

• Nº de consultas médicas registadas nos centros de saúde. 

 

Quadro 5.39 – Nº de profissionais de saúde disponíveis para a população da área de estudo (2019) 

 Continente Região Norte 
Sub-Região 

Tâmega e Sousa 
Celorico de 

Basto 

Médicas(os) por 1000  

habitantes (N.º) 
5,5 5,4 1,9 1,6 

Enfermeiros(as) por 1000  

habitantes (N.º) 
7,3 7,4 4,8 3,9 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística; período de referência 2017 

 

Verifica-se assim que existe uma disparidade da disponibilidade de profissionais de saúde na área 

de estudo para responder às necessidades dos utentes. De realçar que o município apresenta valores 

bastante inferiores ao da região e do Continente para estes indicadores. 

Os gráficos seguintes apresentam o número consultas realizadas nos Centros de Saúde de Celorico 

de Basto, nos anos de 2001 e 2012. 
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Fonte: Pordata (2019) 

Figura 5.35 – Nº de consultas realizadas nos Centros de Saúde 

 

Entre 2001 e 2012, verifica-se uma diminuição do número de consultassem todas as especialidades, 

à exceção das consultas de pediatria que registaram um aumento de cerca de 16%. 

5.12.4 Avaliação do Risco para a Saúde humana  

O quadro seguinte destaca as consequências na saúde da população dos riscos naturais (incluindo 

de natureza climática) tendo como base a Avaliação Nacional de Risco (2014), adaptada para a região 

em estudo. Os eventos climáticos referidos nesta análise ocorrem já na situação atual, embora 

tenham tendência para ocorrer de forma mais frequente e duradoura no futuro, com ou sem 

implementação do projeto. 
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Quadro 5.40 – Avaliação de Riscos naturais para a população na região em estudo 

Risco  

Suscetibilidade 
da área de 

estudo 

(reduzida / moderada / 
elevada) 

Impacte 

Classificação 

(Residual / reduzido / 
moderado / acentuado / 

crítico) 

Grau de gravidade 

(Residual / reduzido / 
moderado / acentuado / 

crítico) 

Natural - Ondas 
de Calor 

Moderada 

• Nº muito acentuado de vítimas 
mortais, principalmente na 
população idosa 

Crítico 

Crítico • Afluência extraordinária às 
unidades de saúde 

• Encerramento de alguns 
serviços sem ar condicionado 
(infantários, lares) 

Moderado 

Natural – Vagas 
de frio 

Elevada 

• Óbitos devido a complicações 
provocadas pela exposição ao 
frio 

• Óbitos resultantes de acidentes 
rodoviários 

Moderado 

Acentuado 

• Falhas no abastecimento 
elétrico 

Acentuado 

Natural - Sismos Reduzida 

• Nº muito acentuado de mortos 
e feridos 

• Elevado nº de desalojados 

Crítico Crítico 
• Equipamentos e serviços de 
saúde condicionados 

• Rede de distribuição de 
alimentos condicionada 

• Equipamentos e serviços de 
saúde condicionados 

Natural – 
Movimento de 

massa em 
vertentes 

Moderada 

• Nº moderado de vítimas 
mortais e de desaparecidos 

• Alguns deslocados por período 
curto 

Moderado 

Moderado 
• Destruição de várias 
habitações 

• Vias de circulação cortadas / 
danificadas 

• Postes elétricos destruídos e 
consequente falha no 
abastecimento elétrico. 

Moderado 

Misto – Incêndios 
Florestais 

Elevada 

• Nº reduzido de vítimas mortais 
e alguns feridos graves 

• Nº reduzido de desalojados 
mas nº moderado de deslocados 

Moderado 

Crítico • Perda do valor económico dos 
povoamentos florestais 

• Destruição de edifícios e outras 
infraestruturas 

• Interrupção da circulação em 
várias vias principais 

Acentuado 

     Fonte: Avaliação Nacional de Risco (2014) 
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5.12.5 Influência do Ruído na Saúde Humana 

O ruído é constituído por sons que causam desconforto e incómodo nos recetores, podendo afetar o 

bem-estar físico, mental e social da população. O ruído excessivo prejudica seriamente a saúde 

humana e interfere nas atividades diárias das pessoas na escola, no trabalho, em casa e nos 

momentos de lazer. Pode perturbar o sono, causar problemas cardiovasculares e psicofisiológicos, 

reduzir o desempenho e provocar alterações comportamentais (OMS9). 

Em Portugal, como indicado no capítulo 5.7 o Regulamento Geral do Ruído (RGR), que se encontra 

legislado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, estabelece limites de exposição sonora (VLE) 

que procuram salvaguardar o bem-estar das populações, com efeitos diretos na saúde humana. Estes 

VLE são, contudo, superiores aos valores recomendados pela Organização Mundial de Saúde (OMS), 

para garantia da saúde da população exposta ao ruído. 

De facto, a OMS recomenda, no documento Environmental Noise Guidelines for the European Region 

(2018), os seguintes níveis de exposição da população ao ruído produzido por tráfego rodoviário, que 

se pode considerar como a fonte emissora de ruído predominante na área de estudo: 

• Período noturno - 45 dB (Ln), Este valor tem por base o facto de 3% dos participantes 

nos estudos realizados terem apresentado perturbações no sono a níveis de ruído 45,4 

dB (Ln).  

• Período diurno-entardecer-noturno - 53 dB (Lden). Os estudos demonstraram que para 

níveis de ruído superiores a 59,3 dB (Lden), verifica-se um aumento de risco relevante de 

5% na incidência de doença cardiovascular. Por outro lado, verifica-se uma prevalência 

de população altamente perturbada para níveis de ruído de 53,3 dB (Lden). 

Por outro lado, a OMS identifica ainda, num outro estudo (2009, WHO), os efeitos adversos que a 

exposição média anual da população a diferentes níveis de ruído, no período noturno, pode ter sobre 

a saúde da população afetada. Assim, consideram-se os seguintes efeitos na saúde da exposição da 

população a ruído no período noturno (Ln): 

• Até 30 dB – sem efeitos adversos observados; 

• Entre os 30 e os 40 dB – podem surgir perturbações do sono essencialmente em grupos 

vulneráveis. Considera-se, mesmo nos casos mais críticos que os efeitos sobre a 

população afetada são modestos. 

 

 

9 http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/noise/noise 



 

 

 

02-T2018-284-EIA-EX-RS_02  248/420 

• Entre os 40 e os 55 dB - pode ter efeitos adversos sobre a saúde humana, prevendo-se 

a adaptação da população de modo a lidar com a gama de valores registada, sendo que 

grupos mais vulneráveis são mais severamente afetados.  

• Superior a 55 dB - indicadores de uma situação de perigo de saúde pública, numa 

condição onde efeitos adversos para a saúde são frequentes, verificando-se um incómodo 

elevado e distúrbio do sono.  

De acordo com a análise ao ambiente sonoro, nos pontos de medição são cumpridos os valores limite 

definidos para Zonas Não Classificadas (Lden ≤ 63 dB(A) , Ln ≤ 53 dB (A)). Contudo, no período noturno 

importa referir que o P1 regista valores superiores aos níveis de exposição da população ao ruído 

produzido por tráfego rodoviário recomendados pela OMS (Ln P1 = 47,8 dB(A) > 45 dB(A)), podendo 

a população apresentar perturbações ao nível do sono, verificando-se maior afetação nos grupos 

vulneráveis. Por sua vez, no período diurno-entardecer-noturno, destaca-se P1 e P2, cujo valores de 

medição são superiores aos aconselhados pela OMS. 

5.12.6 Influência da Qualidade do Ar na Saúde Humana 

A exposição à poluição do ar é amplamente determinada pela concentração de poluentes 

atmosféricos nos ambientes que as pessoas frequentam, e a quantidade de tempo em que as 

pessoas permanecem nesses ambientes. Em escala global, a maior parte da exposição à poluição 

do ar ocorre nos interiores das casas, escritórios, edifícios de prestação de serviços, pois a maioria 

das pessoas permanece mais tempo no interior de edifícios (ar interior), do que no exterior (ar 

ambiente). A avaliação da “exposição total” deve considerar a contribuição das concentrações de 

poluentes em ar interior e ar ambiente, tendo em conta o tempo de permanência nos diferentes meios 

(OMS, 2005). 

As principais consequências na saúde humana da concentração elevada de poluentes atmosféricos 

ocorrem ao nível do aparelho respiratório e cardiovascular, sendo a magnitude do impacte variável e 

dependente do tempo de exposição, da concentração e da vulnerabilidade do individuo (faixa etária, 

saúde, sexo). De realçar que as doenças do foro respiratório apresentam uma expressão significativa 

na causa de morte ao nível da população mais idosa (mais de 65 anos). 

O quadro seguinte sintetiza alguns efeitos na saúde de poluentes atmosféricos, que possam estar 

relacionados com o desenvolvimento do projeto, nomeadamente aquando a sua construção. 
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Quadro 5.41 – Consequências para a saúde da exposição a poluentes atmosféricos 

Poluente 
Atmosférico 

Consequências para a saúde 

Partículas 

Exposição Aguda: 

Irritação no nariz e olhos 

Cefaleias 

Fadiga 

Náuseas 

Anomalias na função respiratória  

Exposição contínua: 

Tosse 

Aumento das secreções 

Diminuição da função respiratória. 

Monóxido de Carbono 

O aumento da sua concentração ao nível do solo leva ao prolongamento das 
estações do ano podendo resultar em mais produção de pólenes com 
agravamento das doenças respiratórias. 

O aumento da sua concentração na água do mar torna a água dos oceanos 
mais ácida e contribui para mudanças adversas no ecossistema, com 
implicações na pesca e na alimentação de certas regiões do mundo. 

Óxidos de Azoto 
(Monóxido e dióxido de 
azoto) 

Sintomas de bronquite em crianças asmáticas aumentam quando associados 
a uma exposição a longo prazo 

Dióxido de Enxofre 

Irritante para as mucosas dos olhos, nariz e garganta. 

A exposição prolongada pode afetar o sistema respiratório, provocar 
alterações nos mecanismos de defesa dos pulmões e agravar doenças como a 
asma e bronquite crónica e doenças cardiovasculares existentes. 

Adaptado de https://www.dgs.pt/paginas-de-sistema/saude-de-a-a-z/qualidade-do-ar-ambiente/efeitos-dos-poluentes-na-saude.aspx 

 

A OMS estabelece diretrizes para a qualidade do ar ambiente, onde recomenda valores de 

concentração máximos e médios muito similares aos da legislação nacional, tendo em vista a 

proteção da saúde humana (OMS, 2005): 

• Valor máximo diário e médio anual de PM10: 50 µg.m-3
 e 20 µg.m-3; 

• Valor máximo diário e médio anual de PM2.5: 25 µg.m-3
 e 10 µg.m-3; 

• Valor máximo horário e médio anual de NO2: 200 µg.m-3
 e 40 µg.m-3; 

• Valor máximo de curta duração (10 minutos) e diário de SO2: 20 µg.m-3
 e 500 µg.m3. 
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De acordo com os resultados da monitorização na Estação de Qualidade do Ar de Fundo do Douro 

Norte, para o período 2014-2018, verifica-se que os valores limite de proteção da saúde humana são 

cumpridos, com uma margem de segurança relevante para o NO2. Contudo, as PM10 apresentam 

concentrações diárias superiores ao valor limite de proteção da saúde humana (50 µg.m-3), nos anos 

de 2015 e 2018, apresentando 1 e 2 dias de excedência respetivamente. 

A análise da exposição da população à poluição atmosférica contempla apenas a contribuição da 

qualidade do ar ambiente, pois a informação existente não permite avaliar as condições de qualidade 

do ar interior a que a população está exposta. Ainda assim, considera-se que a informação recolhida 

permite já concluir que a população da envolvente do projeto está atualmente sujeita a uma qualidade 

do ar maioritariamente em cumprimento dos valores de concentração de poluentes recomendados 

pela OMS para a salvaguarda da saúde humana, com ultrapassagem em 2 anos de análise, das 

concentrações de PM10, algo muito característico do território nacional, mesmo em zonas com pouca 

pressão de fontes emissoras antropogénicas. 

5.12.7 Evolução da situação de referência sem projeto 

A evolução da situação de referência previsível na ausência do Projeto, de acordo com a análise 

efetuada, não perspetiva uma alteração significativa na saúde humana atual.  

De destacar, contudo o envelhecimento da população, revelando assim a tendência para aumentar a 

percentagem de população mais vulnerável, em termos da saúde. 

5.13 Paisagem 

5.13.1 Aspetos metodológicos e âmbito específico 

A introdução de uma nova via no território, apesar de contribuir para a  melhoria das acessibilidades 

locais, bem como para o ordenamento do território, quando o seu traçado se encontra 

harmoniosamente inserido na paisagem e se assume como uma linha estruturante, implica 

inevitavelmente uma transformação estrutural e visual no território, determinando com alguma 

frequência impactes visuais negativos na paisagem, sobretudo quando não se propõem medidas de 

minimização e integração adequadas. 

A magnitude dos impactes depende das características visuais dos elementos introduzidos e das 

transformações decorrentes da sua implementação, bem como das características da paisagem 

afetada, fundamentalmente, da sua qualidade visual e suscetibilidade à introdução de um elemento 

exógeno.  
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Deste modo, a caracterização da paisagem afetada na situação de referência assume-se como uma 

ferramenta indispensável à avaliação dos impactes visuais e estruturais decorrentes do projeto em 

estudo. 

Para a caracterização visual da paisagem desenvolveu-se uma metodologia de análise com base nas 

características intrínsecas da paisagem, como a geologia, os solos, os recursos hídricos e a 

fisiografia, entre outros, bem como nas características extrínsecas, manifestadas nas formas de 

apropriação do território pelo Homem, como a ocupação atual do solo, o modelo de povoamento e a 

tipologia dos sistemas culturais, entre outros.  

Com este objetivo, recorreu-se ao reconhecimento de campo, onde se procedeu a um registo 

fotográfico da área de estudo e envolvente e a pesquisa bibliográfica complementada por cartografia 

temática, nomeadamente o Atlas do Ambiente de Portugal, a Carta Geológica de Portugal, a Carta 

Militar de Portugal (rede viária, rede hidrográfica e povoamento), a Carta de Ocupação do Solo - Cos 

2018 e a Imagem de satélite (Google Earth e Bing Maps), os Guias de Portugal (Entre Douro e Minho 

(vol. V) e Trás-os-Montes e Alto Douro (vol. IV) da Fundação Calouste Gulbenkian), destacando-se a 

publicação da Direcção-Geral de Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano em 2004: 

Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental. 

Na análise deste fator ambiental definiu-se uma área de estudo constituída pela envolvente do 

Projeto, considerando, para isso, uma área de influência de aproximadamente 3.000 m.   

Para uma melhor perceção do território em estudo, recorreu-se inicialmente à caracterização de 

âmbito regional aferida na publicação Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem 

em Portugal Continental. As Macrounidades de Paisagem definidas na publicação referida, zonas 

relativamente homogéneas em termos de características biofísicas e culturais, foram delimitadas e 

analisadas à escala de Projeto, permitindo um conhecimento mais profundo e integrado da paisagem 

em estudo (Naveh e Liberman,1994). 

No que se refere à análise visual da paisagem, recorreu-se a uma metodologia baseada em 

parâmetros como a Qualidade, a Frequência de Visibilidades e a Absorção Visual, que, conjugados 

e ponderados, permitem estimar a suscetibilidade da paisagem (Sensibilidade Visual) à introdução 

de um novo elemento. 
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A qualidade visual e paisagística constitui um conceito complexo e subjetivo que varia consoante o 

observador e resulta da conjugação de diversos fatores e do grau de importância de cada um deles 

para o recetor. Mais complexa ainda é a definição de qualidade visual da paisagem, pelos inúmeros 

aspetos com que está relacionada. Destacam-se como mais relevantes a diversidade, a 

singularidade, a representatividade e a ordem. Esta valorização está ainda dependente do Homem, 

dos seus critérios de avaliação, assumindo que um mesmo território possa ser apreendido de tantas 

formas distintas, quantos atores que a percecionam, e ainda que uma mesma quantidade de território 

possa ser entendida como uma única paisagem ou integrando várias paisagens distintas. 

De forma a diminuir a subjetividade na avaliação do valor cénico do território, foram selecionados 

parâmetros associados a características intrínsecas da paisagem, como o relevo, a exposição e a 

presença de linhas de água, bem como a características extrínsecas refletidas na ocupação e 

humanização do território, recorrendo à classificação das diferentes classes de ocupação do solo 

identificadas na área de estudo, tendo como base os seguintes critérios: 

• Ordem: Organização do espaço e uso/sustentabilidade; 

• Diversidade: Florística e/ou faunística e de habitats; 

• Valor Cénico: Reação do observador face à paisagem;  

• Identidade: Reconhecimento de características naturais e culturais distintivas. 

A Absorção Visual corresponde à capacidade de o território integrar ou dissimular um elemento 

exógeno, mantendo o seu carácter e valor cénico. É uma medida da vulnerabilidade da paisagem, ou 

seja, da sua maior ou menor capacidade para suportar um impacte visual. É estimada com base na 

morfologia do terreno, pela sua influência na amplitude visual (relevo) e na frequência de potenciais 

observadores na envolvente da área de intervenção, o público potencial da alteração ocorrida.  

A frequência de observadores é integrada nesta cartografia através do estudo das visibilidades. Esta 

cartografia é gerada com base na morfologia do terreno, através do seu modelo digital, e na seleção 

de focos de potenciais observadores, considerando a altura média de um observador e as diferentes 

volumetrias (área e altura) das componentes de Projeto. Os pontos são selecionados estabelecendo-

se o limite mais distante de avaliação a 3.000 m da área de intervenção, distância a partir da qual as 

intervenções e alterações previstas se começam a diluir na paisagem envolvente. Foram identificadas 

as seguintes tipologias de pontos de observação:  
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• Focos de potenciais observadores permanentes: 

▪ Aglomerados populacionais - demarcados através da cartografia de ocupação do solo 

– COS2018 e imagem satélite; 

• Focos de potenciais observadores temporários: 

▪ Vias rodoviárias - demarcadas através da cartografia temática; 

▪ Pontos de interesse – identificados recorrendo a pesquisa bibliográfica, cartográfica e 

prospeção de campo. 

Para os focos de observadores selecionados são geradas as bacias visuais, através de software de 

análise espacial, permitindo, através do seu cruzamento, aferir as áreas do território visíveis e não 

visíveis, e também as que apresentam maior e menor visibilidade, através da análise da sua 

frequência (Frequência de Visibilidades). Os focos de observadores elencados concorrem para a 

elaboração da cartografia de visibilidades de forma ponderada, tendo em conta a sua importância no 

contexto dos observadores da paisagem em estudo, e não privilegiando certos focos relativamente à 

sua relação visual com o projeto, considerando-se, naturalmente, que os mais importantes 

correspondem às povoações, dada a maior concentração de observadores e por se considerar, pelo 

seu caráter permanente, que estes serão os mais afetados pela implementação do projeto. 

A Absorção Visual, gerada em função somente da frequência de visibilidade, corresponde ao cenário 

mais desfavorável, ou seja, não tem em conta o papel fundamental que a atual ocupação do solo tem 

na amplitude e alcance visual dos observadores presentes no território.  

Por fim, a Sensibilidade Visual da paisagem reflete o grau de suscetibilidade à transformação, isto é, 

a maior ou menor capacidade de a paisagem absorver um elemento estranho sem perda de qualidade 

visual, resultando do cruzamento entre a Qualidade e a Absorção Visual, segundo a matriz que se 

segue. 

Quadro 5.42 – Sensibilidade Visual da Paisagem 

Absorção Visual 

Qualidade Visual 

Muito 
reduzida 

Reduzida Moderada 
Moderada a 

elevada 
Elevada 

Elevada Reduzida Reduzida Reduzida Moderada Elevada 

Moderada Reduzida Reduzida Moderada Elevada Elevada 

Reduzida Reduzida Moderada Elevada Elevada Elevada 
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5.13.2 Caraterização geral da paisagem 

A área de estudo envolvente à futura variante entre Lordelo e Corgo situa-se na região Norte, sub-

região do Ave, 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) 10. 

A área de estudo 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.  

A uma escala mais ampla, a área de estudo encontra-se enquadrada pelos relevos da serra do Alvão, 

a nascente, da Cabreira, a norte, e pelo prolongamento desta para sul, a serra de Montelongo, a 

poente. Localmente, concorrem para a estruturação da paisagem o rio Tâmega, com um traçado 

sinuoso e encaixado no seio das serranias referidas, a nascente, e, materializando um vale 

nitidamente mais largo, o seu afluente da margem direita, o rio Veade. Acrescem os interflúvios mais 

proeminentes a ocidente e norte, demarcando-se de forma expressiva da envolvente.  

A área de estudo apresenta uma amplitude altimétrica na ordem dos 490 m, mas desenvolve-se 

sobretudo entre os 150 e os 300 m. As cotas mais baixas (113 m) são atingidas no troço jusante do 

rio Tâmega, na extrema sudeste da área de estudo, e as cotas mais elevadas localizam-se no limite 

norte, na elevação denominada Monte da Raza (603 m) (ver DESENHO14 do Volume III- Peças 

Desenhadas). Esta amplitude altimétrica reflete-se na frequência relevante de declives acentuados 

(> 25%) associados quer às encostas dos relevos mais proeminentes quer às vertentes do rio 

Tâmega, profundamente encaixado, sobretudo no sector sul (ver DESENHO 15 do Volume III- Peças 

Desenhadas). 

A restante área de estudo manifesta uma elevada variabilidade nas pendentes, sendo escassas as 

áreas com inclinações inferiores a 6%. Estas circunscrevem-se ao vale do rio Veade, a montante da 

povoação de Molares, e do rio Vila, no pequeno troço deste no limite sul da área de estudo.  

A ocupação do solo manifesta-se adaptada às condições fisiográficas descritas. As zonas mais 

elevadas e vertentes mais acentuadas encontram-se revestidas por matos e florestas, sobretudo de 

pinheiro bravo e eucalipto, e as encostas menos acidentadas e vales mais amplos por um mosaico 

 

 

10 Carta das Regiões Naturais e de Tipologias de Paisagem de Pina Manique e Albuquerque 
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agrícola compartimentado e diversificado em que as culturas partilham muitas vezes o espaço com 

áreas de vegetação natural. São frequentes as culturas temporárias, sobretudo na zona de solos mais 

profundos e férteis associados aos substratos graníticos, com maior evidência, naturalmente, no vale 

do rio Veade, bem como as vinhas, materializando áreas expressivas nas zonas de morfologia mais 

suave das vertentes de xisto.  

À semelhança do que ocorre em muitas das paisagens nacionais, verifica-se a presença de espécies 

alóctones com carácter invasor, com potencial para degradar e descaracterizar a paisagem. Na 

prospeção de campo foram identificadas 14 espécies invasoras de acordo com o Decreto-Lei 

92/2019, evidenciando-se pela maior expressão que adquirem no território as espécies da família das 

acácias (Acacia dealbata, Acacia melanoxylon e Robinia pseudoacacia), a erva tintureira (Phytolacca 

americana), a cana (Arundo donax), a háquea-picante (Hakea sericea) e o espanta-lobos (Ailanthus 

altissima). 

 

Fotografia 5.36 – Ocupação do solo adaptada às condições fisiográficas na área de estudo 

O território manifesta-se bastante humanizado, identificando-se alguns aglomerados de dimensão 

relevante: Molares, Aldeia, Corgo, Mosqueiros, Padredo, Veade, Venda Nova, Canedo de Basto, e, 

com maior expressão, Celorico de Basto e Mondim de Basto, nos limites sudoeste e nascente, 

respetivamente. No restante território identificam-se outros povoamentos de reduzida dimensão, 

desenvolvendo-se, na sua maioria, ao longo da rede viária, com destaque para as nacionais 210 e 

304. 
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Da análise geral do território, verifica-se que a variação litológica e orográfica descrita se repercute 

nitidamente na ocupação e apropriação do território, sendo evidente a presença de áreas 

relativamente homogéneas na área de estudo, no que se refere às suas características intrínsecas e 

extrínsecas, que correspondem a subunidades de paisagem. 

5.13.3 Unidades de paisagem 

Segundo a caracterização de âmbito regional aferida no estudo de identificação e caracterização da 

paisagem de Portugal, publicado pela Direcção-Geral de Ordenamento do Território e 

Desenvolvimento Urbano em 2004: “Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem 

em Portugal Continental”, a área de estudo integra-se na Unidade de Paisagem Terras de Basto, do 

grupo de Unidades Entre Douro e Minho, revendo-se a área de estudo na caracterização de paisagem 

de relevo vigoroso, na qual se sucedem os vales encaixados, os cumes bem demarcados e as 

vertentes de declive acentuado, evidenciando-se o vale do rio Tâmega pelo seu encaixe e pelo vigor 

das encostas. Ver DESENHO 17 do Volume III – Peças Desenhadas. 

Nesta unidade de paisagem, à escala do presente estudo, diferenciaram-se três subunidades de 

paisagem de acordo como as suas características fisiográficas, de ocupação do solo e de apropriação 

humana. 

5.13.3.1 Vale Encaixado do Rio Tâmega (SUP1) 

Esta subunidade integra o vale profundo do rio Tâmega e suas vertentes acidentadas com 

desenvolvimento na face nascente da área de estudo. 

Diferencia-se da restante paisagem pela orografia nitidamente mais acidentada promovida pelo forte 

entalhe e traçado meandrizado desta linha de água estruturante no substrato de xisto em presença. 

A amplitude altimétrica ronda os 140 m, traduzindo-se em vertentes muito acentuadas, demarcadas 

por pendentes, na sua maioria, entre os 12 e os 30%, atingindo frequentemente inclinações 

superiores a 50%, sobretudo na estrema sul.  

Estas condições fisiográficas desfavoráveis traduzem-se numa ocupação dominada por matos, 

manchas florestais de produção, sobretudo de eucalipto, e troços expressivos de bosques e galerias 

ripícolas associados à linha de água.  

Os matos são, regra geral, dominados por tojo e os bosques de folhosas constituídos por carvalho-

alvarinho, plátanos e castanheiros. As galerias ripícolas apresentam comummente amieiros, 

salgueiros, freixos, lódãos e ulmeiros, observando-se em alguns troços a sua ausência ou invasão 

por espécies exóticas invasoras, como as canas e a erva-tintureira. 
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Apenas na proximidade de Mondim de Basto se identificam algumas áreas de morfologia mais suave 

aproveitadas para agricultura, sobretudo de vinha e culturas temporárias ou forragens. 

Relativamente à rede viária, verifica-se a presença de vários caminhos rurais de acesso ao vale, mas 

apenas uma via rodoviária que atravessa o rio entre Mondim de Basto e Veade.  

 

 

Fotografia 5.37 – Vale do rio Tâmega com encostas dominadas por matos e florestas 

5.13.3.2 Vales e Vertentes Suaves dos Afluentes do Rio Tâmega (SUP2) 

Esta subunidade integra os vales e encostas dos rios Vila e Veade e de outros sem designação, 

abrangendo fundamentalmente a zona central e parte da face nascente da área de estudo. 

Diferencia-se da envolvente pela morfologia mais suave proporcionada pela transição para uma área 

dominada pelas formações graníticas que determinam um relevo mais irregular, mas, regra geral, 

menos acentuado. 

A amplitude altimétrica ronda os 150 m, mas esta área desenvolve-se sobretudo entre os 150 e os 

250 m, identificando-se nitidamente uma zona mais baixa associada ao amplo vale do rio Veade e 

uma zona de vertente que ascende nos interflúvios mais demarcados aos 300 m. As pendentes 

manifestam-se mais suaves relativamente à subunidade já descrita, manifestando uma alternância 

entre áreas expressivas de declives inferiores a 12% e áreas mais vigorosas com pendentes 

compreendidas nos intervalos entre os 12 e os 30%, sendo pouco frequentes pendentes superiores 

a estes valores. 

A maior amplitude e suavidade do relevo tornam esta subunidade a área mais apta à fixação humana, 

observando-se quer a presença de aglomerados populacionais com alguma relevância, quer uma 

ocupação dominada pela exploração agrícola.  
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As vertentes mais vigorosas persistem revestidas por matos e floresta, nesta subunidade com uma 

maior preponderância dos povoamentos de produção de pinheiro bravo. As vertentes baixas suaves 

e as zonas de vale apresentam uma matriz que, embora dominada pelas culturas agrícolas, se 

assume agroflorestal, adquirindo maior relevância, nestas áreas, os pequenos bosques de folhosas.  

Nas várzeas agrícolas são frequentes as culturas temporárias, de sequeiro ou regadio e as vinhas, 

surgindo pontualmente alguns pomares e olivais, bem como hortas de subsistência, na envolvente 

dos aglomerados populacionais. São frequentes as encostas armadas em socalcos de modo a 

exponenciar a área agrícola, suportando na maioria das situações vinha. 

Como já foi mencionado, esta área manifesta-se bastante humanizada, identificando-se expressivos 

aglomerados populacionais como Mondim de Basto, na face nascente, Celorico de Basto, na estrema 

sul, e a sucessão de localidades ao longo do rio Veade, das quais se evidenciam a povoação 

homónima, Molares, Aldeia, Corgo, Canedo de Basto, Gagos e Lordelo. Estes aglomerados, regra 

geral, alongam-se ao longo das várzeas e/ou da rede viária, materializando por vezes contínuos 

construídos bastantes expressivos.  

No que se refere à rede viária, esta manifesta-se relativamente densa e ramificada, articulando e 

atravessando os vários aglomerados populacionais, destacando-se as estradas N304 e N210, 

atravessando a subunidade nos sentidos noroeste-sudeste e norte-sul, respetivamente. 

O traçado em estudo localiza-se nesta subunidade, tendo início ao largo da povoação de S. Romão, 

a norte, e terminando cerca de 3 300 m a sul, na proximidade da povoação de Lordelo (ver capítulo 

5.10) 

 

Figura 5.36 – Vale e vertentes suaves do rio de Veade com o morro imponente da Senhora da Graça em fundo 
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5.13.3.3 Serranias das Terras de Basto (SUP3) 

Esta subunidade integra as zonas mais elevadas da área de estudo, demarcadas pelos topónimos 

de Monte da Raza e Carilhe, na estrema norte e zona central da face poente, respetivamente, que 

constituem o prolongamento das serras da Cabreira e Montelongo, incluídas na Unidade de Paisagem 

adjacente11. 

Diferenciam-se do restante território pela sua proeminência, numa amplitude altimétrica relativamente 

à envolvente de cerca de 300 m. Este desnível altimétrico traduz-se na presença de vertentes 

bastantes inclinadas, na sua maioria, superiores a 12%, identificando-se áreas significativas 

dominadas por pendentes entre os 30 e os 50%. Embora escassas e de reduzida expressão, 

diferenciam-se também áreas de morfologia mais suave, sobretudo associadas à média encosta e à 

zona de cumeada.  

As características fisiográficas desfavoráveis refletem-se também nesta subunidade numa numa 

ocupação dominada pelas florestas, sobretudo de produção, que alternam por vezes com zonas de 

matos baixos ou vegetação herbácea, denunciando solos mais delgados nas formações de xisto e de 

rocha aflorante nos granitos. 

Apesar da orografia acidentada, identificam-se algumas culturas agrícolas a intercalar a matriz 

florestal, sobretudo culturas temporárias e vinhas envolvendo os aglomerados populacionais que 

ocupam estrategicamente as zonas de morfologia mais suaves, nomeadamente Canedo de Basto, 

na cumeada a norte, e Ourilhe, Venda Nova e Gémeos, na elevação a ocidente.  

No que se refere à rede viária, verifica-se que a cumeada norte é atravessada pela estrada nacional 

210 e a cumeada ocidental pela N304 e pelo caminho municipal 1771.  

 

 

11 Unidade de Paisagem Serra da Cabreira e Montelongo da publicação “Contributos para a Identificação e 

Caracterização da Paisagem em Portugal Continental” 
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 Fotografia 5.38 – Vale do rio de Veade com a serra de Montelongo em fundo 

5.13.4 Análise Espacial 

As características biofísicas da paisagem, descritas anteriormente, estão associados a diferentes 

graus de absorção e de qualidade visual que permitem aferir, através do seu cruzamento, as áreas 

de maior ou menor sensibilidade visual do território em estudo. 

Foram geradas, de acordo com a metodologia descrita, as cartas de qualidade visual, frequência de 

visibilidades, absorção e sensibilidade visual, que se apresentam em anexo e se analisam de seguida.  

Analisando a cartografia de qualidade visual (DESENHO 18 do Volume III- Peças Desenhadas), 

verifica-se que a matriz é dominada pela classe moderada a elevada, embora seja intercalada por 

expressivas áreas de elevado valor cénico.  

A moderada e a moderada a elevada qualidade visual encontram-se associadas, respetivamente, à 

generalidade das florestas e manchas agrícolas, ocupações que enquadram o povoamento disperso 

e mantêm a matiz verde característica desta paisagem, sendo ainda incluídas na classe moderada 

as povoações, por não apresentarem características singulares que as distingam esteticamente nem 

por se assumirem como elementos dissonantes no território. 

Por sua vez, a elevada qualidade visual encontra-se relacionada com áreas particulares destas 

ocupações que, pela maior riqueza visual, especificidade e diversidade assumem maior valor cénico. 

São exemplo os mosaicos agrícolas que incluem áreas de vegetação natural e as várzeas agrícolas 

e vertentes adjacentes armadas em socalcos, compartimentadas com sebes naturais. Acrescem 

como áreas de elevado valor cénico os bosques de folhosas e troços de galeria ripícola, resquícios 

da mata paraclimácica local.  
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A presença de elementos notáveis, associados a património natural ou edificado, também contribui 

para o valor cénico desta paisagem, identificando-se no miolo dos aglomerados populacionais ou 

dispersos no território da área de estudo inúmeras igrejas, solares e casas tradicionais envolvidas por 

frondosos jardins muito característicos 12, contribuindo para o valor cénico, singularidade e identidade 

desta paisagem. Na área de influência do projeto identificam-se na zona norte a Casa da Igreja, a 

Casa de Padredo, a Casa de Val de Esculca, a Casa do Marvão e a Casa da Torre da Veiga, bem 

como a igreja de S. João do Corgo e a praia fluvial de Fermil.  

No sector sul, a igreja de Santa Maria de Veade, a Quinta da Chouza, a Villa Travessa de Tornadouro 

e a Casa da Levada, a Casa de Molares, a Casa do Campo, a Casa Rural de Terras de Basto, a Casa 

da cruz, a Casa da Boavista e a Casa do Outeiro, as três últimas classificadas como imóveis de 

interesse público ou em vias de classificação.  

A reduzida qualidade visual, com forte expressão na área de estudo, encontra-se associada a 

povoamentos monoespecíficos de eucalipto, sendo a muito reduzida qualidade visual associada a 

pequenas áreas de extração de inertes e depósitos de resíduos. 

No que se refere à visibilidade, verifica-se que a generalidade da área de estudo é visível, 

observando-se uma elevada variação na sua frequência.  

O quadrante sudeste evidencia-se como a zona mais exposta visualmente, função da maior amplitude 

visual sobre esta área e, sobretudo, pela presença de um aglomerado de maior densidade 

populacional neste local, a povoação de Celorico de Basto e aglomerados satélite.  

O quadrante sudeste, embora também marcado pela elevada exposição visual, manifesta uma maior 

alternância entre a moderada e a elevada visibilidade, função da morfologia do terreno, mais vigorosa, 

assumindo-se como barreira visual, determinando inclusivamente que o troço mais encaixado do vale 

do Tâmega, na estrema sul, não seja visível dos focos de observadores na envolvente.  

O sector norte manifesta-se nitidamente menos visível, apresentando ainda assim áreas expressivas 

de moderada e elevada visibilidade associadas às zonas de maior concentração humana ao longo 

do vale do Tâmega, na face poente, e da estrada nacional N210, na face nascente. 

 

 

12 “A nenhum viajante apreciador das belezas da Arte e da Natureza passará despercebido, ao atravessar a região 

de Basto, o carácter peculiar dos jardins que frequentemente se deixam adivinhar por detrás dos muros que 

guardam dos olhares devassadores do transeunte os recatados quintais dos seus solares armoriados” in Guia de 

Portugal, Entre Douro e Minho, Fundação Calouste Gulbenkian. 
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A área menos visível corresponde à zona central da estrema norte, embora visível pelo expressivo 

aglomerado de Canedo de Basto, uma vez que a morfologia desta elevação se assume como barreira 

visual para as povoações no vale de Veade, a poente, e o território  adjacente a nascente (E e SE) 

apresenta reduzida presença humana. 

A frequência de visibilidades descrita repercute-se numa capacidade de absorção visual do território 

dominada pelas classes reduzida e moderada, refletindo respetivamente as áreas de elevada e 

moderada visibilidade. Ressalva-se que a capacidade de absorção visual da área de estudo é na 

realidade superior, função do papel fundamental que a atual ocupação do solo tem na amplitude e 

alcance visual dos observadores presentes no território. A forte presença de manchas florestais e até 

de manchas edificadas dispersas na área de estudo, volumetrias que se assumem como obstáculo 

ao alcance visual, determinam que a visibilidade elevada aferida na cartografia de baciais visuais, na 

realidade, não ocorra, situação confirmada na prospeção de campo.  

Por fim, a sensibilidade visual, resultado da conjugação entre a absorção e a qualidade visual, 

apresenta-se também muito variável, embora a matriz se manifeste dominada pela classe moderada, 

confirmando a presença de uma paisagem fortemente humanizada, mas com uma matriz organizada 

e diversificada constituída por ocupações com valor cénico e adaptadas à forma e estrutura natural 

da paisagem. 

As áreas mais suscetíveis estão associadas aos elementos e ocupações naturais neste território, 

linhas de água e bosques de folhosas, bem como a culturas agrícolas em zona de várzea numa 

associação equilibrada com as estruturas naturais da paisagem, nomeadamente com a galeria 

ripícola, materializando manchas praticamente contínuas de elevada sensibilidade ao longo dos vales 

do Tâmega e Veade. 

De forma dispersa, as áreas mais suscetíveis encontram-se associadas a mosaicos agrícolas que 

incluem áreas de vegetação natural, como por exemplo, sebes naturais, resquícios da mata climácica 

local, ou a áreas com ocupação de moderado a elevado valor cénico, mas muito expostas aos 

observadores na envolvente.  

5.13.5 Caracterização do território atravessado pelo traçado 

Incidindo sobre o traçado da variante em estudo, verifica-se que este tem início na estrada nacional 

210, entre os aglomerados populacionais de São Romão e Padredo, articulando com a referida via 

através de uma rotunda (Rotunda 1). Atravessa num pequeno troço inicial uma zona de várzea de 

um afluente do rio de Veade, cuja ocupação é partilhada por culturas temporárias e vinha, 

desenvolvendo-se em seguida ao longo da base do contraforte que se alonga do Monte do Corgo 

para sul. Neste troço coincide com a transição de ocupações florestais de produção (eucalipto e 
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pinheiro bravo) que se estendem à cumeada (este), e ocupações agrícolas (vinhas e culturas 

temporárias) que revestem o vale da linha de água referida, agora já próxima da sua zona de 

confluência. Ao km 0+850 o traçado apresenta um restabelecimento de um caminho rural (Rest.1), 

recorrendo a uma passagem superior sobre a variante. A área de intervenção deste restabelecimento 

coincide com o limite entre uma parcela de vinha e um bosque de folhosas, minimizando assim a 

afetação das duas ocupações e não inviabilizando a sua permanência no futuro. Na aproximação ao 

rio de Veade, o traçado desenvolve-se no limite deste bosque, sendo a ocupação contígua um 

povoamento monoespecífico de eucalipto. 

Neste troço (0+000 a 1+225) o traçado interfere com áreas de qualidade, absorção e sensibilidade 

visual variáveis, função da frequência de visibilidades, do valor cénico da ocupação, bem como da 

sua capacidade para dissimular um elemento exógeno. 

Deste modo, verifica-se que o traçado interfere de forma limítrofe com áreas de elevada sensibilidade 

associadas a uma parcela de Vinha, ocupação de moderado a elevado valor cénico exposta aos 

observadores na envolvente: Orgal, Corgo, Garcei e Fermil, nomeadamente no troço entre os km 

0+000 a 0+150. 

Desenvolve-se também limítrofe a algumas áreas de elevado valor cénico e fragilidade, como o 

bosque ripícola presente entre os km 0+900 a 1+225. 

No restante troço o traçado interfere com povoamentos florestais de eucalipto (km 0+150 a 0+900), 

de reduzida sensibilidade visual, pelo reduzido valor cénico que esta ocupação apresenta, e pela sua 

elevada capacidade de dissimulação visual.  

Identificam-se na envolvente deste troço a Casa da Igreja, a Casa Padredo, a Casa de Val de Esculca, 

a Casa do Marvão e a Casa da Torre da Veiga, bem como a Igreja de S. João do Corgo e a praia 

fluvial de Fermil, assumindo-se como mais sensíveis à implantação do projeto, pela proximidade à 

futura via e pela ausência de ocupações com capacidade de dissimulação visual no eixo visual, o 

conjunto Igreja de S. João do Corgo e Casa da Igreja e a Casa de Marvão, na povoação de Corgo.  

A partir do km 1+225, no vale do rio de Veade, o traçado assume um desenvolvimento paralelo a esta 

linha de água até à Rotunda 2, localizada a sudeste da povoação de Aldeia (Fermil). Desenvolve-se, 

deste modo, na sua maioria, em parcelas de culturas temporárias e, apenas no troço próximo da 

rotunda, num bosque de folhosas. Neste troço é também proposto um restabelecimento (Rest.R1) de 

um caminho rural ao km 1+350, junto à povoação de Fermil, recorrendo a uma passagem agrícola 

sob a variante. O restabelecimento coincide com as parcelas de culturas temporárias referidas, 

enquanto a Rotunda 2, coincide com culturas temporárias e vinha.  
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Neste troço a via interfere sobretudo com áreas de elevada sensibilidade, pela presença de 

ocupações sem capacidade de dissimulação visual expostas à povoação de Fermil e Aldeia - culturas 

temporárias (km 1+225 a 1+600), bem como pela presença de ocupações com maior relevância 

cénica e ecológica - bosques de folhosas (km 1+600 a 1+800). 

A partir da Rotunda 2 (km 1+800) o traçado mantém o desenvolvimento sensivelmente paralelo ao 

rio de Veade, mas ligeiramente mais afastado deste, interferindo alternadamente com culturas 

temporárias na envolvente dos afluentes do rio de Veade, bosques de folhosas, povoamentos 

florestais de pinheiro bravo e eucalipto e vinha. 

Neste troço existem três restabelecimentos: um destacado no seio da malha edificada de Aldeia, um 

a noroeste da povoação de Veade (PA2 - km 2+325) e outro a nordeste de Lordelo (km PI2 – km 

3+100), recorrendo a duas passagens inferiores sob a variante. O primeiro coincide com áreas 

artificializadas e vinha, o segundo com o povoamento de pinheiro bravo e o terceiro com culturas 

temporárias e, de forma limítrofe, com vinha.  

Neste troço a linha atravessa algumas áreas sensíveis associadas a zonas de várzea agrícola, 

ocupação de moderado a elevado valor cénico, expostas aos observadores na envolvente: Aldeia, 

Cruzeiro, Veade e Lordelo, nomeadamente na Rotunda 2 e aos km 2+550 a 2+675, 2+875 a 3+000 

e 3+100 a 3+283. 

 Atravessa também algumas áreas de elevada sensibilidade associadas a ocupações de maior valor 

cénico e fragilidade, como os bosques ripícolas atravessados pela futura via aos km 2+075 a 2+225 

e 3+000 a 3+100. 

Interfere ainda com dois povoamentos florestais de pinheiro bravo (km 2+225 a 2+550 e 2+675 a 

2+875), de reduzida a moderada qualidade visual, função do moderado valor cénico, mas elevada 

exposição visual aos observadores na envolvente. 

Na envolvente deste troço identificam-se a Casa da Boavista, a Casa da Levada, a Casa de Molares, 

a Casa do Campo, a Casa do Outeiro, a Casa Rural de Terras de Basto, a Quinta de Chouza, a Villa 

Travessa do Tornadouro e a Igreja de Santa Maria de Veade, assumindo-se como mais sensíveis à 

implantação do projeto, pela proximidade à futura via e pela ausência de ocupações com capacidade 

de dissimulação visual no eixo visual, a Casa da Levada, a Casa de Molares, a Casa do Campo, a 

Casa Rural de Terras de Basto, a Igreja de Santa Maria de Veade e a Quinta da Chouza. 

Resumindo, 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. 
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Atravessa assim 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, 

destacando-se como mais sensíveis: 

• O vale agrícola adjacente à povoação do Corgo (troço entre os km 0+000 a 0+150 e 

Rotunda 1); 

• A várzea agrícola do rio Veade, adjacente à povoação de Fermil e Aldeia (troços entre os 

km 1+225 a 1+600 e Rest.R1 – PA1); 

• As várzeas agrícolas de dois afluentes deste rio junto a Lordelo (troços entre os km 1+850 

a 2+075, 2+600 a 2+675, 2+875 a 3+000 e 3+100 a 3+283, Rotunda 2 e Rest. 2 – PI2). 

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, 

nomeadamente aos km 0+900 a 1+225, 1+600 a 1+800, 2+075 a 2+225, 3+000 a 3+100, na face 

norte da Rotunda 1 e no Restabelecimento R1 – PS1. 

 

Fotografia 5.39 - Várzea do rio Veade ao largo da povoação de Fermil 

5.13.6 Evolução da situação de referência na ausência de projeto 

No que se refere à paisagem, a não implementação do projeto em estudo faz prever no geral a 

manutenção da paisagem descrita na situação de referência, dominada pelos matos e florestas de 

produção nas zonas mais elevadas e de declives acentuados e por um mosaico agrícola ou agro-

florestal variável na sua diversidade na restante área de estudo. 

 



 

 

 

02-T2018-284-EIA-EX-RS_02  266/420 

As principais alterações previstas estão associadas à expansão das áreas de vinha, dada a vocação 

e tradição deste território para estas culturas, e à expansão, ainda que pouco intensa dos principais 

aglomerados populacionais. Não se prevê uma tendência para a propagação de habitações 

dispersas, função das alterações no emparcelamento rural definidas na Portaria 219/2016, que 

aumentou significativamente a unidade de cultura e das alterações recentemente introduzidas pela 

Lei de Bases da Política Pública de Solos, de Ordenamento do Território e de Urbanismo 

(LBPPSOTU) e pelo Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), extinguindo a 

categoria de solo urbanizável. 

No que se refere à ocupação florestal, não se prevê a expansão destas áreas, uma vez que do 

abandono da atividade agrícola de culturas temporárias, se afigura mais provável a sua substituição 

pela cultura permanente mais frequente, a vinha, ou nas zonas de menor vocação para estas, o 

avanço dos matos.  

É importante referir também a potencial expansão dos núcleos de espécies invasoras presentes na 

paisagem da área de estudo, se não forem tomadas medidas adequadas à sua erradicação, com 

maior relevância para a manchas florestais de acácias.  
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5.14 Património Arqueológico e Arquitetónico 

5.14.1 Aspetos metodológicos e âmbito específico 

Neste capítulo apresenta-se a metodologia utilizada para o estudo de situação de referência ao nível 

do Descritor do Património, o qual teve como diretiva a Circular do extinto Instituto Português de 

Arqueologia (IPA), de 10 de setembro de 2004, sobre os “Termos de Referência para o Descritor do 

Património Arqueológico em Estudos de Impacte Ambiental”. 

A área onde será implementado o Projeto em causa foi alvo de uma análise por forma a obter um 

conhecimento mais aprofundado do espaço no que respeita à sua antropização ao longo dos tempos, 

englobando as valências arqueológica, patrimonial, arquitetónica e etnográfica.  

Foram considerados como Elementos Patrimoniais relevantes, materiais, estruturas e sítios de acordo 

com os agrupamentos que se seguem: 

• Elementos abrangidos por figuras de proteção, Imóveis Classificados ou outros 

Monumentos e sítios incluídos nas cartas de condicionantes do PDM (Plano Diretor 

Municipal). No caso de Monumentos Nacionais existe, segundo a Lei nº. 107/2001, de 

8 de setembro, uma zona de proteção de 50m e uma zona especial de proteção de 

50m (ZEP), onde estão impedidas construções e alterações de topografia, os 

alinhamentos e as cérceas e em geral a distribuição de volumes e coberturas ou 

revestimento exterior dos edifícios; 

• Elementos de reconhecido interesse patrimonial ou científico que, não estando 

abrangidos no item anterior, constem de trabalhos científicos ou de inventários 

patrimoniais; 

• Elementos caracterizadores e tipificantes de uma efetiva humanização do território, da 

sua estruturação, organização e exploração em moldes tradicionais. 

Foi também estabelecido um critério de definição das ocorrências consideradas como integráveis no 

tratamento desta temática: vestígios arqueológicos per si (quer achados isolados, quer áreas de 

concentração de materiais e/ou estruturas); vestígios de vias de comunicação; vestígios de 

mineração, pedreiras e extração de outras matérias-primas; estruturas hidráulicas e industriais; 

estruturas defensivas e de limitação de propriedade; estruturas de apoio a atividades agro-pastoris. 

No presente estudo, estes dados foram denominados, de forma genérica, como Ocorrências 

Patrimoniais. 
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A natureza do património foi assim dividida em três categorias distintas: Património arqueológico, 

Património arquitetónico, Património etnográfico. Porém, esta atribuição não se apresenta como 

linear. O limiar conceptual entre o que é integrável em qualquer uma das vertentes não é claro e não 

são categorias estanques. Uma mesma ocorrência pode enquadrar-se em duas ou mesmo nas três. 

No quadro de referenciação de ocorrências, optou-se por salientar aquela em que cada registo 

adquire particular destaque, ponderando toda a subjetividade implícita na escolha. 

Os materiais arqueológicos que pudessem vir a ser recolhidos seriam devidamente tratados 

(lavagem, marcação) e inventariados, sendo os mais significativos desenhados e fotografados. Após 

a conclusão dos trabalhos seriam acondicionados em contentor padronizado e entregues na extensão 

correspondente da DGPC (Direção Geral do Património Cultural). 

5.14.1.1 Etapas 

A caracterização de referência do património cultural foi elaborada com base nas seguintes etapas 

de trabalho: 

1. Recolha de elementos em fontes documentais, realizada antes do trabalho de campo 

e que permitissem reconhecer as Ocorrências Patrimoniais pré-existentes na área 

afeta ao Projeto; 

2. Para além da pesquisa bibliográfica foi necessário proceder a prospeções 

sistemáticas, que permitissem uma melhor avaliação do potencial arqueológico da 

área do Projeto e de toda a envolvente; 

3. Sistematização e registo sob a forma de inventário. 

5.14.1.2 Pesquisa bibliográfica e documental 

A realização da pesquisa bibliográfica e documental baseou-se num conjunto variado de fontes de 

informação, sendo a sua área de Estudo estendida até um mínimo 2 km para além dos limites 

externos da área do Projeto, de modo a proceder à contextualização e caracterização da ocupação 

humana do território de incidência direta e indireta ao Projeto e da sua envolvente e obter uma leitura 

integrada das Ocorrências Patrimoniais existentes, permitindo, assim definir melhor a magnitude dos 

impactes: 
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Foi assim consultada bibliografia específica, documentação, Cartas Arqueológicas, inventários de 

Património Arqueológico e Arquitetónico e PDM (Planos de Pormenor Municipais);  

• Consultadas as seguintes bases de dados:  

o http://arqueologia.igespar.pt/index.php?sid=sitios Portal do Arqueólogo: Sítios 
(Base de Dados Nacional de Sítios Arqueológicos, doravante designada 
Endovélico) da responsabilidade da Direção Geral do Património Cultural (DGPC) 

o http://www.patrimoniocultural.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-
patrimonio/; www.patrimoniocultural.pt/flexviewers/atlas_patrimonio/default.htm 
Ulysses, sistema de informação do património classificado/DGPC da 
responsabilidade da Direção Geral do Património Cultural (DGPC) 

o http://www.monumentos.pt/site/app_pagesuser/default.aspx SIPA, Sistema de 

Informação para o Património Arquitetónico da responsabilidade da Direção 

Geral do Património Cultural (DGPC) 

o http://viasromanas.pt/ Vias Romanas em Portugal: Itinerários da autoria de 

Pedro Soutinho  

o Googlemaps. 

• Paralelamente, foi realizada uma análise toponímica e fisiográfica da cartografia nos 

suportes cartográficos disponíveis para a zona em Estudo, nomeadamente a Carta 

Militar de Portugal na escala 1: 25 000 (IGeoE), com o intuito de detetar indícios 

toponímicos e designações com interesse que pudessem reportar a existência de 

elementos de interesse patrimonial.  

Todos os dados recolhidos foram posteriormente relocalizados no terreno, tendo em atenção dois 

tipos diferentes de realidades: sítios arqueológicos identificados através da existência de vestígios 

materiais (registados na bibliografia e bases de dados); e sítios de potencial arqueológico, 

identificados através de dados e interpretações bem justificadas (toponímia, indícios fisiográficos, 

etc.) sobre a possível existência de sítios não evidenciados fisicamente. 

5.14.1.3 Trabalho de campo 

O trabalho de campo consistiu numa batida sistemática do terreno quer na área de incidência direta, 

quer indireta, apoiada por cartografia em formato papel, e na georreferenciação com GPS, sempre 

que a topografia do terreno assim o permitiu. Foram igualmente introduzidas as coordenadas das 

estruturas e sítios conhecidos previamente, para se proceder à verificação e possível correção de 

todas as localizações facultadas na fase anterior. 
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Neste trabalho foi utilizada a Carta Militar de Portugal à escala 1: 25 000, folha n.º 86 (IGeoE), e a 

carta com a implantação da área a ser afetada pelo Projeto com implantação da obra. Prospetou-se 

de forma sistemática, progredindo de forma ziguezagueante e paralela com malha apertada. 

Os materiais arqueológicos que eventualmente viessem a ser identificados no decurso do trabalho 

de campo seriam recolhidos e georreferenciados os limites externos das manchas de dispersão de 

materiais arqueológicos, com vista a uma melhor inserção na planta de Projeto e consequente 

avaliação de impacte. 

Procurou-se também proceder ao registo de outras ocorrências de interesse patrimonial na área 

envolvente, sempre que algum elemento se destacasse como de particular relevância.  

Paralelamente, foi feita recolha de informação oral de carácter específico ou indiciário. 

Foi ainda realizado um levantamento fotográfico em formato digital tendo como diretiva a Circular do 

extinto Instituto Português de Arqueologia (IPA), de 01 de setembro de 2010, sobre a “Documentação 

Fotográfica a constar nos Relatórios de Trabalhos Arqueológicos das diversas áreas do Projeto em 

Estudo com o objetivo, não só de enquadramento paisagístico, mas também, para registo do grau de 

visibilidade do solo, bem como das Ocorrências Patrimoniais identificadas. 

5.14.1.4 Registo e inventário 

Nesta fase foi elaborado um relatório de sintetização dos resultados obtidos. De acordo com o 

Decreto-Lei nº 117/97 (lei Orgânica do Instituto Português de Arqueologia) e com o Decreto-Lei nº 

270/99 de 15 de julho que Regulamenta os Trabalhos Arqueológicos, procede-se à entrega de uma 

cópia desse relatório à entidade de tutela, a DGPC. 

Este registo obedeceu aos seguintes critérios: 

• Organização da informação recolhida em fase de consulta documental das áreas de 

afetação direta e indireta do Projeto; 

• Organização da informação recolhida em fase de trabalho de campo das áreas de 

afetação direta e indireta do Projeto; 

• Resultados obtidos através da consulta oral de carácter específico ou indiciário; 

• Indicação dos resultados da análise toponímica, realçando aqueles cuja interpretação 

pudesse conduzir à identificação de sítios arqueológicos; 

• Descrição dos solos da área em Estudo; 

• Descrição das condições de visibilidade do solo da área em Estudo e a sua 

representação cartográfica; 



 

 

 

02-T2018-284-EIA-EX-RS_02  271/420 

• Implantação cartográfica e descrição de Ocorrências Patrimoniais, caso estas fossem 

identificadas, assim como desenho de campo quando fosse necessário; 

• Localização de estaleiros, depósitos, vazadouros e empréstimos (caso se conhecesse 

a sua localização nesta fase do projeto);  

• Informação sobre as distâncias de cada Ocorrência Patrimonial às áreas de afetação 

direta e indireta do Projeto; 

• Classificação e descrição dos materiais arqueológicos, caso estes viessem a surgir no 

decorrer dos trabalhos de prospeção arqueológica; 

• Inventariação sumária das Ocorrências Patrimoniais identificados, com vista à 

hierarquização da sua importância científica e patrimonial e avaliação dos impactes 

com explicitação dos critérios utilizados; 

• Proposta de medidas preventivas de carácter geral e específico e indicação da fase e 

subsequentes, em que deveriam ser implementadas. 

Durante os trabalhos de prospeção e levantamento documental foi preenchida uma ficha específica 

com os critérios previamente definidos para todas as Ocorrências Patrimoniais identificadas, onde se 

encontram todas as informações necessárias à sua identificação in situ. Essa ficha teve por modelo 

a base de dados do “Endovélico” do extinto IPA e o Documento de Trabalho – Versão 1 da APA 

(Associação Profissional de Arqueólogos) “Metodologia de Avaliação de Impacte Arqueológico”. 

5.14.2 Inventário patrimonial e caracterização 

O objetivo deste ponto é o de verificar, assinalar e caracterizar os sítios arqueológicos reconhecidos 

e localizados dentro do perímetro pré-estabelecido, em projeto de obra, para a área de estudo. 

Os mais antigos vestígios de povoamento do espaço geográfico atual do concelho de Celorico de 

Basto, revelados pela prospeção recente e intervenção pontual de contextos arqueológicos, são 

atribuíveis ao início do megalitismo, portanto ao Neolítico Médio (5.510 B.P.). Para este período pode 

apontar-se o grande conjunto de mamoas do Planalto da Lameira. Já o grande conjunto de habitats 

de fossas pode genericamente apontar-se para o período da idade do Bronze. Da Idade do Ferro 

destaca-se o povoado de Bouça de Mosqueiros, em Britelo, o Castro do Ladário, em Ribas, o Castro 

de Barrega, em Borba e o Castro de Ourilhe e outros de menor relevância. A Romanização está bem 

patente em Celorico de Basto e as marcas deste período encontram-se um pouco por todo o espaço 

concelhio. 

O clima benigno, abundância de pastagens, boa água a jorrar das nascentes e cimo dum monte 

donde se pudesse lobrigar eventual inimigo, foram condições propícias à fixação dos homens 

primitivos nestas terras, quando começaram a trocar a vida nómada pela sedentária. 
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A Citânia do Ladário, a Estela de Vila Boa na freguesia do Rego, o Castelo de Arnoia e proximidades, 

os inúmeros vestígios arqueológicos do Planalto da Lameira, os restos dos castros em várias 

freguesias, representam sólido argumento a demonstrar que esta terra foi habitada há milhares de 

anos. 

O Monte Farinha é uma autêntica revelação de dados históricos e arqueológicos do concelho de 

Mondim de Basto, que nos remetem para a sua importância estratégica e religiosa desde os tempos 

mais recuados. Embora o primeiro documento escrito que a ele se refira, com o nome atual, estar 

datado de 1115, sabemos que a ocupação humana nas suas vertentes remonta a milhares de anos 

antes de Cristo. Vários castros e sítios fortificados estão aqui referenciados, tendo o Castro do 

Castroeiro sido objeto de estudo e de escavações ao longo dos últimos anos, escavações dirigidas 

pelo arqueólogo Dr. António Dinis e que nos vêm surpreendendo com importantes descobertas 

relacionadas com a Idade do Ferro. A estação de Campelo é um precioso santuário de gravuras e 

insculturas rupestres que se tem afirmado como importante referência da denominada arte atlântica 

peninsular. A “Pedra Alta”, classificada como menhir por muitos especialistas, pressupõe cultos 

antiquíssimos relacionados com os celtas. O Investigador Ilídio de Araújo defende que os vestígios 

arqueológicos dos Palhaços correspondem à localização da famosa cidade de “Canínia”, ou Cinínia” 

que ganhou notoriedade por ter feito frente aos poderosos exércitos do Cônsul Romano Décio Juno 

Bruto, feito esse relatado por Valério Máximo no seu “Compendio de Ditos e Feitos Memoráveis”. O 

mesmo autor relaciona os “pharos” ou “pharusos”, povos das tribos semitas e fenícias, adoradores 

da rainha “Phary” ou “Pharina”, dos egípcios, como os habitantes que viriam a batizar este ancestral 

monte de culto. Outros especialistas defendem que aqui se localizaria o petouto de “Volóbriga”, da 

tribo celta dos Nemetanos. Na identificação das paróquias suévicas há investigadores que relacionam 

a igreja de Palatiaca ou Palantusico com a situação geográfica do Monte Farinha. A Romaria de São 

Tiago já referenciada por volta de 1500 estará, provavelmente, relacionada com os caminhos dos 

peregrinos que demandavam Compostela. 

Na freguesia de S. Romão do Corgo foram identificados 3 sítios arqueológicos, 1 do paleolítico 

Inferior, 1 do período Calcolítico (Monte do Corgo) e 1 igreja da idade Media; em Canedo 4 sítios 

arqueológicos, 1 do Paleolítico medio (Quinta de S. Mamede), 1 idade Média e Romano (Granja), 1 

da idade do Bronze (Crasto/Alto da Moura) e 1 Pré-História recente (Lugar de Além) o que comprova 

a ocupação antiga da freguesia. Foi detetado um outro sítio dentro da Pré-História antiga, mas cujo 

conjunto artefactual remete para uma cronologia mais antiga, possivelmente inserível no Paleolítico 

Inferior (Acheulense). Em Veade foram identificados 2 sítios, nomeadamente St.ª Cristina (idade do 

Bronze) e Rua Nova (igreja da Ide Média). 
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5.14.2.1 Pesquisa documental 

No Quadro 5.43 são indicados os Monumentos Classificados/em Vias de Classificação ao abrigo da 

legislação nacional na base de dados “Ulisses” e no Quadro 5.44 os locais arqueológicos que constam 

na base de dados “Endovélico” do extinto IPA, atual DGPC, das freguesias de implantação do projeto. 
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Quadro 5.43 – Imóveis classificados/em vias de classificação 

Designação 
Categoria/ 
tipologia 

Localização 
(concelho/freguesia) 

Proteção legal 
Decreto Endereço/ 

Local Homologação ZEP 

Casa da Boavista, incluindo o jardim e os 
elementos decorativos que este contém 

Arquitetura Civil 
/ Solar 

Celorico de 
Basto 

Veade, Gagos 
e Molares 

IIP - Imóvel de Interesse 
Público 

129/77, DR, I Série, n.º 
226, de 29-09-1977 

- Outeiro 

Casa do Outeiro 
Arquitetura Civil 
/ Casa 

Celorico de 
Basto 

Veade, Gagos 
e Molares 

IIP - Imóvel de Interesse 
Público 

129/77, DR, I Série, n.º 
226, de 29-09-1977 

- Outeiro 

Casa da Cruz - 
Celorico de 
Basto 

Veade, Gagos 
e Molares 

IM - Interesse... 
19/2013, DR, 2.ª série, 
n.º 12, de 17-01-2013 

- Lugar da Cruz 
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Quadro 5.44 - Sítios Arqueológicos identificados na base de dados do Endovélico 

Designação
/ Processo 

Categoria/ Localização 
(concelho/freguesia

) 
Cronologia CNS Meio Descrição 

Tipologia 

Crasto / 
Canedo 

Povoado 
Fortificado 

Celorico 
de Basto 

Canedo 
de Basto 
e Corgo 

Idade do Ferro 
e Romano 

3640 T 
Implantação no topo de um outeiro sobranceiro ao Rio Tâmega, na sua margem direita, 
disfrutando de boas condições naturais de defesa, apresentando uma linha de muralha 
percetível pelos taludes e aglomerados de pedra miúda. 

Granja Casal Rústico 
Celorico 
de Basto 

Canedo 
de Basto 
e Corgo 

Romano 21547 T 

Em torno a antiga igreja matriz de Canedo foram detetadas algumas cerâmicas de 
construção de cronologia medieval e romana que acusam um possível habitat. Num pequeno 
esporão agricultado que surge no prolongamento do local onde está implantado o 
monumento foram detetados fragmentos de cerâmica comum, tégulas e imbrex e ainda um 
fragmento de mó no muro que ladeia o caminho junto à igreja. 
Acesso 
Através da EN 210, que liga a freguesia de Canedo de Basto á vila de Arco de Baúlhe 
(Cabeceiras de Basto). Entre a Feitoria e o Lugar de Dentro tomar a estrada secundária à 
direita percorrendo cerca de 700 m. 

Lugar de 
Além 

Vestígios de 
Superfície 

Celorico 
de Basto 

Canedo 
de Basto 
e Corgo 

 21590 T 

Topo aplanado, ocupado por um eucaliptal sobre a margem direita do rio Tâmega. É drenado 
por várias linhas de água com orientação para este rio. Foi encontrado material, escasso, 
junto ao cruzamento, nos sedimentos revolvidos pela plantação dos eucaliptos. 
Acesso 
Através da estrada municipal (junto ao cemitério de Veade) que liga a freguesia de Veade 
ao lugar de Padredo (freguesia de Corgo). Antes de chegar a este lugar deve tomar-se um 
dos caminhos de terra batida que ligam ao Lugar de Além. 
Espólio 
Bordo de cronologia pré-histórica e fragmento de núcleo de cristal de rocha. 

Monte do 
Corgo 

Indeterminado 
Celorico 
de Basto 

Canedo 
de Basto 
e Corgo 

Calcolítico e 
Idade do 
Bronze 

21552 T 

Em topo aplanado de morfologia circular foram encontrados alguns fragmentos de cerâmica 
de fabrico manual revolvidos como consequência de recente florestação. 
Acesso 
Através da estrada nacional 210 que liga Celorico de Basto a Cabeceiras de Basto. Pouco 
depois de passar a igreja matriz de Corgo tomar o primeiro caminho à esquerda, junto ao 
lugar do Seixo, que liga ao topo do monte. 
Espólio 
Cerâmica de fabrico manual, entre os quais um bordo, estando ausentes os elementos 
decorados ou outros de diagnóstico. 
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Designação
/ Processo 

Categoria/ Localização 
(concelho/freguesia

) 
Cronologia CNS Meio Descrição 

Tipologia 

Quinta de 
São 

Mamede 

Vestígios de 
Superfície 

Celorico 
de Basto 

Canedo 
de Basto 
e Corgo 

Paleolítico 
Médio 

21545 T 

Trata-se de uma plataforma ocupada por vegetação muito desenvolvida, árvores e uma vinha 
em estado de abandono. Situa-se entre duas linhas de água, na margem direita do rio 
Tâmega (em frente ao lugar de Parada, freguesia de Atei, concelho de Mondim de Basto), a 
Norte da Quinta de S. Mamede (onde também se localiza uma pequena plataforma ocupada 
por uma vinha). Do sítio faz parte o terreno situado na parte em que aquele rio descreve uma 
curva ligeiramente acentuada. Os materiais arqueológicos foram identificados numa matriz 
areno-argilosa na parte mais aplanada, junto ao caminho que vindo do lugar de Cerdeirinhas 
liga a esta praia. Do conjunto artefactual fazem parte vários núcleos, um chopper e um 
chopping tool em quartzito e lascas em quartzo, três das quais apresentando-se retocadas. 
Ambas as matérias primas são de proveniência local. 
Acesso 
Em Canedo de Basto tomar a estrada municipal que liga ao lugar de Cerdeirinhas. A partir 
daqui tomar um dos caminhos que liga ao lugar de S. Mamede, descendo depois a encosta. 
Espólio 
Um chopper e um chopping tool em quartzito; lascas em quartzo. 

Sobreira 1 
Achado(s) 
Isolado(s) 

Celorico 
de Basto 

Canedo 
de Basto 
e Corgo 

Paleolítico 
Inferior 

21563 T 

Os vestígios foram detetados na sequência da remoção de sedimentos para a construção 
de uma moradia, numa área aplanada na base de uma pequena cumeada, denominada de 
Seixo, entre dois afluentes do Rio de Veade, junto à igreja matriz de Corgo. Trata-se de um 
reduzido conjunto de vestígios composto por um seixo afeiçoado em quartzito, uma lasca 
parcialmente cortical em quartzito e uma lasca em quartzo. 
Acesso 
Através da EN 210 que liga Celorico de Basto a Cabeceiras de Basto. O sítio localiza-se a 
escassos metros para Norte da igreja matriz desta freguesia, junto ao início do caminho que 
liga ao Seixo. 
Espólio 
Seixo afeiçoado em quartzito, lascado numa extremidade e com impactos de percussão (com 
a extração acidental de apenas uma lasca) na extremidade oposta, uma lasca parcialmente 
cortical em quartzito e uma lasca em quartzo 

Boucinha Arte Rupestre 
Celorico 
de Basto 

Veade, 
Gagos e 
Molares 

Neo-Calcolítico 20624 T 

Numa rocha voltada a NW e sobranceira ao Rio Tâmega foi identificado um círculo que 
poderá corresponder a uma gravura. 
Espólio 
Movente de mó incrustada numa rocha. 
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Designação
/ Processo 

Categoria/ Localização 
(concelho/freguesia

) 
Cronologia CNS Meio Descrição 

Tipologia 

Casal do 
Eido 

Casal Rústico 
Celorico 
de Basto 

Veade, 
Gagos e 
Molares 

Romano 38058 T 

No decurso dos trabalhos arqueológicos realizados no âmbito da execução da ligação de 
Mondim de Basto à EN210, no Lugar do Eido, foram identificados vestígios de uma ocupação 
romana. Dada a reduzida dimensão da área intervencionada, não foi possível determinar se 
este conjunto de materiais de cronologia romana, composto por cerâmica de construção de 
cobertura, integra uma ocupação romana existente neste local ou se são materiais dispersos, 
provenientes de um casal romano existente nas imediações. Fbraganca_20191216 
O espólio recolhido é constituído por cerca de uma centena de fragmentos cerâmicos, na 
sua maioria, são compostos por fragmentos de cerâmica de construção, alguma da qual, de 
clara cronologia romana (tegulae). Assim os materiais exumados abrangem um amplo 
espectro cronológico (de época romana ao século XX). 

Freitas Indeterminado 
Celorico 
de Basto 

Veade, 
Gagos e 
Molares 

 21565 T 

Pequeno cabeço situado sobre o lugar de Freitas onde foram detetados materiais associados 
ao caminho aberto implantado numa vertente. Trata-se de um conjunto de várias cerâmicas 
de fabrico manual: fragmentos lisos, bordos e uma carena, e um percutor e um núcleo em 
quartzo local. 
Acesso 
Através da estrada que liga a freguesia de Ourilhe a freguesia de Gagos. No lugar de 
Passagem tomar um dos dois caminhos à esquerda que ligam à Capela de S. Caetano, 
seguindo até a um cruzamento junto a um depósito de água. 
Espólio 
Conjunto de vários fragmentos de cerâmica de fabrico manual: fragmentos lisos, bordos e 
uma carena. Um percutor e um núcleo em quartzo local. 

Muchões Indeterminado 
Celorico 
de Basto 

Veade, 
Gagos e 
Molares 

Indeterminado 21564 T 

Na parte mais alta de um caminho, junto a uma exploração de granito encontraram-se dois 
fragmentos de cerâmica de fabrico manual, de pastas grosseiras. 
Acesso 
Através da estrada que liga Gagos à freguesia de Vale de Bouro ou Ribas. Junto ao km 124 
tomar um dos dois caminhos de terra batida que ligam ao topo. 
Espólio 
Dois fragmentos de cerâmica de fabrico manual, de pastas grosseiras. 
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Designação
/ Processo 

Categoria/ Localização 
(concelho/freguesia

) 
Cronologia CNS Meio Descrição 

Tipologia 

Quintela Povoado 
Celorico 
de Basto 

Veade, 
Gagos e 
Molares 

Romano 21571 T 

No perfil da estrada que vinda da EN 210 liga à igreja matriz desta freguesia foram detetados 
materiais arqueológicos, exclusivamente cerâmicos. Ao longo do corte foram recolhidos 
alguns fragmentos de tegulae e um bordo de recipiente largo. 
Acesso 
Através da EN 210 que liga Celorico a Mondim de Basto. Ao Km 14 virar à esquerda na 
estrada que liga à igreja matriz desta freguesia, tomando novamente uma estrada à 
esquerda, seguindo até à igreja. 
Espólio 
Fragmentos cerâmicos, tegulae. 

Rua Nova Sarcófago 
Celorico 
de Basto 

Veade, 
Gagos e 
Molares 

Idade Média 21587 T 

No fontanário existente junto ao adro da igreja encontram-se dois sarcófagos em granito, 
verosimilmente coevos da primitiva igreja românica. Inicialmente teriam sido três: um deles 
teria sido roubado e os restantes foram cimentados e aproveitados como bebedouro de 
animais. O primeiro de forma semi-antropomórfica tem um comprimento máximo de 2 m e 
uma largura de 0,50m, a cabeceira é circular e os pés medem 25 cm, com 10 cm de bordo; 
o segundo com orientação E/W, encontra-se encaixado entre dois muros junto ao primeiro, 
é de configuração trapezoidal, tendo um comprimento máximo de 1,25m e um largura 
máxima de 0,40m, o leito é regular, o interior mede 25 cm de altura, 10 cm no bordo e 35 cm 
de altura no exterior. Apresenta sulco lateral para escoamento de água. 
Acesso 
Através da EN 210, que liga Celorico de Basto a Mondim de Basto. Em Lordelo tomar a 
estrada municipal que liga Britelo a Veade. No cruzamento de Lordelo tomar a estrada 
municipal á direita, em direção à EN 304. Depois de passar ponte sobre o rio de Veade tomar 
a estrada da esquerda no próximo entroncamento. Seguir cerca de 150m. 
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Designação
/ Processo 

Categoria/ Localização 
(concelho/freguesia

) 
Cronologia CNS Meio Descrição 

Tipologia 

Santa 
Cristina 

Povoado 
Celorico 
de Basto 

Veade, 
Gagos e 
Molares 

Idade do 
Bronze e 
Romano 

21592 T 

Em área aplanada com inclinação gradual no sentido das duas linhas de água que drenam 
o espaço, foi encontrado um conjunto artefactual dividido em dois grupos: o lítico, composto 
por três lascas de quartzo e o cerâmico com dois horizontes cronológicos distintos. 
Acesso 
Através da estrada municipal que liga o centro da vila de Celorico à freguesia de Ourilhe. O 
sítio localiza-se cerca de 1 Km depois de passar o entroncamento que dá acesso ao lugar 
de Venda Nova, e a escassos metros depois de passar o acesso para a Quinta de Santa 
Cristina. 
Espólio 
Lascas em quartzo e cerâmica de fabrico pré-histórico (cacos e bordos lisos) associadas a 
um bordo/bojo decorado com motivos incisos em espinha; fragmentos de tégula e 
fragmentos de cerâmica de uso doméstico. 

Legenda: CNS - Código Nacional de Sítio; Meio – terrestre ou aquático 
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Seguidamente apresenta-se os elementos Patrimoniais arquitetónicos fornecidos pela CM de 

Celorico de Basto presentes na área em estudo.  

Quadro 5.45 – Elementos Patrimoniais Arquitetónicos identificados pela CM de Celorico de Basto 

Designação Cronologia Localização (Lugar/freguesia) Tipologia 

Ponte da Boucelha -- Bouicelha 
União das freguesias de Veade, 
Gagos e Molares 

Ponte 

Casa dos Barões de 
Fermil 

Sec XX Fermil 
União das freguesias de Veade, 
Gagos e Molares 

Solar 

Capela de Nª Srª do 
Socorro 

-- Lordelo 
União das freguesias de Veade, 
Gagos e Molares 

Capela 

Casa de Marvão Sec XVIII Marvão 
União das freguesias de Canedo de 
Basto e Corgo 

Solar 

Casa da Igreja Sec XVI-XVIII São Romão 
União das freguesias de Canedo de 
Basto e Corgo 

Solar 

Igreja de São Romão 
do Corgo 

-- São Romão 
União das freguesias de Canedo de 
Basto e Corgo 

Igreja 

Casa de Fundevilla Sec XVIII Fundo de Vila 
União das freguesias de Canedo de 
Basto e Corgo 

Casa 

5.14.3 Trabalho de campo 

Esta fase de trabalhos tem como objetivo o reconhecimento, descrição, classificação e inventariação 

dos dados inventariados durante a fase de pesquisa documental e o reconhecimento de indícios 

toponímicos e fisiográficos que apontem para a presença de outros vestígios inéditos relativos aos 

elementos de interesse arqueológico, histórico, etnográfico e patrimonial construído na área a ser 

afetada. 

Nos termos do Decreto-Lei n.º 270/99, de 15 de julho – Regulamento dos Trabalhos Arqueológicos, 

considerando as alterações que lhe foram introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 287/2000, de 10 de 

Novembro), foi elaborado um pedido de Autorização para Trabalhos Arqueológicos à DRCN. 

A visibilidade do terreno era, no geral, parcial ou mesmo nula (DESENHO 13 do Volume III – Peças 

Desenhadas) e as condições meteorológicas adequadas, como se pode observar pelos registos 

fotográficos. Da análise fisiográfica não foram identificados vestígios inéditos. 

Em relação à localização de estaleiro de obra, não se procedeu à sua localização no âmbito do estudo 

em epígrafe, uma vez que serão definidas durante a fase de construção do projeto. Relativamente a 

empréstimos e vazadouros, não se procedeu à sua localização no âmbito do estudo em epígrafe, 

uma vez que serão definidas durante a fase de construção do projeto.  
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A área de estudo é caraterizada por uma grande quantidade de vegetação densa, área florestal de 

eucalipto e terrenos cultivados, com predominância para a vinha. É uma zona também fortemente 

antropizada com várias habitações, sobretudo unifamiliares e quintas agrícolas. Os terrenos na sua 

maioria não se encontram limpos pelo que a visibilidade no geral é muito fraca. 

Em termos geográficos estamos na presença de uma área de colina suave. 

 

Fotografia 5.40 – Registos fotográficos do trabalho de campo - prospeção na área de estudo 

5.14.3.1 Inventário patrimonial e caracterização 

Neste estudo foram identificadas 6 (seis) Ocorrências Patrimoniais dentro das áreas de incidência 

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

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

incidência direta. No quadro que se segue apresentam-se as Ocorrências Patrimoniais observadas 

no interior da área de estudo do Património, bem como a sua localização face ao projeto. no 

DESENHO 13 do Volume III – Peças Desenhadas apresenta-se a localização das referidas 

ocorrências. 
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Quadro 5.46 – Ocorrências patrimoniais na área de estudo 

 
N.º 

Designação Categoria Cronologia 
Localização 

administrativa 
Topónimo Fontes Localização face ao projeto 

1 OP1 Arquitetónica Contemporâneo 
UF de Canedo de Basto 

e Corgo 
Corgo Prospeção 

10 m a sul do PK 0+000 início do ramo 
1.2 

Descrição 
Habitação unifamiliar em forma de L, com telhado em duas águas e dois pisos. 
Construção da segunda metade do seculo XX. 
Acesso 
Estrada nacional. 

 

N.º Designação Categoria Cronologia 
Localização 

administrativa 
Topónimo Fontes Localização face ao projeto 

2 OP2 Etnográfica Contemporâneo 
UF de Canedo de Basto 

e Corgo 
Corgo Prospeção 

No centro da rotunda 1, PK 0+90 
Descrição 
Tanque em cimento. Construção da segunda metade do século XX. 
Acesso 
Estrada nacional. 

 
  

N. 
º 

Designação Categoria Cronologia 
Localização 

administrativa 
Topónimo Fontes Localização face ao projeto 
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3 OP3 Etnográfica Contemporâneo 
UF de Veade, Gagos e 

Molares 
Veade Prospeção 

Junto ao eixo da via, PK 2+600 
Descrição 
Espigueiro de construção em pedra e madeira com telhado em duas águas. 
Construção do século XX. 
Acesso 
Estradão. 

 

N.º 
Designaçã

o 
Categoria Cronologia 

Localização 
administrativa 

Topónimo Fontes Localização face ao projeto 

4 OP4 Etnográfica 
Contemporâne

o 
UF de Veade, Gagos e 

Molares 
Matamá Prospeção 

16 metros a norte do PK 0+020 do 
REST.2 P.I.2 

Descrição 
Poço de água localizado junto ao caminho, construída com pedra e com terra e com 
uma bica em granito. Encontra-se localizada junto a um caminho em terra batida e 
nas imediações do casal agrícola de Matamá 1 (ver OP6). Este espaço apresenta 
muita vegetação e é alimentado por um curso de água e, provavelmente, por um 
sistema já inexistente que permitiria a recondução da Leveda da Aldeia para este 
espaço.  
Acesso 
Estrada nacional.  

N.º 
Designaçã

o 
Categoria Cronologia 

Localização 
administrativa 

Topónimo Fontes Localização face ao projeto 

5 OP5 Etnográfica 
Contemporâne

a 
UF de Veade, Gagos e 

Molares 
Matamá Prospeção 14 metros a oeste do PK 3+300 
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Descrição 
Construção de apoio agrícola de planta regular, paredes em pedra e com 
remodelações a cimento, cobertura telhada com duas águas e portas de acesso 
abertas na fachada este. As divisórias interiores são construídas em cimento, em 
pedra e em madeira, como chão em cimento e, na maior parte, soalho. 
Acesso 
Caminho de pé posto. 

 

N.º 
Designaçã

o 
Categoria Cronologia 

Localização 
administrativa 

Topónimo Fontes Localização face ao projeto 

6 OP6 Arqueológica Romano 
UF de Veade, Gagos e 

Molares 
Matamá Bibliográfica 

90 metros a oeste do PK 0+200 do 
restabelecimento 2 

Descrição 
Este sítio foi identificado durante os trabalhos de prospeção sistemática realizados 
no âmbito do projeto “Ligação de Mondim de Basto à EN210”. Os resultados 
permitiram identificar um nível arqueológico da idade média na sondagem 1 e um 
nível arqueológico de época romana na sondagem 2. Partindo dos níveis 
arqueológicos identificados, a cota de afetação do projeto de execução da obra foi 
alterada, permitindo, deste modo, a salvaguarda dos referidos níveis arqueológicos 
identificados pela escavação. 
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5.14.3.2 Análise Toponímica 

Na pesquisa documental de 2km em volta da área de traçado foram identificados 3 topónimos que 

poderão evidenciar sítios arqueológicos: Lugar de Além, Seixo, Portela. 

5.14.4 Evolução da situação de referência na ausência do projeto 

Não existem referências na ausência do projeto do Descritor de Património. 
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5.15 ANÁLISE DE RISCOS DO PROJETO 

5.15.1 Considerações gerais 

As alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro no RJAIA, vieram 

consagrar a necessidade de se avaliar não só os riscos do projeto para o ambiente, mas também os 

riscos do ambiente sobre o projeto, avaliando-se a sua vulnerabilidade e resiliência perante situações 

de ocorrência de acidentes graves e de catástrofe e os efeitos daí decorrentes. Assim, apresenta-se 

neste subcapítulo a referida análise de risco, bem como a interação com os fatores ambientais acima 

avaliados. 

O risco pode ser definido como o produto da probabilidade de ocorrência de um evento (cenário de 

acidente) e a potencial consequência negativa do mesmo sobre o ambiente natural, humano e 

socioeconómico (UNE 150008:2008). O conceito de risco pode também ser traduzido pela seguinte 

fórmula de cálculo (Houdijk, 2012):  

 

Tendo em conta a tipologia de projeto em causa (construção de uma via rodoviária), a sua localização 

e envolvente, bem como a análise anterior às várias componentes ambientais, cabe avaliar riscos 

externos ao projeto e riscos intrínsecos ao projeto, que advêm da sua instalação e funcionamento.  

Foi ainda consultado o documento de Avaliação Nacional de Risco (2019), adotada pela Comissão 

Nacional de Proteção Civil em 2014 e com 1ª alteração em 2019, o qual realiza a identificação e 

caracterização dos perigos de génese natural, tecnológica ou mista, suscetíveis de afetar o território 

nacional, tendo-se considerado para análise os riscos aplicáveis ao Projeto em estudo. 

Relativamente aos riscos externos e tal como apresentado no documento de Avaliação Nacional de 

Risco, consideram-se:  

• Riscos naturais – relacionados com fenómenos meteorológicos adversos (ondas de calor e 

ventos fortes), com condições hidrológicas extremas (cheias e inundações e secas) e 

fenómenos de geodinâmica (sismos);  

 

 

𝑅𝑖𝑠𝑐𝑜 = 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 × 𝑒𝑓𝑒𝑖𝑡𝑜 × 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑠𝑖çã𝑜 × 𝑠𝑢𝑠𝑐𝑒𝑝𝑡𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 

 
Perigo Vulnerabilidade do meio ambiente 

Impacte 
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• Riscos tecnológicos – relacionados com acidentes graves de transporte e infraestruturas (p. 

ex. acidentes rodoviários, acidentes aéreos, colapso de túneis, pontes e infraestruturas e 

rutura de barragens); 

• Riscos mistos – relacionados com a atmosfera, sendo exemplo os incêndios florestais. 

Tendo por base a análise anterior relativa aos vários fatores ambientais, considera-se que na área do 

Projeto e envolvente existem riscos naturais – decorrentes de meteorologia adversa e sismos - riscos 

mistos, decorrentes do risco de incêndios em condições meteorológicas adversas e riscos 

tecnológicos, nomeadamente acidentes rodoviários.  

No que se refere aos riscos inerentes à fase de construção do projeto, tendo em conta as 

atividades de construção identificadas, considera-se que as mesmas não são suscetíveis de induzir 

riscos graves sobre o ambiente ou população pela ocorrência de acidentes graves. 

Relativamente aos riscos intrínsecos ao projeto na fase de exploração, considera-se para análise 

a probabilidade de ocorrência de acidentes rodoviários devido à circulação automóvel.  

5.15.2 Análise dos Riscos Externos 

Os impactes identificados e relacionados com a ocorrência de fenómenos meteorológicos extremos 

assumem um carácter relevante e devem desde o primeiro momento ser avaliados com vista a ser 

possível preconizar todas as medidas que contribuam para a adaptação do Projeto a estas situações, 

mitigando os potenciais efeitos adversos. 

Importa referir sobre os eventos meteorológicos extremos, que estes estão diretamente relacionados 

com o fenómeno das Alterações Climáticas, sendo relevante para a presente análise ter em 

consideração a análise realizada ao nível do presente estudo no que respeita a esta vertente, 

elaborada com base nas previsões meteorológicas para a região onde se insere o Projeto. Assim, 

segundo os estudos recentemente realizados para a região em estudo (PIAAC Tâmega e Sousa, 

2019), a evolução climática conduzirá a um agravamento dos impactes relacionados com eventos 

climáticos, dos quais se destacam, com relevância para a Análise de Risco: 

• Cheias e inundações, resultantes de fenómenos de precipitação excessiva; 

• Seca, associada a períodos de ausência prolongada de precipitação;  

• Aumento do risco de incêndios, devido às temperaturas elevadas e ondas de calor; 

• Deslizamento de vertentes e fenómenos de erosão, danos em edifícios e 

infraestruturas associados à precipitação excessiva; 
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• Outros danos associados à Precipitação Excessiva e vento forte; 

• Diminuição do conforto climático das populações, agravamento de patologias e 

aparecimento/ressurgimento de doenças endémicas dos climas tropical, 

agravamento da qualidade do ar com aumento de concentração de partículas, 

associado ao aumento de temperaturas, secas e ondas de calor; 

• Fortes pressões sobre os sistemas hídricos, agrícolas, florestais e biodiversidade 

com consequências nefastas na economia e sociedade devido à diminuição da 

precipitação, a secas e ondas de calor; 

Relativamente à perigosidade de incêndio (Figura 4.5), é verificável que a área de estudo é 

classificada maioritariamente como de perigosidade “muito baixa” a “baixa” e pontualmente de 

“Média” e “Alta” perigosidade. 

No caso de ocorrência de incêndios em que o projeto não esteja na origem (p.e. incêndio de viatura 

automóvel que alastra ao território envolvente) , será expectável que o incêndio possa induzir 

impactes negativos, nomeadamente ao nível dos ecossistemas naturais, pela perda de habitats 

naturais e danos na vegetação; nos recursos hídricos, pela afetação da qualidade da água por 

arrastamento de material queimado; na ocupação do solo, pela alteração da ocupação atual. De 

referir ainda os efeitos ao nível socioeconómico, pela afetação de bens humanos e materiais – com 

potencial afetação de atividades económicas, mas também de habitações e em casos limite de vidas 

humanas.  

Analisando o risco de deslizamento de vertentes, que pode ocorrer em situações de precipitação 

intensa, verifica-se que a área onde a via rodoviária será implementada não apresenta declives 

acentuados, não estando assim sob risco significativo de movimentação de terras.  

Ainda em termos de riscos externos, há que ter em consideração os fenómenos de geodinâmica. A 

sismicidade da área de estudo é avaliada na componente Geologia e Geomorfologia (Capítulo 5.4), 

podendo concluir-se que a área de estudo se desenvolve sobre uma área de Intensidade Sísmica 

Máxima de grau VI. De acordo com a referida escala, nos sismos de grau VI (bastante forte) o sismo 

é sentido por todos, muitos assustam-se e correm para a rua. As pessoas sentem a falta de 

segurança. Os pratos, as louças, os vidros das janelas, os copos, partem-se. Objetos ornamentais, 

livros, etc., caem das prateleiras. Os quadros caem das paredes. As mobílias movem-se ou tombam. 

Os estuques fracos e alvenarias do tipo D fendem. Pequenos sinos tocam (igrejas e escolas). As 

árvores e arbustos são visivelmente agitados ou ouve-se o respetivo ruído. 

Relativamente ao risco de inundações identificado no ponto 4.6.2, verifica-se que segundo o Plano 

de Gestão do Risco de Inundações da RH3 (Douro), a área de implantação do projeto não apresenta 

qualquer risco. 
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Os impactes identificados e relacionados com a ocorrência de fenómenos meteorológicos extremos 

assumem um carácter relevante e devem desde o primeiro momento ser avaliados com vista a ser 

possível preconizar todas as medidas que contribuam para a adaptação do projeto a estas situações, 

mitigando os potenciais efeitos adversos. 

5.15.3 Análise dos Riscos Intrínsecos ao Projeto 

Relativamente ao risco de contaminação associado às atividades na fase de construção ou a 

acidentes em zonas sensíveis a nível de solo e/ou meio hídrico, poderá registar-se o derrame 

acidental de poluentes, nomeadamente em atividades desenvolvidas nas infraestruturas de apoio à 

obra, fugas em veículos e maquinaria, lavagens de máquinas, entre outras. Em geral o risco de 

contaminação nesta fase assume um impacte de magnitude pouco significativa a significativa, 

dependendo da resposta ao evento.  

Quanto ao desabamento da ponte e/ou dos viadutos, apesar das consequências serem muito graves, 

considera-se que a probabilidade de ocorrência é muito reduzida. 

Relativamente aos riscos tecnológicos considerou-se que a possibilidade de acidentes que ocorram 

nas vias de tráfego afetarem o normal funcionamento do projeto é reduzido, devido aos 

restabelecimentos previstos cumprirem as Normas Regulamentares da EP/IP, em função da 

velocidade adotada. A construção da nova via contribui para a melhoria das acessibilidades da região, 

desviando uma parte significativa do tráfego registado as localidades próximas, aumentando a 

segurança na circulação pedonal e rodoviária local. De notar que os acidentes rodoviários têm por 

norma causas associadas a falhas humanas (capacidade do condutor ou peão), falhas mecânicas 

associadas ao veículo e/ou falhas do meio envolvente (clima adverso, topografia).  

Todavia, os acidentes rodoviários que envolvem veículos de transporte de substâncias tóxicas e/ou 

nocivas e/ou inflamáveis e/ou explosivas apresentam riscos elevados tanto a nível ambiental como 

de segurança de pessoas. As consequências dependem de vários fatores, nomeadamente do tipo de 

acidentes, capacidade do veículo, características físico-químicas da substância transportada, volume 

derramado, características e ocupação do local. Deste modo, os principais riscos identificados são: 

fuga ou derrames, incêndio e explosão.  
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6. IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTES AMBIENTAIS 

6.1 Considerações gerais 

A análise de impactes a desenvolver no âmbito de um EIA constitui um processo complexo tendo em 

conta a diversidade intrínseca do ambiente potencialmente afetado, traduzida na grande 

diferenciação de natureza e tipologia dos impactes. 

A amplitude do leque dos potenciais impactes de um Projeto, dos fatores físicos e ecológicos aos 

socioeconómicos e culturais, passando pelos fatores de qualidade ambiental, exige uma abordagem 

especializada e interdisciplinar com especificidades próprias, nomeadamente ao nível das 

metodologias e técnicas utilizadas na avaliação de impactes. A análise específica, por fator ambiental, 

é, assim, um momento indispensável da avaliação. 

No entanto, e tanto mais quanto o EIA constitui uma das peças centrais de um processo de tomada 

de decisão, a análise parcelar, por fator ambiental, deve ser complementada por um esforço de 

integração que procure, tanto quanto possível, dar base a uma análise global. 

Deste modo, e para além das metodologias setoriais específicas, torna-se necessário estabelecer 

uma base comum para a análise de cada fator ambiental, que possibilite uma avaliação global 

coerente. 

Para o efeito, é necessário clarificar, previamente, os seguintes aspetos: 

• Noção de impacte ambiental; 

• Aspetos gerais de identificação, previsão e avaliação de impactes. 

 

Por impacte ambiental entende-se a alteração, num momento futuro, de um determinado fator 

ambiental, provocada, direta ou indiretamente, por uma ação do Projeto, quando comparada com a 

situação, nesse momento futuro, na ausência de Projeto. 

Esta noção de impacte implica que a análise de impactes, para cada fator ambiental, tenha em conta 

a análise comparativa com a previsível evolução da situação existente, na ausência de Projeto. 

A análise de impactes envolve as seguintes fases: 
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Fases de Analise de Impacte Descrição 

Identificação de impactes, ou seja, 

especificar os impactes associados a 

cada fase do Projeto e ações a 

desenvolver 

A identificação de impactes constitui o primeiro momento 

da análise e consiste num levantamento preliminar de 

impactes que resulta do cruzamento das ações de Projeto 

na fase de construção, exploração e desativação, 

potencialmente geradoras de impactes, com as variáveis 

consideradas no âmbito de cada fator/vertente ambiental. 

Este procedimento implica a existência de uma listagem 

das atividades/ações do Projeto geradoras de impactes 

(capítulo 6.2.1) e uma sistematização das variáveis a 

considerar em cada fator ambiental. Exige uma definição 

de âmbito e de escalas geográficas de análise (capítulos 

2.1 e 2.3). 

Previsão das características dos 

principais impactes em função dos 

critérios natureza, tipo, magnitude, área 

de influência, probabilidade de 

ocorrência, reversibilidade, duração e 

desfasamento no tempo 

A previsão inicia-se no próprio momento da identificação de 

impactes e tem como objetivo fundamental aprofundar o 

conhecimento das ligações de causa e efeito entre as 

ações do Projeto e os potenciais efeitos ambientais delas 

resultantes, configurando futuros possíveis, utilizando, para 

tal, os métodos e técnicas mais adequados e exequíveis às 

exigências e limitações de um EIA. 

A generalidade das previsões de impactes realizadas no 

EIA baseia-se nos seguintes passos: 

1-Análise das ações de construção, exploração e 

desativação do Projeto, recorrendo às informações 

prestadas pelo proponente e à experiência profissional dos 

técnicos envolvidos; 

2-Recolha e análise de informação sobre impactes 

verificados em Projetos similares, recorrendo a bibliografia 

e, mais uma vez, às informações prestadas pelo 

proponente e à experiência profissional dos técnicos 

envolvidos; 

3-Discussão da previsão realizada com outros membros da 

equipa do EIA e outros especialistas com experiência 

prática no âmbito da avaliação ambiental de Projetos. 
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Fases de Analise de Impacte Descrição 

Avaliação da significância dos impactes 

residuais, ou seja, depois de 

consideradas as medidas adequadas e o 

grau em que as mesmas poderão mitigar 

os impactes previstos. 

A avaliação de impactes resulta das análises anteriores, 

tendo como objetivo construir e proporcionar uma noção da 

importância dos impactes analisados, recorrendo, para tal, 

à sua classificação através de um conjunto de parâmetros 

(critérios classificadores de impacte). 

A avaliação global efetua-se em função das análises 

setoriais, procurando traduzir, numa síntese avaliativa, os 

aspetos mais relevantes e os impactes mais importantes. 

Na avaliação global são considerados os seguintes 

aspetos: 

- Ações do Projeto mais relevantes, em função da 

importância dos impactes setoriais avaliados; 

- Fatores ambientais mais relevantes, igualmente em 

função da importância dos impactes setoriais avaliados; 

- Explicitação dos critérios de seleção das ações e 

descritores ambientais e da importância dos impactes; 

 

Os aspetos gerais de identificação, previsão e avaliação de impactes do Projeto são referidos 

seguidamente, constituindo passos interligados e interativos de um mesmo processo. 

6.2 Metodologia 

Para todas as componentes do projeto que se considerou que pudessem vir a interagir, de alguma 

forma, com o ambiente, foram determinados os impactes (positivos e negativos), tendo os mesmos 

sido posteriormente classificados quanto à sua magnitude, significância, incidência, duração, 

ocorrência, distribuição espacial e temporal e reversibilidade. 

A metodologia de classificação de impactes utilizada visou assim a identificação, previsão e 

valorização dos impactes suscetíveis de serem induzidos pelo projeto em estudo, tendo em conta as 

características do mesmo e a situação de referência. Consideram-se, para a caracterização e 

predição dos impactes, os seguintes parâmetros: 

• Natureza do Impacte – A natureza do impacte constitui um parâmetro de classificação, 

dependente do carácter benéfico ou prejudicial da ação do projeto, classificando-se em 

positivo, ou negativo. 
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• Significância – A todos os impactes detetados, atribuiu-se um grau de importância, subjetivo, 

que varia entre pouco significativo, significativo e muito significativo. O valor assim atribuído 

constitui um grau de relevância que permite comparar a importância dos diversos impactes 

considerados. 

• Incidência – Um impacte poderá classificar-se como direto ou indireto, consoante seja 

diretamente induzido por atividades ligadas à construção e funcionamento do projeto, ou por 

processos induzidos pelos impactes diretos. 

• Duração do Impacte – De acordo com este parâmetro os impactes podem ser caracterizados 

como temporários ou permanentes, consoante a perturbação se faça sentir apenas durante 

uma parte da vida do projeto ou se faça sentir durante todo o tempo de vida do projeto e/ou 

para lá deste. 

• Ocorrência – Relativamente a este parâmetro os impactes classificam-se como certos, 

prováveis, ou incertos, tendo em conta a probabilidade estimada de ocorrência. 

• Dimensão espacial – Quanto a este parâmetro os impactes podem ser classificados como 

locais, regionais e nacionais. 

• Reversibilidade – Relativamente à reversibilidade os impactes classificam-se de reversíveis, 

se o meio afetado por uma ação de projeto tiver capacidade de reverter ou recuperar o seu 

estado inicial, após a cessação da referida ação, ou de irreversíveis, caso o meio não tenha 

capacidade de reverter ou recuperar o seu estado inicial. 

Em termos genéricos considerou-se, para efeitos de avaliação de impactes, as seguintes 

ações/atividades que terão lugar nas fases de construção e de exploração do projeto, conforme 

disposto no quadro abaixo. 

Na avaliação dos impactes não se considerou a fase de desativação, uma vez que não se prevê que 

esta ocorra num intervalo de tempo relativamente curto, tendo em atenção que este troço fará parte 

integrante da Via do Tâmega. 

6.2.1 Principais Ações do Projeto 

No Quadro 6.1, identificam-se as ações decorrentes da construção e exploração do Projeto, que 

assumem maior relevância no que respeita a potenciais impactes ambientais.  
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Quadro 6.1 – Ações ou atividades do projeto com potenciais impactes relevantes 

FASE AÇÃO/ATIVIDADE 

Construção 

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 

Exploração 
Presença e funcionamento da rodovia 

Manutenção e Monitorização da rodovia 

 

6.2.2 Estimativa das Áreas a Ocupar nas Fases de Construção e Exploração 

O Projeto em análise encontra-se em fase de projeto de execução, tendo sido quantificadas as áreas 

a ocupar efetivamente por cada intervenção associada ao Projeto. No Quadro seguinte apresenta-se 

o valor global considerado nas quantificações no que respeita à afetação tanto na fase de construção 

sendo equivalentes na fase de exploração. O Quadro é suportado pela Figura 6.1 onde se encontram 

assinalados os polígonos quantificados para cada intervenção do Projeto. 

Quadro 6.2 – Áreas quantificadas de cada intervenção inerente ao Projeto 

Nome Área_ha 

Plena Via1 9,93 

REST.1.- P.S.1 0,34 

REST.2.- P.I.2 0,33 

REST.R1.- P.A.1 0,20 

REST.R2.- P.A.2 0,36 

RP.1.1 0,21 

RP.2.1 0,21 

RP.2.2 0,19 

Caminhos paralelos auxiliares 0,17 

1 As quantificações para Plena Via incluem também as áreas ocupadas por taludes de aterro. 
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Figura 6.1 – Apresentação das Áreas a Quantificar nas Fases de Construção e Exploração 
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6.3 Clima e Alterações Climáticas 

6.3.1 Fase de Construção 

Considera-se que os trabalhos de escavação e aterro necessários à construção dos elementos de 

projeto conduzirão a uma alteração da morfologia do terreno e do coberto vegetal que induza a 

impactes sobre o Clima, nomeadamente a nível micro-climático. Desta forma, considera-se que o 

impacte no clima da fase de construção é negativo, direto, local, certo, permanente, reversível, 

imediato, de magnitude moderada, embora pouco significativo, sendo de carácter simples. 

O aumento de emissões de gases com efeito de estufa pela utilização de maquinaria pesada, será 

por sua vez, negativo, direto, local, certo, temporário, irreversível, imediato, de magnitude 

reduzida e pouco significativo, sendo de carácter simples. Neste sentido, não se preveem 

medidas de minimização específicas para este fator. 

6.3.2 Fase de Exploração 

Na fase de exploração do projeto é expectável o aumento da emissão direta de gases de combustão, 

nomeadamente dióxido de carbono, como consequência do tráfego rodoviário gerado. Contudo as 

emissões geradas pelo tráfego previsto dependem da composição do parque automóvel português, 

que está atualmente a sofrer uma transformação energética, com os veículos sem emissões diretas 

de CO2 a representarem um papel cada vez mais relevante no panorama nacional. A tendência de 

evolução do sector rodoviário, considerando as políticas nacionais de transição energética, é para a 

redução global das emissões de GEE.  

Por outro lado, as emissões alocadas ao traçado em estudo são residuais no contexto de emissões 

de GEE do concelho, para este sector de atividade, considerando-se assim o impacte da exploração 

da via e respetivas ligações e restabelecimentos nas Alterações Climáticas como negativo, direto, 

regional, provável, permanente, irreversível, de magnitude reduzida e pouco significativo. 

 

6.3.3 Síntese de Impactes 

Considera-se que o impacte do projeto no clima e alterações climáticas durante a fase de exploração 

é negativo, uma vez que é aumentada a emissão de gases com efeito de estufa na região onde o 

projeto se desenvolve. Contudo as emissões de CO2 dependem da composição do parque automóvel 
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português, que tem tendência para diversificar para fontes de energia alternativa, sem emissões 

diretas de CO2. 

De notar que a construção do projeto implica a decapagem do solo, remoção da vegetação e o abate 

de inúmeros exemplares arbóreos, contribuindo de modo indireto para o aumento temporário de 

gases na atmosfera.  

6.4 Qualidade do Ar 

6.4.1 Fase de Construção 

Durante a fase de construção poderão ocorrer alterações na qualidade do ar devido à emissão de 

partículas em suspensão geradas por escavações, movimentações de terras e de materiais, e 

circulação de máquinas e veículos em zonas não asfaltadas, e pela emissão de gases de combustão, 

por veículos e maquinaria a diesel, utilizados nos trabalhos de construção.  

Tendo em consideração as intervenções do projeto previstas, considera-se que as alterações de 

qualidade do ar, embora sejam de carácter global ao longo do troço, poderão ser mais notórias nas 

zonas onde se irão implantar os restabelecimentos e as obras de arte (Ponte sobre o Rio Veade e os 

dois viadutos). 

O impacte na qualidade do ar é considerado negativo, direto, local, certo, temporário, irreversível, 

imediato, de magnitude reduzida, sendo considerado pouco significativo, no caso de 

implementação das medidas de minimização de impactes preconizadas no presente documento. 

6.4.2 Fase de Exploração 

Na fase de exploração do projeto é expectável o aumento na circulação rodoviária e, por consequente, 

o aumento da emissão direta de gases de combustão, o que se traduzirá numa degradação da 

qualidade do ar local.  

Todavia, dada a dimensão do projeto, os valores de tráfego previstos e a velocidade de circulação 

expectável, considera-se que durante a fase de exploração o impacte será de negativo, direto, 

regional, certo, permanente, irreversível, imediato, de magnitude reduzida e pouco 

significativo para os recetores sensíveis que se encontram a menos de 50m do eixo da via e/ou 

restabelecimentos e acessos, nomeadamente nas zonas onde os recetores se encontram sob 

influência dos ventos dominantes (de nordeste e de sudoeste). 



 

 

 

02-T2018-284-EIA-EX-RS_02  298/420 

6.4.3 Síntese de Impactes 

Na fase de construção, o impacte na qualidade do ar é considerado negativo, mas amplamente 

reduzido, através da implementação das medidas de mitigação propostas. 

O impacte do projeto durante a fase de exploração é negativo, uma vez que é aumentada a emissão 

direta de gases de combustão, o que se traduzirá numa redução, pouco significativa, da qualidade do 

ar local. De realçar, neste caso, a tendência para a utilização de veículos sem combustão de 

combustíveis fósseis, o que conduzirá a uma redução das emissões atmosféricas do sector 

rodoviário. 

6.5 Geologia, Geomorfologia e Geotecnia 

6.5.1 Aspetos metodológicos e âmbito específico 

A apreciação das relações e condicionamentos entre a construção e exploração da infraestrutura 

rodoviária em estudo e os temas de natureza geológica baseou-se sobretudo nos diversos elementos 

do projeto de execução. Geralmente, os impactes de índole morfológica neste tipo de obras ocorrem 

fundamentalmente durante a fase de construção, com a construção da plena via e restabelecimentos 

associados (escavações e aterros), a fundação dos pilares das obras de arte especiais, a eventual 

necessidade de utilização de explosivos para o desmonte das formações rochosas e os elevados 

volume de terras a movimentar.  

Os impactes mais significativos neste descritor verificar-se-ão na fase de construção. 

6.5.2 Fase de construção 

Durante a fase de construção, as intervenções a realizar para a implantação da plena via e dos 

restabelecimentos associados, provocarão alterações localizadas nas formas de relevo, o que 

constitui um impacte negativo, certo, local, permanente, irreversível classificando-se como 

significativo. 

Atendendo ao relevo da região e à necessidade de garantir características de traçado compatíveis 

com as exigências de segurança e com estas características, verificou-se a necessidade de recorrer 

a uma movimentação de terras significativa. Para o traçado em análise, prevê-se a escavação de 

154.104 m3, dos quais 142.955 m3 serão reutilizados para a definição dos volumes de aterro (cujas 

necessidades são assim integralmente cobertas pelo reaproveitamento de terras escavadas), a que 

acresce ainda um volume de 17.822 m3 de terras escavadas a sanear e 63.541,50 m3 de decapagem 

de solos (com reutilização de cerca de 15% desse volume). 
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Esta movimentação de terras constitui um impacte de carácter negativo, local, de magnitude 

moderada, irreversível e classifica-se como significativo embora minimizável, com a reutilização 

dos materiais geotécnicas competentes resultantes da escavação.  

Os trabalhos de desmatação, decapagem e terraplanagens, associados às movimentações de terras 

a realizar, colocarão o terreno a descoberto e provocarão, localmente, um incremento significativo da 

erosão do solo, revelando maior importância nas zonas de maior declive e na estação húmida, pelo 

aumento do poder erosivo da precipitação e da velocidade de escoamento.  

As intervenções decorrentes das atividades construtivas das obras de arte especiais (ponte e dos 

dois viadutos), junto às margens das respetivas linhas de água, poderá incrementar a erosão das 

suas margens e consequente transporte de terras para o leito das linhas de água, constituindo assim 

um impacte negativo, improvável, temporário, local, e pouco significativo por ser minimizável. 

As afetações no ambiente geológico, traduzem-se em impactes negativos e irreversíveis pela 

destruição das diversas formações com potencial interesse económico pelas obras de fundação da 

via. A magnitude do impacte é variável, de acordo com a extensão e profundidade das intervenções 

a realizar no âmbito do traçado em análise.   

As escavações ao longo do traçado abrangem terrenos de comportamento geotécnico variado, entre 

solo e rocha. As profundidades de escavação são variáveis de acordo com a morfologia dos terrenos 

intersetados, mas a profundidade máxima de escavação será na ordem dos 15 m, entre o km 1+755 

ao 1+945 na plena via. Através das tomografias de refração sísmica realizadas no âmbito da 

prospeção geológico-geotécnica, verificou-se que ocorrem horizontes de alteração cujo desmonte 

obriga à utilização de explosivos. No Quadro seguinte, apresenta-se a análise dos processos de 

desmonte das principais escavações.  

Quadro 6.3 – Análise dos processos de desmonte das principais escavações. 

Via 
Intervalo km 

Prospeção referência Meios de escavação 
Início Fim 

Plena via 

0+225 0+415 S01, P03 30% Mec. +70% Exp. 

0+580 0+650 P04 25% Mec. +75% Exp. 

0+880 1+145 S03, S04, DPSH 04 30% Mec. +70% Exp. 

1+280 1+345 S12, S13, S14, PS01 50% Mec. +50% Exp. 

1+420 1+470 - 90% Mec. +10% Exp. 

1+520 1+620 S15, S16 35% Mec. +65% Exp. 

1+755 1+945 S19, PS02, P07 60% Mec. +40% Exp. 

1+985 2+110 S20 80% Mec. +20% Exp. 

2+250 2+500 S25, S26, PS03 70% Mec. +30% Exp. 

2+550 2+600 P08 80% Mec. +20% Exp. 

2+735 2+790 - 50% Mec. +50% Exp. 

3+015 3+095 S35, S36, DPSH16 30% Mec. +70% Exp. 
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Via 
Intervalo km 

Prospeção referência Meios de escavação 
Início Fim 

3+185 3+260 S38 40% Mec. +60% Exp. 

Rotunda 1 0+057 0+143 P01 30% Mec. +70% Exp. 

Ramo 1.2 0+000 0+062 P01 80% Mec. +20% Exp. 

Rotunda 2 0+000 0+188 S19, PS02 60% Mec. +40% Exp. 

Ramo 2.1 0+075 0+147 S19, PS02 70% Mec. +30% Exp. 

Ramo 2.2 0+016 0+124 S19, PS02 40% Mec. +60% Exp. 

Rest. R. 1 0+006 0+132 S13, S14, PS01 40% Mec. +60% Exp. 

Rest. R. 2 0+008 0+171 S25, S26, PS03 40% Mec. +60% Exp. 

Rest. 2 0+009 0+189 S36, S37, DPSH01 80% Mec. +20% Exp. 

R.P. 1.1 0+005 0+139 - 40% Mec. +60% Exp. 

R.P. 2.1 
0+000 0+025 P08 80% Mec. +20% Exp. 

0+075 0+100 P08 80% Mec. +20% Exp. 

 

A utilização de explosivos poderá traduzir-se num impacte negativo, que poderá ser considerado 

localmente significativo, se não forem tidas em consideração as medidas de minimização 

propostas. 

No que concerne à geometria, tanto dos taludes de aterro como de escavação, tendo em 

consideração toda a informação disponível dos estudos de prospeção geológica e geotécnica 

(provenientes das sondagens mecânicas, sísmica de refração, entre outros) considerou-se a adoção 

das geometrias de 1V/1.5H. Os taludes de escavação com altura superior a 10 m deverão incluir 

banquetas a 8 m de desnível, funcionando como interruptor de grandes superfícies expostas e ao 

mesmo tempo como elemento estabilizador. As banquetas deverão apresentar largura mínima de 

cerca de 3 metros e 10% de inclinação para o interior do maciço e incluir valetas revestidas. 

6.5.3 Fase de exploração 

Na fase de exploração não são expectáveis novos impactes aos já mencionados na face de 

construção, relativamente à alteração da morfologia dos terrenos interessados pelo projeto, no que 

respeita ao fator ambiental em estudo. 

6.5.4 Síntese de Impactes 

Em suma, os impactes que decorrem na fase de construção no descritor da Geologia, Geomorfologia 

e Geotécnica estão relacionados com a movimentação de terras cujos impactes se classificam como 

negativos e significativos face aos volumes envolvidos, embora minimizáveis. Relativamente à 

fase de exploração não são esperados impactes novos nesta temática. 
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6.6 Recursos Hídricos Superficiais 

6.6.1 Aspetos metodológicos e âmbito específico 

No presente ponto apresenta-se a avaliação dos impactes nos recursos hídricos superficiais, em 

termos quantitativos e qualitativos. O Projeto integra a construção de uma ponte, para 

atravessamento do rio Veade, dois viadutos e passagens hidráulicas, o que resulta em intervenções 

muito próximas de linhas de água, nas quais poderão ser induzidos impactes ao nível da alteração 

de escoamento, pelo arraste de material sólio, ou de qualidade, pela alteração de parâmetros de 

qualidade. 

6.6.2 Fase de Construção 

6.6.2.1 Alteração dos padrões de drenagem 

Os impactes nos recursos hídricos superficiais são maioritariamente expectáveis durante a fase de 

construção, sendo que algumas alterações poderão permanecer, ou até agravar-se, durante a fase 

de exploração. Posto isto, as principais ações geradoras de impactes nos recursos hídricos 

superficiais estarão associadas a:  

− Atividades de desmatação e movimentação de terras; 

− Alteração das condições de drenagem; 

− Estaleiro. 

Estas operações implicam alterações nos processos hidrológicos, em especial naqueles que se 

relacionam com o binómio infiltração/escoamento, em função de acréscimos nos escoamentos 

superficiais e diminuição na recarga dos aquíferos. Tal situação deve-se quer à colmatação dos solos 

nas zonas de trabalho, quer às ações de desmatação, dado que a presença de vegetação faz 

aumentar as condições de infiltração, retardando o processo de escoamento superficial. 

Os efeitos ao nível dos recursos hídricos associados à fase de construção relacionam-se 

essencialmente com a preparação do terreno para as diversas intervenções, com as respetivas 

movimentações de terras e ações de compactação do terreno.  

Estas ações promoverão potencialmente uma alteração da hidrografia local, por alteração da rede de 

drenagem natural na área do traçado e restabelecimentos e envolvente, com impermeabilização e 

compactação de áreas anteriormente naturais, constituindo tal um impacte negativo, direto, de 

magnitude reduzida, pouco significativo (atendendo à introdução de drenagem transversal e 
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longitudinal), local, permanente, irreversível, sendo que pode, ainda assim, ser mitigado pela 

aplicação das medidas apresentadas. 

A afetação do meio hídrico superficial resultará sobretudo do atravessamento do rio Veade em ponte 

e outas duas linhas de água de menor expressão através de viaduto (V1 e V2) localizados no PK 

2+100 e 2+870 respetivamente, acrescendo ainda as intervenções ao nível das 16 passagens 

hidráulicas a localizar ao longo da Via, que conduzirão a alterações no escoamento, com 

consequências de eventuais fenómenos de erosão e sedimentação. Tal constitui impacte negativo, 

direto, temporário de magnitude moderada e reduzida significância, mitigáveis com a 

implementação de medidas, e tendo em consideração que no dimensionamento foram tidas em 

consideração a salvaguarda das linhas de água existentes (a ponte e viadutos, embora prevejam 

pilares, situam-nos fora da zona principal de escoamento das linhas de água, minimizando a 

interferência para a zona mais marginal do leito e/ou apenas afetando zona de leito de cheia) e sua 

capacidade de vazão. 

6.6.2.2 Degradação da qualidade da água 

Na fase de construção, os impactes na qualidade da água estarão sobretudo associados à 

desmatação e movimentação de terras a decorrer na envolvente das linhas de água. Estas ações 

potenciam processos de erosão dos solos e, consequentemente, poderão resultar num maior aporte 

de sedimentos às linhas de água da área de estudo, sobretudo as que são atravessadas pelo traçado. 

Este facto constitui um impacte negativo, direto, de magnitude reduzida, pouco significativo, 

local, permanente, reversível, que pode ser mitigado pela aplicação de medidas. 

Acresce que no decorrer da fase de construção, para além das atividades construtivas que tornam 

os recursos hídricos vulneráveis à ocorrência de derrames acidentais, serão armazenados no 

estaleiro diversos produtos, como combustíveis e lubrificantes para abastecer ou reparar as viaturas 

e máquinas afetas à obra, entre outros. Se não forem implementadas boas práticas adequadas e se 

as condições de armazenamento não forem apropriadas em relação à impermeabilização ou proteção 

contra intempéries e incêndio (não respeitando o Sistema de Gestão Ambiental da obra), poderão 

ocorrer consequências negativas para a qualidade das linhas de água, levando à sua deterioração e 

provocando impactes indiretos nas condições de vida das espécies que vivem ou dependem das 

massas de água em questão. Consideram-se estes impactes como negativos, improváveis, local, 

direto, temporário, imediato, de magnitude e significância reduzido a moderado, dependente do 

tipo e quantidade material envolvido. 

Estes impactes são mitigáveis com a aplicação das boas práticas ambientais em obra, referidas no 

presente estudo. 
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6.6.3 Fase de Exploração 

Nesta fase, os impactes nos recursos hídricos superficiais fazem-se sentir ao nível de possíveis 

efeitos decorrentes da alteração das condições de drenagem e ao nível da contaminação por via das 

águas de escorrência rodoviária.  

Os impactes resultantes do atravessamento das linhas de água, avaliados na fase de construção e 

prolongando-se para a fase de exploração, pela construção do traçado em análise e respetivos 

restabelecimentos e obras de arte, estão, à partida, minimizados, uma vez que se prevê a construção 

de elementos de projeto que asseguram o escoamento das linhas de água, bem como a minimização 

dos fenómenos de erosão, sedimentação e galgamento, com elementos na drenagem transversal e 

longitudinal para o efeito (por exemplo, bacias de dissipação, dimensionamento considerando caudais 

de ponta de cheia). 

Importa referir os potenciais impactes ao nível da qualidade da água. Estes podem resultar da 

afluência de áreas de escorrência da plataforma rodoviária às linhas de água para as quais é 

encaminhada a drenagem longitudinal, cuja potencial contaminação provém da poluição associada à 

circulação de veículos, que resulta no desgaste de pneus e do pavimento, o desprendimento de 

partículas dos travões, a emissão de gases e de material particulado decorrente da combustão de 

hidrocarbonetos, aditivos e catalisadores, possíveis fugas de óleo e combustível das viaturas, entre 

outras situações, envolvendo poluentes como sólidos suspensos, hidrocarbonetos, alguns metais 

pesados e óleos e gorduras, que quando depositados sobre o pavimento podem ser transportados 

por ação dos ventos e, mais provavelmente, arrastados pelas chuvas; quer da poluição acidental, 

resultante do derramamento de produtos químicos ou resíduos, relacionados, por exemplo, com 

acidentes de viação. 

Dado que os contaminantes se concentram numa base constante, considera-se que o potencial 

poluidor destas águas, ao longo do ano, é globalmente reduzido. Não obstante, sobretudo durante as 

primeiras chuvas, a carga potencialmente afluente às linhas de água, por efeito de concentração em 

períodos de baixa pluviosidade, pode ter um significado mais relevante, potencial esse que poderá 

degradar temporariamente as linhas de água superficiais tanto mais quanto menor for a sua 

capacidade de diluição. Assim, se genericamente o impacte negativo se pode classificar 

genericamente como negativo, direto, local, provável, imediato, reversível, de magnitude reduzida e 

pouco significativo. Nas primeiras chuvas ou em caso de derrames acidentais (dependente do tipo e 

quantidade de material poluente envolvente), este pode ser majorado para magnitude moderada e 

significativo (com exceção do Rio Veade, pela sua maior capacidade de diluição). 
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6.6.4 Síntese de Impactes 

Em suma, os impactes que decorrem na fase de construção no descritor dos recursos hídricos 

superficiais prendem-se com as ações de decapagem e movimentação de terras que terão que 

ocorrer para construção da via e obras de arte e que podem aumentar o transporte de partículas e 

provocar a turvação das linhas de água, sobretudo as serão atravessadas pelo traçado. Os impactes 

classificam-se como negativo, direto, de magnitude reduzida, significativo, local, permanente, 

irreversível, sendo que pode, ainda assim, ser mitigado pela aplicação das medidas apresentadas. 

A afetação do meio hídrico superficial resultará sobretudo do atravessamento do rio Veade em ponte 

e outras duas linhas de água de menor expressão através de viaduto (V1 e V2), acrescendo ainda as 

intervenções ao nível das passagens hidráulicas, que conduzirão a alterações no escoamento, com 

consequências de eventuais fenómenos de erosão e sedimentação. Tal constitui impacte negativo, 

direto, temporário de magnitude moderada e significância reduzida, mitigáveis com a 

implementação de medidas e em função do projeto de drenagem previsto. 

Na fase de exploração os impactes estão relacionados com a circulação de viaturas e potencial 

ocorrência de acidentes rodoviários, variando a magnitude e significância dos impactes. 

6.7 Recursos Hídricos Subterrâneos 

6.7.1 Aspetos Metodológicos e Âmbito Específico 

De acordo com a análise efetuada a respeito da situação atual, a área em estudo desenvolve-se na 

unidade hidrogeológica do Maciço Antigo, intersectando a massa de água subterrânea do Maciço 

Antigo Indiferenciado da Bacia do Douro. As principais alterações nos recursos hídricos subterrâneos 

locais com a implementação do projeto, ocorrerão, potencialmente, em consequência da interseção 

dos níveis freáticos mais superficiais, da afetação de captações de água subterrâneas, da 

impermeabilização de potenciais áreas de recarga e derrame acidental de substâncias nefastas. 

Estas ações poderão indiretamente, conduzir à degradação da qualidade da água subterrânea.   

Refira-se ainda que não são previsíveis impactes sobre ocorrências de águas minerais aproveitadas 

enquanto estâncias termais ou unidades de engarrafamento de água. 

6.7.2 Fase de Construção 

Na fase de construção os principais impactes (quantitativos e qualitativos) sobre os recursos hídricos 

subterrâneos relacionam-se com: 
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− Intersecção do nível freático por escavações: A execução do estudo geológico e geotécnico 

permitiu identificar a posição do nível freático em algumas das sondagens executadas (ver 

Quadro 5.4). Refira-se que em muitas das sondagens executadas não se prevê a realização 

de escavação pelo que o nível freático não será aí intersectado. As escavações que 

provavelmente irão intersetar o nível freático são do km 1+985 ao 2+110 e o km 3+185 ao 

3+260. Esta interseção do nível freático pelas escavações classifica-se como um impacte 

negativo, direto, carácter temporário, reversível, local, minimizável e por isso pouco 

significativo. As fraturas hidraulicamente produtivas intersetadas pelas escavações devem 

ser seladas a fim de evitar esgotamento desnecessário do sistema.  

− Alteração do nível freático nas captações de água subterrânea: No capítulo da Situação de 

Referência apresenta-se a localização de um conjunto de captações de água subterrâneas 

localizadas na área envolvente ao projeto (Figura 5.16). Verifica-se a presença de captações 

de água subterrânea muito próximas das áreas a intervencionar. Refira-se ainda a 

necessidade de recorrer a explosivos para o desmonte do maciço rochoso que poderá 

contribuir também para a alteração da posição do nível freático nas referidas captações. 

Assim o impacte do projeto na quantidade de água disponível nas referidas captações é 

negativo, incerto, local, minimizável, magnitude e significância variável, consoante a 

interseção ou não de fraturas hidrogeologicamente produtivas e consoante a alteração da 

produtividade da captação.  

− Diminuição da taxa de recarga das massas de água subterrânea devido às 

impermeabilizações associadas à construção dos elementos do Projeto, considerando-se 

este impacte como negativo, magnitude reduzida, local, certo, permanente, irreversível, 

imediato, direto, não minimizável e sem significância dada a dimensão da massa de água 

subterrânea intersectada. Refira-se ainda que na Carta de Reserva Ecológica Nacional 

(DESENHO 6 do Volume III - Peças Desenhadas) ocorrem áreas de máxima infiltração que 

o projeto cruzará com obras de arte especiais (viadutos e ponte sobre rio Veade), pelo que 

não se considera existir impactes sobre as referidas áreas. 

− Contaminação das águas subterrâneas resultante de derrames acidentais de óleos e/ou 

combustíveis associados à maquinaria da obra (nas frentes de obra ou no estaleiro). Este é 

um impacte classificado como: negativo, magnitude reduzida a elevada (dependendo da 

profundidade do nível freático, do volume do derrame e do tempo decorrido até à 

implementação das medidas de minimização), local, provável, temporário, reversível, 

imediato, direto e, minimizável. Em suma, considera-se este impacte como pouco 

significativo (se a água subterrânea não for aproveitada para um qualquer uso) a 

significativo (se a água subterrânea for aproveitada para um qualquer uso). 
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− Contaminação das águas subterrâneas devido a derrame acidental de efluentes domésticos 

com origem no estaleiro. Este é um impacte classificado como: negativo, magnitude 

reduzida a elevada (dependendo da profundidade do nível freático, do volume do derrame e 

do tempo decorrido até à implementação das medidas de minimização), local, provável, 

temporário, reversível, imediato, direto e minimizável através da adoção de boas práticas. 

Em suma, considera-se este impacte como pouco significativo (se a água subterrânea não 

for aproveitada para um qualquer uso) a significativo (se a água subterrânea for aproveitada 

para um qualquer uso).  

 

Os dados de Projeto disponíveis não antecipam a necessidade de afetação/desativação de nenhuma 

captação de água subterrânea inventariada (quer pública, quer privada). Contudo devem ser 

aplicadas medidas de minimização às captações localizadas na proximidade da intervenção 

projetada. 

6.7.3 Fase de Exploração 

Relativamente a potenciais impactes na qualidade das águas subterrâneas, a ocorrer durante a fase 

de exploração do projeto, estarão associados ao tráfego e à eventual contaminação pelas águas de 

escorrência da via, tanto em condições normais de chuva, como devido a derrames acidentais. 

Admite-se, no entanto, que não ocorrerão afetações expressivas ao nível das águas subterrâneas, 

atendendo ao facto de não se encontrarem cartografados aquíferos na área de estudo ou, a existirem, 

serão aquíferos em rochas fissuradas, relacionados com um grau de vulnerabilidade à poluição 

“baixo” a “variável”. Tendo em conta estes dois fatores – baixo potencial de degradação qualitativa 

da água e reduzida vulnerabilidade dos aquíferos – admite-se que impactes negativos nos recursos 

hídricos subterrâneos pouco prováveis, de magnitude e significância reduzidas. Exceção para as 

manchas coincidentes com as áreas de máxima infiltração na carta da REN, onde a vulnerabilidade 

à poluição é classificada como alta, considerando-se que eventuais impactes nesta área serão de 

magnitude moderada. 

6.7.4 Síntese de Impactes 

Em suma, os impactes que decorrem na fase de construção no descritor dos recursos hídricos 

subterrâneos prendem-se com a possibilidade de interseção do nível freático pelas escavações e 

consequente alteração da produtividade das captações, que também poderá ser consequência do 

desmonte do maciço rochoso com recurso a explosivos, refletindo-se em impactes negativos, locais, 

de magnitude e significância variável.  
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A contaminação das águas subterrâneas devido a derrames acidentais de óleos e/ou combustíveis 

associados à maquinaria da obra pode ser um impacte classificado como pouco significativo (se a 

água subterrânea não for aproveitada para um qualquer uso) a significativo (se a água subterrânea 

for aproveitada para um qualquer uso).  

Na fase de exploração não se perspetivam impactes significativos sobre os recursos hídricos 

subterrâneos, desde que implementadas boas práticas ambientais. 

6.8 Ambiente Sonoro 

6.8.1 Aspetos metodológicos e âmbito específico 

A reação da população a uma nova fonte de ruído resulta, em grande parte, da sua emergência 

relativamente à situação existente. Porém, em termos de legislação, a obrigatoriedade de tomada de 

medidas de minimização é função dos limites máximos estabelecidos, pelo que os critérios na 

avaliação de impactes e na verificação da necessidade de implementar medidas de minimização são 

diferenciados. É usual classificar o impacte ambiental em termos de: 

• Duração (permanente, temporário); 

• Ordem ou Carácter (direto, indireto); 

• Natureza ou Sentido (negativo, positivo); 

• Área de influência (local, supralocal, regional) 

• Reversibilidade (reversível, irreversível) 

• Magnitude (baixa, moderada, elevada); 

• Importância ou Significância (não significativo, pouco significativo, significativo, muito 

significativo). 

Quanto à significância dos impactes ambientais, afigura-se legítimo considerar o estabelecido no 

Quadro 11, e quanto à magnitude dos impactes, o estabelecido no Quadro 12, onde LAeq(P) 

corresponde ao nível sonoro contínuo equivalente, ponderado A, do ambiente sonoro perspetivados 

para a Situação Futura. LAeq(R) é o nível sonoro contínuo equivalente, ponderado A, da Situação de 

Referência que corresponde aos níveis sonoros característicos da Situação Atual [LAeq (A)]. 
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Quadro 6.4 – Significância dos impactes 

Classificação Indicador Lden Indicador Ln 

Muito significativo Lden > 65 dB(A) Ln > 55 dB(A) 

Significativo 63 dB(A) < Lden  65 dB(A) 53 dB(A) < Ln  55 dB(A) 

Sem significância Lden  63 Ln  53 

 

Quadro 6.5 – Magnitude dos impactes 

Classificação Requisito 

Nula LAeq (P) ≤ LAeq (R) 

Reduzida LAeq (R) < LAeq (P)  LAeq (R) + 3 

Moderada LAeq (R) + 3< LAeq (P)  LAeq (R) + 6 

Elevada LAeq (R) + 6 < LAeq (P)  LAeq (R) + 12 

Muito elevada LAeq (P) > LAeq (R) + 12 

 

Considera-se que são necessárias medidas de minimização quando não sejam cumpridos os 

requisitos legais, para as fases de construção e exploração. Mesmo em situação de impacte positivo, 

considera-se a necessidade de medidas de minimização se os valores prospetivados ultrapassarem 

os limites máximos admissíveis para “zonas mistas” ou “zonas sensíveis”, e para tal contribua o ruído 

do empreendimento. 

6.8.2 Fase de Construção 

Aspetos gerais 

As múltiplas operações e atividades diferenciadas que integram as obras na fase de construção, 

dificultam a previsão, em termos quantitativos, dos níveis sonoros resultantes, daí que se torne de 

pertinência relevante um processo de monitorização nesta fase. De referir, ainda, que o carácter 

transitório destas atividades induz nas populações uma maior tolerância, relativamente a outras de 

carácter permanente. 
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A quantificação dos níveis sonoros do ruído na fase de construção, requer conhecimento preciso do 

planeamento da obra, equipamentos envolvidos e suas características em termos de potência sonora. 

Na ausência de outros dados, apresentam-se, no Quadro 6.6, as distâncias correspondentes aos 

níveis sonoros de 65 dB(A) e 55 dB(A), considerando fontes pontuais e um meio de propagação 

homogéneo, determinados a partir dos valores limite dos níveis de potência sonora, indicados no 

Anexo V, do Decreto-Lei n.º 221/2006, de 8 de novembro, relativamente às emissões sonoras dos 

equipamentos para utilização no exterior. 

Quadro 6.6 – Distâncias correspondentes a LAeq de 65 dB(A) e 55 dB(A) (Fase de construção) 

Tipo de equipamento 
P: potência instalada efetiva 

(kW) 

Distâncias [m] 

LAeq = 65 
dB(A) 

LAeq = 55 
dB(A) 

Compactadores 

P  8 45 141 

8 < P  70 50 158 

P > 70 >70 >164 

Dozers, carregadoras e escavadoras-
carregadoras, com rasto contínuo 

P  55 35 112 

P > 55 >36 >114 

Dozers, carregadoras e escavadoras-
carregadoras, com rodas; dumpers, 

niveladoras, compactadores tipo 
carregadora, empilhadores em consola 
c/motor de combustão, compactadores 
(cilindros não vibrantes), espalhadoras-

acabadoras, fontes de pressão hidráulica 

P  55 28 89 

P > 55 >29 >91 

Escavadoras, guinchos de construção 
P  15 11 35 

P > 15 >11 >35 

Compressores 
P  15 16 50 

P > 15 >17 >52 

 

Dependendo do número de equipamentos a utilizar – no total e de cada tipo –, e dos obstáculos 

à propagação sonora, entre a zona de obra e os recetores sensíveis, os valores apresentados 

no Quadro 6.6 podem aumentar ou diminuir significativamente. De qualquer forma, é expectável 

que, a menos de 10 metros, da obra o nível sonoro contínuo equivalente, ponderado A, seja 

superior a 65 dB(A). 

Normalmente, as atividades de preparação de terreno, escavação e pavimentação são as mais 

ruidosas, dando lugar a níveis sonoros contínuos equivalentes na ordem de 85 dB(A). 
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Relativamente a potenciais situações de impacte na fase de construção, que incluam desmontes 

a fogo, haverá que considerar a localização dos edifícios no sentido da sua proteção e, também, 

o impacte nas populações devido ao ruído produzido. O primeiro aspeto deverá ser objeto de 

análise detalhada em fase posterior e o impacte nas populações expostas deverá ser minimizado 

por informação às mesmas dos dias e horas previstos para a ocorrência dessas atividades. 

Relativamente aos veículos pesados de acesso à obra, o ruído global de funcionamento não deve 

exceder os valores fixados no livrete, com limite de tolerância de 5 dB(A), em acordo com o Artigo 

22º do Regulamento Geral do Ruído, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro. 

Avaliação de impactes 

De acordo com os critérios de avaliação de impactes apresentados anteriormente, e não existindo 

critérios quantitativos normalizados relativamente à duração do impacte ambiental nesta fase, afigura-

se adequado considerar que o impacte decorrente da construção de um empreendimento deste tipo 

é de duração temporária. 

Relativamente à ordem, área de influência e reversibilidade, é usual considerar que o impacte é de 

ordem direta, com uma área de influência local e reversível. 

Quanto à natureza, magnitude e significância dos impactes, na ausência de dados referentes à 

execução das obras não é possível a sua classificação exata nesta fase, pelo que se recomenda a 

realização de campanhas de monitorização de ruído para a fase de construção do projeto. 

Não obstante, tendo em conta as ações previstas e sua duração, com proximidade de algumas 

povoações e recurso a ações potencialmente muito incómodas (explosivos), considera-se o impacte 

com uma magnitude moderada (dada a magnitude de movimentação de terras envolvida) a elevada 

(caso se confirme o recurso a explosivos) e pontualmente significativo (ainda que esta se dilua ao 

longo do período diurno, onde as ações mais incomodativas não se prolongarão em todo o período e 

ao longo da empreitada, onde o recurso a explosivos, por exemplo, será pontual).  

6.8.3 Fase de Exploração 

Aspetos Gerais 

No presente ponto procedeu-se a uma análise pormenorizada da totalidade do Projeto, identificando-

se as situações que são eventualmente suscetíveis de colocar problemas de poluição sonora. 
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Foram, assim, observadas todas as utilizações, habitacionais, escolares ou quaisquer outras, que 

representassem recetores sensíveis e que se localizassem na área de influência das vias em estudo. 

As características dos campos sonoros estabelecidos, em consequência do tráfego rodoviário da via, 

são expressas em termos dos valores dos níveis sonoros contínuos equivalentes em dB(A), LAeq, 

obtidos mediante recurso a modelo analítico apropriado e tendo em conta os dados de base 

referentes às características da via e do tráfego. 

O software utilizado, denominado por SoundPLAN 7.0 e desenvolvido pela Braunstein+Berndt GmbH, 

permite calcular os valores dos níveis sonoros do ruído emitido por vias de tráfego. Os dados do 

modelo são geridos em acordo com normas selecionadas pelo utilizador, e os resultados são 

apresentados em forma de tabela ou de mapa de ruído. Para o cálculo ser efetuado é necessária 

uma base de dados geométricos, que inclua as posições tridimensionais relativas, das diferentes 

fontes sonoras, edifícios, obstáculos e terreno, a qual pode ser introduzida mediante recurso a 

ficheiros em formato digital, tipo “dxf”. 

 

Os dados de base necessários ao modelo, para o cálculo prospetivo associado a uma via de tráfego 

rodoviário, são: 

• Cartografia, segundo as três coordenadas espaciais, das posições relativas dos 

edifícios, dos obstáculos, das vias e do terreno; 

• Tráfego médio horário que flui em cada uma das vias (veículos ligeiros e pesados) e 

sua velocidade; 

• Características geométricas e acústicas (absorção sonora e/ou isolamento sonoro) dos 

edifícios, dos obstáculos, da via e do terreno. 

A estimação das características dos campos sonoros estabelecidos, em consequência do 

funcionamento da via de tráfego em análise, foi realizada como referido no ponto anterior e as 

características consideradas, para as variáveis com influência no estabelecimento dos campos 

sonoros estimados, foram as apresentadas seguidamente. 

Com base no estudo de tráfego fornecido, adotou-se, como dados de entrada das modelações 

prospetivas realizadas, as estimativas de tráfego “otimistas” uma vez que estas estimativas traduzem 

uma posição de segurança: o volume de tráfego da previsão “otimista” é sempre superior ao da 

previsão “pessimista”. 
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a) Tráfego Médio Diário Anual (TMDA) – Rotundas e Acessos 

Apresenta-se, no Quadro 6.7, os dados de tráfego considerados para a estrada em Estudo, para os 

anos 2024, 2034 e 2044, de acordo com os elementos de projeto. 

Quadro 6.7 – Tráfego médio diário anual (TMDA) – Rotundas e Acessos 

Rotunda Movimento 

Ano de 2024 – 
previsão optimista 

Ano de 2034 – 
previsão optimista 

Ano de 2044 – 
previsão optimista 

Lig. Pes. Tot. Lig. Pes. Tot. Lig. Pes. Tot. 

Rot. 1 

1 101 0 101 129 0 130 160 0 160 

2 79 5 83 100 6 106 123 7 130 

3 1378 48 1426 1812 63 1875 2284 81 2365 

4 104 0 104 134 0 134 163 0 163 

5 73 5 77 91 6 97 113 7 120 

6 1362 48 1410 1806 63 1869 2292 80 2373 

Rot. 2 

1 189 6 195 240 7 248 294 9 303 

2 1224 42 1266 1633 56 1688 2081 71 2153 

3 50 0 51 63 0 63 77 0 77 

4 726 57 783 939 73 1011 1154 91 1245 

5 123 13 136 148 16 164 173 19 192 

6 186 6 192 239 7 246 292 9 301 

7 16 12 28 22 16 37 27 19 46 

8 1228 42 1270 1620 56 1676 2054 72 2126 

9 726 58 784 924 73 997 1137 91 1228 

10 67 0 68 86 1 87 102 1 103 

11 127 13 140 159 16 174 186 19 205 

12 13 11 24 17 14 31 21 17 38 

Rot. 3 

1 111 4 115 137 6 142 170 6 176 

2 952 73 1025 1267 94 1361 1609 120 1729 

3 901 33 934 1185 42 1227 1477 53 1530 

4 52 0 52 58 0 58 66 0 66 

5 111 3 114 125 4 129 142 4 146 

6 119 5 124 137 6 143 158 8 166 

7 1079 20 1100 1420 24 1444 1779 30 1809 

8 957 75 1032 1268 96 1364 1605 121 1726 

9 47 0 47 56 0 56 67 0 67 

10 894 33 927 1162 42 1204 1455 52 1507 

11 102 4 106 123 5 127 143 6 149 

12 1086 20 1106 1431 25 1456 1793 31 1824 
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Tomando os valores do Quadro 6.7, considerou-se, em posição de segurança, que o TMH (período diurno) 
= TMDA/17, o TMH (período noturno) = TMDA/34 e o TMH (período de entardecer) = [2 ×TMH (período 
diurno + TMH (período noturno)] / 3. 

b) Tráfego Médio Diário por período (TMD) – Plena Via – Secção 1 e 2 

Apresenta-se, no Quadro 6.8, os dados de tráfego considerados para a plena via da estrada em 

estudo – Secções 1 e 2, para os anos 2024, 2034 e 2044, de acordo com os elementos de projeto. 

Quadro 6.8 – Tráfego médio diário (TMD) – Secções 1 e 2 

Ano de 2024 – previsão otimista 

Secção 
TMD só no período diurno 

TMD só no período de 
entardecer 

TMD só no período 
noturno 

Lig. Pes. Tot. Lig. Pes. Tot. Lig. Pes. Tot. 

1 2379 92 2471 338 1 339 228 4 232 

2 3178 212 3390 451 2 454 305 9 314 

Ano de 2034 – previsão otimista 

Secção 
TMD só no período diurno 

TMD só no período de 
entardecer 

TMD só no período 
noturno 

Lig. Pes. Tot. Lig. Pes. Tot. Lig. Pes. Tot. 

1 3135 121 3256 445 1 447 301 5 306 

2 4163 272 4436 591 3 594 399 12 411 

Ano de 2044 – previsão otimista 

Secção 
TMD só no período diurno 

TMD só no período de 
entardecer 

TMD só no período 
noturno 

Lig. Pes. Tot. Lig. Pes. Tot. Lig. Pes. Tot. 

1 3957 154 4111 562 2 564 379 7 386 

2 5230 344 5573 743 4 746 501 15 516 

Tomando os valores do quadro anterior, considerou-se que o TMH (período xx) = TMD (período xx) / 
(duração do período xx). 

 

c) Características do tráfego 

Considerou-se o fluxo de tráfego fluido e contínuo, integrando veículos ligeiros e veículos pesados. 

d) Velocidade Média de Deslocamento 

Na Plena Via: 

• 60 km/h para veículos ligeiros; 

• 60 km/h para veículos pesados. 

• Nas Rotundas e acessos 

• 50 km/h para veículos ligeiros; 

• 50 km/h para veículos pesados 
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e) Tipo de Pavimento 

Foi considerado que o pavimento não terá características de atenuação sonora. 

Estimativa dos campos sonoros estabelecidos 

A estimação das características dos campos sonoros estabelecidos em consequência da exploração 

da via rodoviária em análise foi realizada de acordo com os aspetos referidos no ponto anterior e as 

características consideradas, para as variáveis com influência no estabelecimento dos campos 

sonoros estimados, nomeadamente: 

• Tráfego médio diário anual (TMDA). 

• Tráfego médio diário por período (TMD) 

• Tráfego médio horário de cálculo. 

• Fluxo de tráfego fluído e contínuo, integrando veículos ligeiros e veículos pesados. 

• Velocidade média de deslocamento. 

• Perfil transversal tipo da secção corrente. 

• Tipo de pavimento. 

Apresenta-se, do Quadro 6.9 ao Erro! A origem da referência não foi encontrada., os valores 

estimados para cada ponto de análise, para os anos de 2024, 2034 e 2044, para os indicadores diurno 

– entardecer – noturno, Lden, e noturno Ln e a análise da Regra de Boa Prática da APA, para os anos 

já indicados, correspondendo os valores do ruído ambiente à soma dos valores característicos da 

Situação de Referência com os valores prospetivados do ruído particular. 

Apresenta-se no Anexo IV do Volume IV - Anexos, os mapas de ruído particular correspondentes às 

situações analisadas. 

Dada a altura das habitações expostas, os níveis sonoros apresentados para cada ponto são os que 

caraterizam os dois primeiros pisos. 
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Quadro 6.9 – Valores de LAeq, em dB (A), estimados para os indicadores Lden e Ln, para o Ano de 2024, Ano 

de 2034 e Ano de 2044 

Ponto de 
Análise 

Ponto de 
Medição de 

Ruído Residual 
Respetivo 

Ano de 2024 Ano de 2034 Ano de 2044 
Valor regulamentar 

[dB(A)] 

Lden Ln Lden Ln Lden Ln Lden Ln 

PH01 (1ºPiso) P01 59 50 59 51 59 51 63 53 

PH01 (2ºPiso) P01 60 51 60 52 61 53 63 53 

PH02 (1ºPiso) P02 56 44 56 45 57 46 63 53 

PH02 (2ºPiso) P02 56 46 57 47 58 48 63 53 

PH03 (1ºPiso) P03 47 39 48 40 48 41 63 53 

PH03 (2ºPiso) P03 51 43 52 45 53 45 63 53 

PH04 (1ºPiso) P04 55 47 56 48 57 49 63 53 

PH04 (2ºPiso) P04 59 51 60 52 61 53 63 53 

PH05 (1ºPiso) P05 44 37 45 37 46 38 63 53 

PH05 (2ºPiso) P05 49 41 49 42 50 43 63 53 

PH06 (1ºPiso) P06 52 43 52 43 52 44 63 53 

PH06 (2ºPiso) P06 56 49 57 50 58 50 63 53 

Lden – Indicador de ruído diurno – entardecer – noturno  
Ln – Indicador de ruído noturno 

 

Quadro 6.10 – Avaliação da Regra de Boa Prática, em dB (A), para os indicadores Ld , Le e Ln, para o Ano de 

2024 

Ponto de 
Análise 

Ruído Ambiente 
(Prospetivado) 

Ruído Particular 
(Prospetivado) 

Ruído Residual 
(Situação de 
Referência) 

Δ = Ruído 
Ambiente – Ruído 

Residual 

Cumpre 
Requisito? 

(Δ ≤ 15) 
Ld Le Ln Ld Le Ln Ld Le Ln Ld Le Ln 

PH01 
(1ºPiso) 

58,0 51,9 49,9 48,8 47,1 45,8 57,4 50,2 47,8 1 2 2 Sim 

PH01 
(2ºPiso) 

58,5 53,2 51,3 51,8 50,1 48,8 57,4 50,2 47,8 1 3 4 Sim 

PH02 
(1ºPiso) 

56,9 47,0 43,8 48,9 44,5 42,4 56,1 43,4 38,2 1 4 -(*) Sim 

PH02 
(2ºPiso) 

57,3 48,4 45,5 51,1 46,8 44,7 56,1 43,4 38,2 1 5 7 Sim 

PH03 
(1ºPiso) 

44,9 41,8 39,2 42,0 37,8 35,7 41,8 39,6 36,7 -(*) -(*) -(*) Sim 

PH03 
(2ºPiso) 

49,4 45,7 43,4 48,6 44,4 42,3 41,8 39,6 36,7 8 6 -(*) Sim 

PH04 
(1ºPiso) 

53,2 48,6 47,0 52,4 47,7 46,0 45,2 41,4 39,9 8 7 7 Sim 

PH04 
(2ºPiso) 

57,2 52,6 50,9 56,9 52,2 50,5 45,2 41,4 39,9 12 11 11 Sim 

PH05 
(1ºPiso) 

42,2 38,7 36,6 39,9 35,2 33,6 38,3 36,1 33,7 -(*) -(*) -(*) Sim 

PH05 
(2ºPiso) 

46,7 42,5 40,7 46,0 41,3 39,7 38,3 36,1 33,7 8 -(*) -(*) Sim 

PH06 
(1ºPiso) 

50,6 45,7 43,0 40,3 39,1 38,0 50,2 44,6 41,4 0 1 -(*) Sim 

PH06 
(2ºPiso) 

53,3 50,5 49,0 50,3 49,2 48,1 50,2 44,6 41,4 3 6 8 Sim 
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(*) – Segundo a Regra de Boas Práticas, a sua avaliação não se aplica para valores prospetivados de ruído ambiente não superiores 

a 45 dB(A). 

Quadro 6.11 – Avaliação da Regra de Boa Prática, em dB (A), para os indicadores Ld , Le e Ln, para o Ano de 

2034 

Ponto de 
Análise 

Ruído Ambiente 
(Prospetivado) 

Ruído Particular 
(Prospetivado) 

Ruído Residual 
(Situação de 
Referência) 

Δ = Ruído 
Ambiente – Ruído 

Residual 

Cumpre 
Requisito? 

(Δ ≤ 15) 
Ld Le Ln Ld Le Ln Ld Le Ln Ld Le Ln 

PH01 
(1ºPiso) 

58,1 52,4 50,5 50,0 48,4 47,3 57,4 50,2 47,8 1 2 3 Sim 

PH01 
(2ºPiso) 

58,8 53,9 52,2 53,0 51,4 50,3 57,4 50,2 47,8 1 4 4 Sim 

PH02 
(1ºPiso) 

57,1 47,7 45,1 50,1 45,7 44,2 56,1 43,4 38,2 1 4 -(*) Sim 

PH02 
(2ºPiso) 

57,6 49,3 46,9 52,3 48,0 46,3 56,1 43,4 38,2 2 6 9 Sim 

PH03 
(1ºPiso) 

45,6 42,3 40,0 43,2 39,1 37,3 41,8 39,6 36,7 4 -(*) -(*) Sim 

PH03 
(2ºPiso) 

50,4 46,6 44,7 49,8 45,7 43,9 41,8 39,6 36,7 9 7 -(*) Sim 

PH04 
(1ºPiso) 

54,2 49,5 47,9 53,6 48,8 47,1 45,2 41,4 39,9 9 8 8 Sim 

PH04 
(2ºPiso) 

58,3 53,6 51,9 58,1 53,3 51,6 45,2 41,4 39,9 13 12 12 Sim 

PH05 
(1ºPiso) 

42,9 39,2 37,2 41,1 36,3 34,7 38,3 36,1 33,7 -(*) -(*) -(*) Sim 

PH05 
(2ºPiso) 

47,7 43,3 41,5 47,2 42,4 40,8 38,3 36,1 33,7 9 -(*) -(*) Sim 

PH06 
(1ºPiso) 

50,7 45,9 43,3 41,3 40,0 38,8 50,2 44,6 41,4 1 1 -(*) Sim 

PH06 
(2ºPiso) 

53,7 51,2 49,6 51,2 50,1 48,9 50,2 44,6 41,4 4 7 8 Sim 

 (*) – Segundo a Regra de Boas Práticas, a sua avaliação não se aplica para valores prospetivados de ruído ambiente não superiores 

a 45 dB(A). 

Quadro 6.12 – Avaliação da Regra de Boa Prática, em dB (A), para os indicadores Ld , Le e Ln, para o 

Ano de 2044 

Ponto de 
Análise 

Ruído Ambiente 
(Prospetivado) 

Ruído Particular 
(Prospetivado) 

Ruído Residual 
(Situação de 
Referência) 

Δ = Ruído 
Ambiente – Ruído 

Residual 

Cumpre 
Requisito? 

(Δ ≤ 15) 
Ld Le Ln Ld Le Ln Ld Le Ln Ld Le Ln 

PH01 
(1ºPiso) 

58,3 52,9 50,9 50,9 49,4 48,1 57,4 50,2 47,8 1 3 3 Sim 

PH01 
(2ºPiso) 

59,0 54,5 52,8 53,9 52,4 51,1 57,4 50,2 47,8 2 4 5 Sim 

PH02 
(1ºPiso) 

57,3 48,5 45,9 51,2 47,0 45,1 56,1 43,4 38,2 1 5 8 Sim 

PH02 
(2ºPiso) 

58,0 50,2 47,7 53,4 49,2 47,2 56,1 43,4 38,2 2 7 10 Sim 

PH03 
(1ºPiso) 

46,2 42,9 40,5 44,3 40,2 38,2 41,8 39,6 36,7 4 -(*) -(*) Sim 

PH03 
(2ºPiso) 

51,3 47,6 45,5 50,8 46,9 44,8 41,8 39,6 36,7 10 8 9 Sim 

PH04 
(1ºPiso) 

55,0 50,4 48,9 54,5 49,8 48,3 45,2 41,4 39,9 10 9 9 Sim 

PH04 
(2ºPiso) 

59,2 54,5 53,0 59,0 54,3 52,8 45,2 41,4 39,9 14 13 13 Sim 

PH05 
(1ºPiso) 

43,6 39,8 37,9 42,1 37,3 35,8 38,3 36,1 33,7 -(*) -(*) -(*) Sim 

PH05 
(2ºPiso) 

48,6 44,2 42,5 48,2 43,4 41,9 38,3 36,1 33,7 10 -(*) -(*) Sim 
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Ponto de 
Análise 

Ruído Ambiente 
(Prospetivado) 

Ruído Particular 
(Prospetivado) 

Ruído Residual 
(Situação de 
Referência) 

Δ = Ruído 
Ambiente – Ruído 

Residual 

Cumpre 
Requisito? 

(Δ ≤ 15) 
Ld Le Ln Ld Le Ln Ld Le Ln Ld Le Ln 

PH06 
(1ºPiso) 

50,9 46,2 43,7 42,5 41,1 39,8 50,2 44,6 41,4 1 2 -(*) Sim 

PH06 
(2ºPiso) 

54,4 52,1 50,5 52,4 51,2 49,9 50,2 44,6 41,4 4 7 9 Sim 

 (*) – Segundo a Regra de Boas Práticas, a sua avaliação não se aplica para valores prospetivados de ruído ambiente não superiores 

a 45 dB(A). 

 

Da análise dos quadros anteriores, verifica-se que são cumpridos os valores limite regulamentares, 

do Critério de Exposição Máxima, para todos os pontos de análise e para todos os anos considerados. 

A Regra de Boa Prática, da APA, é cumprida em todos os pontos e para todos os anos considerados. 

Avaliação de impactes 

De acordo com os critérios de avaliação de impactes já mencionados refere-se que, nesta fase, a 

duração do impacte é permanente, de ordem direta com uma área de influência local e reversível. 

Quanto à natureza, magnitude e significância dos impactes, a avaliação resulta da comparação da 

Situação de Referência com a Situação Prospetivada. Assim, apresenta-se nos quadros seguintes, 

as respetivas comparações para os indicadores Lden e Ln. 

Quadro 6.13 – Comparação da Situação de Referência com a Situação Prospetivada (Ruido 

Ambiente) para o Ano de 2024 

Ponto de 
Análise 

Ponto de 
Medição de 

Ruído 
Residual 

Níveis sonoros 2024 [dB(A)] Níveis sonoros 2024 [dB(A)] 

Lden[R] Lden[P] 
=Lden[P]-

Lden[R] 
Ln[R] Ln[P] =Ln[P]-Ln[R] 

PH01 (1ºPiso) P01 57 59 2 48 50 2 

PH01 (2ºPiso) P01 57 60 3 48 51 3 

PH02 (1ºPiso) P02 54 56 2 38 44 6 

PH02 (2ºPiso) P02 54 56 2 38 46 8 

PH03 (1ºPiso) P03 44 47 3 37 39 2 

PH03 (2ºPiso) P03 44 51 7 37 43 6 

PH04 (1ºPiso) P04 47 55 8 40 47 7 

PH04 (2ºPiso) P04 47 59 12 40 51 11 

PH05 (1ºPiso) P05 41 44 3 34 37 3 

PH05 (2ºPiso) P05 41 49 8 34 41 7 

PH06 (1ºPiso) P06 51 52 1 41 43 2 

PH06 (2ºPiso) P06 51 56 5 41 49 8 
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Quadro 6.14 – Comparação da Situação de Referência com a Situação Prospetivada (Ruido 

Ambiente) para o Ano de 2034 

Ponto de 
Análise 

Ponto de 
Medição de 

Ruído 
Residual 

Níveis sonoros 2034 [dB(A)] Níveis sonoros 2034 [dB(A)] 

Lden[R] Lden[P] 
=Lden[P]-

Lden[R] 
Ln[R] Ln[P] =Ln[P]-Ln[R] 

PH01 (1ºPiso) P01 57 59 2 48 51 3 

PH01 (2ºPiso) P01 57 60 3 48 52 4 

PH02 (1ºPiso) P02 54 56 2 38 45 7 

PH02 (2ºPiso) P02 54 57 3 38 47 9 

PH03 (1ºPiso) P03 44 48 4 37 40 3 

PH03 (2ºPiso) P03 44 52 8 37 45 8 

PH04 (1ºPiso) P04 47 56 9 40 48 8 

PH04 (2ºPiso) P04 47 60 13 40 52 12 

PH05 (1ºPiso) P05 41 45 4 34 37 3 

PH05 (2ºPiso) P05 41 49 8 34 42 8 

PH06 (1ºPiso) P06 51 52 1 41 43 2 

PH06 (2ºPiso) P06 51 57 6 41 50 9 

 

Quadro 6.15 – Comparação da Situação de Referência com a Situação Prospetivada (Ruido 

Ambiente) para o Ano de 2044 

Ponto de 
Análise 

Ponto de 
Medição de 

Ruído 
Residual 

Níveis sonoros 2044 [dB(A)] Níveis sonoros 2044 [dB(A)] 

Lden[R] Lden[P] 
=Lden[P]-

Lden[R] 
Ln[R] Ln[P] =Ln[P]-Ln[R] 

PH01 (1ºPiso) P01 57 59 2 48 51 3 

PH01 (2ºPiso) P01 57 61 4 48 53 5 

PH02 (1ºPiso) P02 54 57 3 38 46 8 

PH02 (2ºPiso) P02 54 58 4 38 48 10 

PH03 (1ºPiso) P03 44 48 4 37 41 4 

PH03 (2ºPiso) P03 44 53 9 37 45 8 

PH04 (1ºPiso) P04 47 57 10 40 49 9 

PH04 (2ºPiso) P04 47 61 14 40 53 13 

PH05 (1ºPiso) P05 41 46 5 34 38 4 

PH05 (2ºPiso) P05 41 50 9 34 43 9 

PH06 (1ºPiso) P06 51 52 1 41 44 3 

PH06 (2ºPiso) P06 51 58 7 41 50 9 
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Tendo em conta os critérios definidos no presente capítulo, faz-se a avaliação sumária dos impactes 

previstos para cada situação, que se apresenta nos quadros seguintes, considerando a exploração 

dos troços em análise. 

Quadro 6.16 – Avaliação da significância e magnitude do impacte sobre as situações em análise 

para o Ano de 2024 

Ponto de 
Análise 

Ponto de 
Medição de 

Ruído Residual 

Significância Magnitude Significância Magnitude 

Indicador Lden Indicador Lden Indicador Ln Indicador Ln 

PH01 (1ºPiso) P01 
Sem 

Significância 
Reduzida Sem Significância Reduzida 

PH01 (2ºPiso) P01 
Sem 

Significância 
Reduzida Sem Significância Reduzida 

PH02 (1ºPiso) P02 
Sem 

Significância 
Reduzida Sem Significância Moderada 

PH02 (2ºPiso) P02 
Sem 

Significância 
Reduzida Sem Significância Elevada 

PH03 (1ºPiso) P03 
Sem 

Significância 
Reduzida Sem Significância Reduzida 

PH03 (2ºPiso) P03 
Sem 

Significância 
Elevada Sem Significância Moderada 

PH04 (1ºPiso) P04 
Sem 

Significância 
Elevada Sem Significância Elevada 

PH04 (2ºPiso) P04 
Sem 

Significância 
Elevada Sem Significância Elevada 

PH05 (1ºPiso) P05 
Sem 

Significância 
Reduzida Sem Significância Reduzida 

PH05 (2ºPiso) P05 
Sem 

Significância 
Elevada Sem Significância Elevada 

PH06 (1ºPiso) P06 
Sem 

Significância 
Reduzida Sem Significância Reduzida 

PH06 (2ºPiso) P06 
Sem 

Significância 
Moderada Sem Significância Elevada 

 

Quadro 6.17 – Avaliação da significância e magnitude do impacte sobre as situações em análise 

para o Ano de 2034 

Ponto de 
Análise 

Ponto de 
Medição de 

Ruído Residual 

Significância Magnitude Significância Magnitude 

Indicador Lden Indicador Lden Indicador Ln Indicador Ln 

PH01 (1ºPiso) P01 
Sem 

Significância 
Reduzida Sem Significância Reduzida 

PH01 (2ºPiso) P01 
Sem 

Significância 
Reduzida Sem Significância Moderada 

PH02 (1ºPiso) P02 
Sem 

Significância 
Reduzida Sem Significância Elevada 

PH02 (2ºPiso) P02 
Sem 

Significância 
Reduzida Sem Significância Elevada 

PH03 (1ºPiso) P03 
Sem 

Significância 
Moderada Sem Significância Reduzida 

PH03 (2ºPiso) P03 
Sem 

Significância 
Elevada Sem Significância Elevada 

PH04 (1ºPiso) P04 
Sem 

Significância 
Elevada Sem Significância Elevada 

PH04 (2ºPiso) P04 
Sem 

Significância 
Muito Elevada Sem Significância Elevada 
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Ponto de 
Análise 

Ponto de 
Medição de 

Ruído Residual 

Significância Magnitude Significância Magnitude 

Indicador Lden Indicador Lden Indicador Ln Indicador Ln 

PH05 (1ºPiso) P05 
Sem 

Significância 
Moderada Sem Significância Reduzida 

PH05 (2ºPiso) P05 
Sem 

Significância 
Elevada Sem Significância Elevada 

PH06 (1ºPiso) P06 
Sem 

Significância 
Reduzida Sem Significância Reduzida 

PH06 (2ºPiso) P06 
Sem 

Significância 
Moderada Sem Significância Elevada 

 

Quadro 6.18 – Avaliação da significância e magnitude do impacte sobre as situações em análise 

para o Ano de 2044 

Ponto de 
Análise 

Ponto de 
Medição de 

Ruído 
Residual 

Significância Magnitude Significância Magnitude 

Indicador Lden Indicador Lden Indicador Ln Indicador Ln 

PH01 (1ºPiso) P01 Sem Significância Reduzida Sem Significância Reduzida 

PH01 (2ºPiso) P01 Sem Significância Moderada Sem Significância Moderada 

PH02 (1ºPiso) P02 Sem Significância Reduzida Sem Significância Elevada 

PH02 (2ºPiso) P02 Sem Significância Moderada Sem Significância Elevada 

PH03 (1ºPiso) P03 Sem Significância Moderada Sem Significância Moderada 

PH03 (2ºPiso) P03 Sem Significância Elevada Sem Significância Elevada 

PH04 (1ºPiso) P04 Sem Significância Elevada Sem Significância Elevada 

PH04 (2ºPiso) P04 Sem Significância Muito Elevada Sem Significância Muito Elevada 

PH05 (1ºPiso) P05 Sem Significância Moderada Sem Significância Moderada 

PH05 (2ºPiso) P05 Sem Significância Elevada Sem Significância Elevada 

PH06 (1ºPiso) P06 Sem Significância Reduzida Sem Significância Reduzida 

PH06 (2ºPiso) P06 Sem Significância Elevada Sem Significância Elevada 

 

Os impactes do Projeto, para as situações em análise, são sem significância para todos os pontos de 

análise. A magnitude dos impactes é variável, assumindo valores entre reduzida e muito elevada, 

para as situações e pontos em análise. 
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6.8.4 Síntese de Impactes 

Os documentos legais aplicáveis referem a necessidade do cumprimento do Artigo 19.º do RGR – 

Decreto-Lei n.º 9/2007 e dos valores referidos no Critério de Exposição Máxima (artigo 11.º do RGR). 

A área objeto do presente Estudo é qualificada como Zona Não Classificada, em todos os recetores 

analisados. 

Os valores característicos da Situação de Referência traduzem o cumprimento do Critério de 

Exposição Máxima para todos os pontos de medição, tomando os limites estipulados para Zonas Não 

Classificadas. 

A avaliação de impactes em fase de exploração apresenta o cumprimento da Regra de Boa Prática, 

da APA, para todos os pontos de análise.  

O Critério de Exposição Máxima é cumprido em todos os recetores sensíveis analisados, para a fase 

de exploração. 

6.9 Biodiversidade (Fauna, Flora e Habitats Naturais) 

6.9.1 Aspetos metodológicos e âmbito específico 

Para a avaliação dos impactes, diretos e indiretos, sobre a flora e fauna, foram identificadas as 

espécies em presença, mais sensíveis aos impactes resultantes da instalação do projeto e da sua 

exploração, nomeadamente ao nível dos seguintes parâmetros: (a) mortalidade direta, (b) destruição 

do habitat e (c) perturbação, dando destaque às espécies de conservação prioritária.  

A avaliação da significância dos impactes previstos para as áreas e espécies afetadas, será 

desenvolvida nos contextos local, regional e supra-regional, com base na valoração dos descritores 

anteriormente efetuada. 

6.9.2 Fase de Construção 

6.9.2.1 Flora e vegetação 

A construção da rodovia tem como consequência a destruição direta da vegetação existente nas 

áreas de intervenção da obra. A plena via irá afetar cerca de 10ha, sendo estes maioritariamente 

ocupados por outras áreas agrícolas (2,5ha), eucaliptal (2ha), vinha (1ha) e matos degradados (1ha), 

assim como pequenas áreas de acacial, bosque misto, linha de água, pinhal e sobreiral (Quadro 

6.19).  
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A instalação da plena via resultará na afetação de cerca de 0,4ha de habitats naturais de interesse 

comunitário, a saber 0,11ha do habitat prioritário 91E0* e 0,27ha do habitat 9330 (Quadro 6.20).  

Os caminhos paralelos auxiliares à via afetarão uma área de cerca de 0,2ha, sendo afetadas 

diminutas (<0,1ha) áreas de bosque misto, outras áreas agrícolas e vinha (Quadro 6.19). Não serão 

afetados habitats naturais de interesse comunitário pelos caminhos paralelos auxiliares. 

O restabelecimento REST.1. – P.S.1 irá afetar cerca de 0,3ha, maioritariamente ocupados por bosque 

misto (0,18ha), sendo ainda afetadas áreas diminutas (<0,1ha) de área ardida, eucaliptal, linha de 

água, outras áreas agrícolas e vinha (Quadro 6.19). Não serão afetados habitats naturais de interesse 

comunitário por este restabelecimento. 

O restabelecimento REST.2. – P.I.2 irá afetar cerca de 0,3ha, maioritariamente ocupados por áreas 

artificializadas e outras áreas agrícolas (0,16ha), sendo ainda afetada uma área diminuta (<0,1ha) de 

vinha (Quadro 6.19). Não serão afetados habitats naturais de interesse comunitário por este 

restabelecimento. 

O restabelecimento REST.R1. – P.A.1 irá afetar cerca de 0,2ha, maioritariamente ocupados por áreas 

artificializadas e outras áreas agrícolas (0,08ha), sendo ainda afetada uma área diminuta (<0,1ha) de 

vinha (Quadro 6.19). Não serão afetados habitats naturais de interesse comunitário por este 

restabelecimento. 

O restabelecimento REST.R2. – P.A.2 irá afetar cerca de 0,4ha, maioritariamente ocupados por pinhal 

(0,22ha), sendo ainda afetada uma área diminuta (<0,1ha) de eucaliptal (Quadro 6.19). Não serão 

afetados habitats naturais de interesse comunitário por este restabelecimento. 

O restabelecimento pedonal RP.1.1 irá afetar cerca de 0,2ha, maioritariamente ocupados por vinha 

(0,18ha) (Quadro 6.19). Não serão afetados habitats naturais de interesse comunitário por este 

restabelecimento pedonal. 

O restabelecimento pedonal RP.2.1 irá afetar cerca de 0,2ha, maioritariamente ocupados por 

sobreiral (0,16ha), sendo ainda afetada uma área diminuta (<0,1ha) de eucaliptal (Quadro 6.19). A 

instalação deste restabelecimento pedonal resultará na afetação de cerca de 0,16ha do habitat 9330 

(correspondente à unidade de vegetação sobreiral) (Quadro 6.20).  

O restabelecimento pedonal RP.2.2 irá afetar cerca de 0,2ha, maioritariamente ocupados por 

sobreiral (0,12ha), sendo ainda afetada uma área diminuta (<0,1ha) de outras áreas agrícolas 

(Quadro 6.19). A instalação deste restabelecimento pedonal resultará na afetação de cerca de 0,12ha 

do habitat 9330 (correspondente à unidade de vegetação sobreiral) (Quadro 6.20).  

O impacte de destruição de vegetação caracteriza-se como sendo negativo, permanente, direto, 

certo, local e reversível. A magnitude do impacte é reduzida pois as áreas a afetar são de reduzida 
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dimensão e será, maioritariamente, um impacte pouco significativo, sempre que não sejam afetados 

habitats de interesse comunitário. Contudo no caso da afetação áreas de sobreiral, habitat 9330 - 

Florestas de Quercus suber (plena via, RP.2.1 e RP.2.2), habitat de elevado valor ecológico, embora 

tenha uma magnitude reduzida será um impacte negativo significativo, direto, permanente e local. 

Dada a necessidade de salvaguardar o atravessamento de linhas de água sem perturbar a sua 

escorrência, considera-se que o habitat 91E0* - Florestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus 

excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), que ocorre associado a algumas linhas de 

água (rio Veade e afluente), será afetado apenas de forma marginal (0,11ha na área de plena via) 

(Quadro 6.20), sendo, contudo, este um impacte negativo significativo, de magnitude reduzida, direto, 

permanente e local. Estes são impactes minimizável pela afetação estrita da área necessária à 

implementação do projeto, evitando a afetação de quaisquer elementos arbóreos limítrofes ao projeto.  

. Quadro 6.19 – Áreas de cada unidade de vegetação afetadas pelos diversos elementos do projeto. 

Unidades de vegetação/elementos do projeto Área (ha) 

Caminhos paralelos auxiliares 0,17 

Áreas artificializadas 0,01 

Bosque misto 0,06 

Outras áreas agrícolas 0,07 

Vinha 0,02 

Plena Via 9,93 

Acacial 0,24 

Áreas artificializadas 0,74 

Bosque misto 0,48 

Eucaliptal 2,13 

Linha de água 0,47 

Matos degradados 1,00 

Outras áreas agrícolas 2,55 

Pinhal 0,87 

Sobreiral 0,27 

Vinha 1,17 

REST.1.- P.S.1 0,34 

Área ardida 0,02 

Bosque misto 0,18 

Eucaliptal 0,08 

Linha de água 0,02 

Outras áreas agrícolas 0,01 

Vinha 0,04 
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Unidades de vegetação/elementos do projeto Área (ha) 

REST.2.- P.I.2 0,33 

Áreas artificializadas 0,15 

Outras áreas agrícolas 0,16 

Vinha 0,03 

REST.R1.- P.A.1 0,21 

Áreas artificializadas 0,08 

Outras áreas agrícolas 0,08 

Vinha 0,05 

REST.R2.- P.A.2 0,36 

Áreas artificializadas 0,06 

Eucaliptal 0,08 

Pinhal 0,22 

RP.1.1 0,21 

Áreas artificializadas 0,03 

Vinha 0,18 

RP.2.1 0,22 

Áreas artificializadas 0,05 

Eucaliptal 0,01 

Sobreiral 0,16 

RP.2.2 0,19 

Áreas artificializadas 0,03 

Outras áreas agrícolas 0,04 

Sobreiral 0,12 

Total 11,96 

 

Quadro 6.20 – Áreas de cada habitat afetadas pelos diversos elementos do projeto. 

Habitats/elementos do projeto Área (ha) 

Plena Via 0,38 

9330 0,27 

91E0* 0,11 

RP.2.1 0,16 

9330 0,16 

RP.2.2 0,12 

9330 0,12 

Total 0,67 
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As ações de desmatação, desarborização, escavações e terraplenagens previstas para as áreas de 

implantação do projeto, irão conduzir também à destruição de espécimenes de flora. A maioria dos 

espécimenes cuja destruição está prevista correspondem a espécies de baixo valor ecológico. 

Destaca-se, contudo, a presença de indivíduos de espécies RELAPE, nomeadamente sobreiro, 

codesso e cardo-das-víboras. 

O impacte de destruição de espécimenes de flora caracteriza-se como sendo negativo, permanente, 

direto, provável, local e reversível. A magnitude do impacte é reduzida pois as áreas a afetar onde 

estas espécies estarão presentes são de reduzida dimensão e reduzida significância.  

Também a circulação de maquinaria e veículos pesados durante a construção do parque associada 

poderá resultar eventualmente no dano ou morte de espécies arbóreas na vegetação circundante por 

descuido de manipulação de máquinas. A presença eventual de espécies RELAPE e habitats de 

interesse comunitário de forma dispersa na área envolvente da área de implantação do projeto leva 

a supor que possam vir a existir danos sobre indivíduos/núcleos destas. No entanto, contempla-se 

nas medidas de minimização a sua identificação, devendo estes ficar devidamente sinalizados e 

protegidos até concretizadas todas as operações de construção. Este impacte considera-se negativo, 

temporário, direto, improvável, local, reversível, de magnitude reduzida, pouco significativo e 

minimizável. 

As ações de terraplanagem, escavações, movimentações de máquinas e outros veículos, irão ser 

responsáveis pela suspensão de poeiras, produção de gases de combustão e de outras substâncias 

poluentes. As ações acima referidas poderão ainda contribuir para a deterioração da qualidade do 

solo e das águas, através do derramamento acidental de substâncias potencialmente poluentes ou 

tóxicas. 

A suspensão de poeiras levará consequentemente à acumulação das mesmas na superfície das 

folhas das plantas presentes na envolvente da obra. Esta acumulação afeta as taxas de fotossíntese, 

respiração e transpiração das plantas e favorece a entrada nas células das folhas de gases fitotóxicos, 

que poderão conduzir a doenças ou morte das plantas (Farmer, 1993). 

O aumento da presença de gases de combustão e outros poluentes no ar, poderá provocar nas 

plantas presentes na envolvente da obra necrose e alterações de coloração das folhas, diminuição 

das taxas de crescimento e queda prematura da folha (Sikora, 2004).  

O aumento da presença de poluentes e deterioração da qualidade do solo, poderá resultar em efeitos 

indiretos nas plantas presentes na envolvente do Projeto, nomeadamente alterações no pH, alteração 

e/ou diminuição da comunidade de microrganismos, maior risco de erosão, diminuição das taxas de 

crescimento e menor fertilidade (Mishra et al., 2016).  
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Também a deterioração da qualidade das águas poderá resultar em efeitos indiretos nas plantas 

presentes na envolvente do projeto, nomeadamente excesso de crescimento de algumas espécies 

(nitrófilas), alterações de pH e/ou morte de algumas espécies (Owa, 2014). 

O impacte de degradação da vegetação na envolvente devido à emissão de poeiras, deterioração da 

qualidade do solo, ar e águas caracteriza-se como sendo negativo, indireto, local, provável, no caso 

da suspensão de poeiras e deterioração da qualidade do ar, improvável, no caso deterioração da 

qualidade do solo e água (uma vez que apenas poderá acontecer em caso de acidente), e de médio 

prazo. A magnitude do impacte é reduzida assim como a sua significância. 

Importa ainda referir que um outro fator de degradação da vegetação é o fogo e que a presença de 

maquinaria e o aumento movimentações na área do projeto poderá levar a um aumento do risco de 

incêndio, contudo considera-se que, sendo seguidas as boas práticas e medidas de segurança 

adequadas ao funcionamento dos equipamentos, este é um impacte improvável, contudo poderá ter 

um âmbito local a regional. 

O aumento do número de veículos e movimentação de terras na zona de implantação do projeto 

poderão funcionar como facilitadores da dispersão de espécies que anteriormente não existiam nas 

áreas contiguas ao projeto ou de espécies de carácter invasor já presentes nas imediações (ICNB, 

2008). A confirmação da presença de espécies de flora exóticas de carácter invasor na envolvente 

da área de estudo potencia a ocorrência deste impacte.  

O impacte de favorecimento da disseminação de espécies invasoras caracteriza-se como sendo 

negativo, temporário, indireto, provável, local, de longo prazo, reversível, de magnitude reduzida e 

pouco significativo. 

6.9.2.2 Fauna 

Os impactes previstos sobre a fauna decorrentes da execução deste projeto serão maioritariamente 

resultantes das atividades que provocam a perda de habitat e o aumento da perturbação. 

Prevê-se a remoção de coberto vegetal nas áreas a intervencionar e a consequente perda de habitat. 

Quadro 6.20). 

A plena via irá afetar cerca de 10ha, sendo estes maioritariamente ocupados por áreas agrícolas 

(3,7ha), povoamentos florestais (3ha) e matos degradados (1ha), assim como pequenas áreas de 

acacial, floresta de folhosas e linha de água (Quadro 6.21). Os caminhos paralelos auxiliares à via 

afetaram uma área de cerca de 0,2ha, sendo afetadas diminutas (<0,1ha) área de floresta de folhosas 

e áreas agrícolas. 
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O restabelecimento REST.1. – P.S.1 irá afetar cerca de 0,3ha, maioritariamente ocupados por floresta 

de folhosas (0,18ha), sendo ainda afetadas áreas diminutas (<0,1ha) de povoamentos florestais, linha 

de água e áreas agrícolas (Quadro 6.21). O restabelecimento REST.2. – P.I.2 irá afetar cerca de 

0,3ha, maioritariamente ocupados por áreas agrícolas (0,19ha) (Quadro 6.21). O restabelecimento 

REST.R1. – P.A.1 irá afetar cerca de 0,2ha, maioritariamente ocupados por áreas agrícolas (0,13ha) 

(Quadro 6.21). O restabelecimento REST.R2. – P.A.2 irá afetar cerca de 0,4ha, maioritariamente 

ocupados por povoamentos florestais (0,30ha) (Quadro 4.3).  

O restabelecimento pedonal RP.1.1 irá afetar cerca de 0,2ha, maioritariamente ocupados por áreas 

agrícolas (0,18ha) (Quadro 6.21). O restabelecimento pedonal RP.2.1 irá afetar cerca de 0,2ha, 

maioritariamente ocupados por floresta de folhosas (0,16ha), sendo ainda afetada uma área diminuta 

(<0,1ha) de povoamentos florestais. O restabelecimento pedonal RP.2.2 irá afetar cerca de 0,2ha, 

maioritariamente ocupados por floresta de folhosas (0,12ha), sendo ainda afetada uma área diminuta 

(<0,1ha) de áreas agrícolas. 

A perda destes biótopos irá conduzir à perda de habitat para as espécies de herpetofauna, aves e 

mamíferos, contudo, estas encontrarão em áreas contíguas habitat semelhante. Como tal considera-

se que a perda de habitat é um impacte negativo, permanente, local, certo, imediato, direto, reversível, 

de magnitude reduzida e pouco significativo. 

Quadro 6.21 – Áreas de cada biótopo afetadas pelos diversos elementos do projeto. 

Biótopos/elementos do projeto Área (ha) 

Caminhos paralelos auxiliares 0,17 

Áreas artificializadas 0,01 

Floresta de folhosas 0,06 

Áreas agrícolas 0,09 

Plena Via 9,93 

Acacial 0,24 

Áreas artificializadas 0,74 

Floresta de folhosas 0,75 

Povoamentos florestais 3,00 

Linhas e massas de água 0,47 

Matos 1,00 

Áreas agrícolas 3,72 

REST.1.- P.S.1 0,34 

Áreas artificializadas 0,02 

Floresta de folhosas 0,18 

Povoamentos florestais 0,08 

Linhas e massas de água 0,02 
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Biótopos/elementos do projeto Área (ha) 

Áreas agrícolas 0,05 

REST.2.- P.I.2 0,33 

Áreas artificializadas 0,15 

Áreas agrícolas 0,19 

REST.R1.- P.A.1 0,21 

Áreas artificializadas 0,08 

Áreas agrícolas 0,13 

REST.R2.- P.A.2 0,36 

Áreas artificializadas 0,06 

Povoamentos florestais 0,30 

RP.1.1 0,21 

Áreas artificializadas 0,03 

Áreas agrícolas 0,18 

RP.2.1 0,22 

Áreas artificializadas 0,05 

Povoamentos florestais 0,01 

Florestas de folhosas 0,16 

RP.2.2 0,19 

Áreas artificializadas 0,03 

Áreas agrícolas 0,04 

Florestas de folhosas 0,12 

Total 11,96 

 

A circulação de maquinaria e veículos pesados durante a fase de construção, assim como os 

trabalhos de desmatação conduzirão à perturbação, incluindo ruído e vibrações, resultando num 

efeito de exclusão da fauna, sobretudo de aves e mamíferos, diminuindo a diversidade faunística. 

Este efeito não se limitará à área intervencionada, prolongando-se pelas áreas contíguas. Este 

impacte considera-se negativo, temporário, local, provável, imediato, indireto, reversível, de 

magnitude reduzida, pouco significativo e minimizável. 

O aumento dos níveis de perturbação resultará também na degradação dos habitats presentes na 

envolvente da área de intervenção do projeto. Este impacte considera-se negativo, temporário, local, 

provável, imediato, indireto, reversível, de magnitude reduzida, pouco significativo e 

minimizável. 
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A circulação de maquinaria e veículos pesados levará ainda ao aumento do risco de atropelamento, 

sobretudo sobre espécies com menor mobilidade, como os anfíbios, os répteis e os micromamíferos. 

Este impacte considera-se negativo, temporário, local, provável, imediato, direto, irreversível, 

de magnitude reduzida, pouco significativo e minimizável pelo estabelecimento de medidas 

relativas aos limites de velocidade. 

A recuperação ambiental das áreas intervencionadas temporariamente tem um impacte positivo sob 

a fauna, permitindo o regresso de algumas espécies de fauna a essas áreas que foram 

intervencionadas apenas de forma temporária, minimizando o efeito de exclusão causado. Este é um 

impacte positivo, permanente, local, certo, de longo prazo, indireto, reversível, de magnitude 

reduzida e pouco significativo. 

6.9.3 Fase de exploração 

6.9.3.1 Flora e vegetação 

Na fase de exploração não se preveem impactes diretos sobre a vegetação.  

Os impactes que se verificam nesta fase estão na sua maioria relacionados com a circulação de 

veículos na rodovia. Com a circulação ocorre deposição de poeiras e poluentes resultantes da 

degradação do asfalto assim como derramamento de óleos lubrificantes, combustíveis e outras 

substâncias potencialmente tóxicas sobre o solo, que quando lixiviados, alteram as características 

químicas do solo podendo induzir alterações fisiológicas nas plantas e consequentemente nos 

habitats e flora. O impacte de degradação da vegetação na envolvente devido à emissão de poeiras, 

deterioração da qualidade do solo, ar e águas caracteriza-se como sendo negativo, indireto, local, 

provável, no caso da suspensão de poeiras e deterioração da qualidade do ar, improvável, no caso 

deterioração da qualidade do solo e água (uma vez que apenas poderá acontecer em caso de 

acidente), e de médio prazo. A magnitude do impacte é reduzida assim como a sua significância. 

A circulação de veículos poderá ainda favorecer a dispersão de espécies invasoras, tal como 

identificado na fase anterior. Este é um impacte negativo, temporário, indireto, provável, local, de 

longo prazo, reversível, de magnitude reduzida e pouco significativo. 

6.9.3.2 Fauna 

A implementação do projeto irá potenciar a fragmentação de habitats, o efeito barreira e o aumento 

do risco de atropelamento. 
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A presença da rodovia conduzirá a uma amplificação da fragmentação de habitats e efeito barreira já 

existente e proveniente das infraestruturas lineares já presentes na área. Este é um impacte negativo, 

de médio prazo, permanente, reversível, certo, indireto e local. Dado que o impacte já existe, 

considera-se que a sua magnitude deverá ser reduzida, assim como a sua significância.  

Não só a presença da rodovia como a circulação de veículos na mesma irão contribuir para a 

perturbação da fauna, sobretudo das espécies mais sensíveis. O aumento da acessibilidade aos 

vários locais servidos pela rodovia promove uma maior pressão humana que afeta não só os habitats 

existentes, mas também as espécies mais sensíveis a fatores antropogénicos, que poderão 

abandonar a área. 

A perturbação da fauna é um impacte negativo, permanente, local, provável, imediato, indireto, 

reversível, de magnitude reduzida e pouco significativo. 

A circulação de veículos na rodovia irá originar atropelamento ou ferimento de animais com o 

consequente aumento dos níveis de mortalidade de fauna, sobretudo de anfíbios, répteis, 

micromamíferos, mas também aves noturnas e de pequena dimensão, assim como de morcegos. 

Este é um impacte negativo, certo, direto, permanente, irreversível, local, de médio prazo, 

magnitude reduzida e pouco significativo.  

6.9.4 Síntese de Impactes 

De forma geral os impactes na fase de construção são mais gravosos para a flora e vegetação, 

destacando-se os impactes significativos relativos à perda dos habitats 91E0* e 9330. Na fase de 

exploração os impactes dizem respeito sobretudo à fauna, nomeadamente pela fragmentação de 

habitats, efeito barreira e aumento da mortalidade por atropelamento.  

6.10 Solos e Capacidade do Uso do Solo 

6.10.1 Aspetos metodológicos e âmbito específico 

A identificação e análise dos impactes do Projeto sobre os solos e respetiva Capacidade e aptidão 

são realizadas com base nas condições existentes e nas características do Projeto, nomeadamente 

na afetação prevista pela construção da via, restabelecimentos e obras de arte 

6.10.2 Fase de construção 

Os impactes do projeto sobre os solos, a sua capacidade de uso e a sua aptidão agrícola decorrem 

sobretudo das atividades da fase de construção do Projeto. 
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Embora o traçado em análise se localize maioritariamente sobre antropossolos, ou seja, solos já 

bastante modificados, sobretudo como resultado da atividade humana, verificou-se também que, 

embora no início e fim do traçado se encontre a presença de solos de utilização não agrícola, na zona 

central existem solos classificados como pertencentes à classe de capacidade de uso “utilização 

agrícola” e “utilização agrícola condicionada”. A maioria do traçado atravessa áreas com aptidão 

agrícola moderada, por vezes coincidentes com áreas RAN, delimitadas no PDM de Celorico de 

Basto. 

Deste modo, o impacte da construção do projeto nos solos classifica-se como negativo, local, 

irreversível, de magnitude moderada, não minimizável e pouco significativo a significativo, 

consoante se verifique a coincidência, ou não, com a RAN. 

No caso concreto do Projeto, observa-se a afetação de áreas de RAN na Plena Via (incluindo taludes), 

nos seguintes troços: entre os PK 0+500 e o PK 0+575, entre o PK 0+625 e o PK 0+815, entre o 

PK 0+875 e o PK 2+175 e o PK 2+625 até ao final do traçado. Relativamente aos Restabelecimentos 

observa-se a afetação de áreas de RAN por: C1, C2, C3, C4 C5 e C6, o Rest.1 (PS.1), o Rest.R1 

(PA.1), o RP2.2 e o Rest 2 (P.I.2). Dada a abrangência significativa de áreas inseridas na Reserva 

Agrícola Nacional, por parte das intervenções a preconizar, considera-se que o impacte do projeto 

nos solos para estes casos específicos é significativo e de magnitude moderada.  

6.10.3 Fase de Exploração 

Durante a fase de exploração do Projeto não estão previstas mais intervenções para além das que 

ocorrerão durante a fase de construção e que assumirão, nesta fase, um carácter definitivo. Deste 

modo, não sendo expectável a ocorrência de impactes diretos sobre o solo, considera-se, face ao 

exposto, que os mesmos são inexistentes. 

6.10.3.1 Síntese de Impactes 

Em suma, os impactes nos Solos decorrem sobretudo da fase de construção do projeto, pela 

impermeabilização dos solos e alteração da sua capacidade de uso e aptidão agrícola. Para as 

intervenções coincidentes com a afetação de áreas inseridas em Reserva Agrícola Nacional, o 

impacte é classificado de significativo e de magnitude moderada, para as restantes áreas, o impacte 

é classificado de pouco significativo mantendo a magnitude moderada pela tipologia de projeto em 

análise. 



 

 

 

02-T2018-284-EIA-EX-RS_02  332/420 

6.11 Ocupação do Solo 

6.11.1 Aspetos metodológicos e âmbito específico 

Para a avaliação de impactes é analisada a afetação dos diversos elementos do projeto a cada classe 

de ocupação do solo, quantificando-se as áreas a afetar para uma avaliação rigorosa dos impactes 

que possam advir do projeto em estudo. 

Os impactes associados ao desenvolvimento do Projeto têm início logo na fase de construção, 

abrangendo todas as atividades de obra a concretizar, sendo que na fase de exploração não são 

expectáveis outros impactes na ocupação do solo. 

6.11.2 Fase de construção 

Durante a fase de construção, os impactes nos usos do solo decorrem das movimentações de terra 

necessárias à construção das infraestruturas do Projeto, sendo que, a este nível (ver DESENHO 10 

do Volume III – Peças Desenhadas), prevê-se a afetação de classes de acordo com o apresentado 

no Quadro 6.22. 

Quadro 6.22 – Afetações das infraestruturas do projeto ao nível do uso do solo 

Infraestruturas Classes de Uso do solo afetado Áreas de afetação (ha) 

Plena via 9,93 

Plena Via (incluindo taludes) + 2 
Rotundas + Viadutos + Ponte 

Cursos de água naturais 0,47 

Florestas abertas de sobreiro 0,27 

Florestas de espécies invasoras 0,24 

Florestas de eucalipto 2,13 

Florestas de outras folhosas 0,48 

Florestas de pinheiro bravo 0,87 

Matos 1,00 

Sistemas culturais e parcelares complexos 2,55 

Territórios artificializados 0,74 

Vinha 1,17 

Restabelecimentos 1,87 

REST.1.- P.S.1 

Cursos de água naturais 0,02 

Florestas de eucalipto 0,07 

Florestas de outras folhosas 0,18 

Sistemas culturais e parcelares complexos 0,03 
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Infraestruturas Classes de Uso do solo afetado Áreas de afetação (ha) 

Territórios artificializados 0,001 

Vinha 0,03 

REST.2.-  P.I.2 

Sistemas culturais e parcelares complexos 0,16 

Territórios artificializados 0,15 

Vinha 0,03 

REST.R1.-  P.A.1 

Sistemas culturais e parcelares complexos 0,08 

Territórios artificializados 0,08 

Vinha 0,05 

REST.R2.-  P.A.2 

Florestas de eucalipto 0,08 

Florestas de pinheiro bravo 0,22 

Territórios artificializados 0,06 

RP.1.1 
Territórios artificializados 0,03 

Vinha 0,18 

RP.2.1 

Florestas abertas de sobreiro 0,16 

Florestas de eucalipto 0,05 

Territórios artificializados 0,05 

RP.2.2 

Florestas abertas de sobreiro 0,12 

Florestas de eucalipto 0,00 

Florestas de pinheiro bravo 0,00 

Sistemas culturais e parcelares complexos 0,03 

Territórios artificializados 0,03 

Caminhos paralelos auxiliares 0,17 

Caminhos paralelos auxiliares 

Cursos de água naturais 0,01 

Florestas de outras folhosas 0,06 

Florestas de pinheiro bravo 0,00 

Sistemas culturais e parcelares complexos 0,07 

Territórios artificializados 0,01 

Vinha 0,01 

 

Pela análise do quadro anterior verifica-se que:  

• Na zona da plena da via, a ocupação do solo predominante corresponde a áreas agrícolas, 

nomeadamente sistemas culturais parcelares complexos (2,55 ha) e áreas florestais 

correspondentes a florestas de eucalipto (2,13 ha). Seguem-se as áreas de vinha e de matos, 

com uma ocupação de aproximadamente 1 ha cada. Nesta zona da plena via, será afetada 

uma pequena mancha de floresta de sobreiros, cerca de 0,27 ha. 
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• No Rest 1.- P.S.1 as classes de ocupação predominantes correspondem as florestas de 

outras folhosas, com uma ocupação de aproximadamente 0,18 ha. A restante ocupação 

corresponde a áreas muito reduzidas de áreas agrícolas, florestais e cursos de água naturais. 

• No Rest 2.- P.I.2, observa-se a afetação de três classes distintas: sistemas culturais 

parcelares complexos, território artificializados e vinha. A ocupação predominante 

correspondente aos sistemas culturais, com cerca de 0,16 há, seguido do território 

artificializado (com 0,15 ha), correspondente a uma via já existente. A área de vinha a afetar 

tem expressão muito reduzida, apenas 0,029. 

• No Rest R1.- P.A.1, observa-se a afetação três classes de espaço: sistemas culturais 

parcelares complexos e território artificializado (ambos em cerca de 0,08 ha) e áreas de vinha, 

com menor afetação (apenas 0,05 ha). 

• No Rest R2 - P.A.2, também se observa a afetação de um total de três classes de espaço, 

maioritariamente correspondente a áreas florestais, verificando-se a afetação de Florestas de 

Pinheiro Manso (0,21 ha) e Florestas de Eucalipto (0,08 ha). Com menor afetação, verifica-

se a ocupação de solos pertencente à classe território artificializado (0,06 ha). 

• No R.P.1.1, verifica-se a ocupação de territórios artificializados (0,03 ha) e Vinha (cerca de 

0,18 ha). 

• No RP 2.1 observa-se predominantemente a afetação de áreas de floresta abertas de sobreiro 

(0,16 ha) e a afetação de florestas de eucalipto (0,00 ha) e territórios artificializados (0,051 

ha). 

• No RP 2.2 observa-se a afetação de três classes de Floresta (floresta aberta de sobreiro - 

mais predominante - e floresta de eucalipto e de pinheiro bravo), totalizando cerca de 0,12 

ha, a afetação de sistemas culturais e parcelares complexos (0,036 ha) e de territórios 

artificializados (0,031 ha). 

• No que respeita a caminhos paralelos e auxiliares, verifica-se a afetação de áreas agrícolas 

(sistemas culturais e parcelares complexos com 0,74 ha e vinhas com 0,018 ha), áreas de 

floresta (floresta de outras folhosas e florestas de pinheiro bravo) e, com afetação mais 

reduzida, territórios artificializados (0,01 ha) e cursos de água naturais (0,00 ha). 

 

Na zona da Plena Via (que também considera taludes) incluindo as 2 rotundas, os dois viadutos e a 

ponte, uma vez que há uma afetação de área agrícola e florestas de eucalipto com alguma expressão, 

pois existem áreas de sistemas culturais e parcelares complexos (2,55 ha) e áreas de vinha (1,17) e 

florestas de eucalipto (2,13 ha), classifica-se a ocorrência de impactes sobre estas classes de 
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ocupação do solo como negativos, diretos, permanentes, de magnitude baixa, face à sua efetiva 

área de cerca de 9,93 ha, que resultam em impactes pouco significativos, face à presença 

significativa dos mesmos na envolvente. Relativamente às zonas de afetação de florestas de 

sobreiros, apesar de ocupar apenas 0,27 ha, consideram-se os impactes negativos, diretos, locais, 

permanentes, de magnitude moderada mas pouco significativos, face à afetação destes 

elementos arbóreos. 

Na zona dos restabelecimentos e dos caminhos paralelos e auxiliares a ocupação do solo é em 

grande parte florestal e agrícola (sistemas culturais parcelares, algumas áreas de vinha e florestas). 

Face à afetação de área agrícola, onde existem pomares plantados e alguma vinha, considera-se a 

ocorrência de impactes negativos, diretos, locais, permanentes de magnitude moderada, que 

resultam em impactes pouco significativos face à reduzida área de afetação efetiva. 

6.11.3 Fase de exploração 

Na fase de exploração do projeto os impactes ocorrentes no uso do solo resultam da ocupação dos 

solos nos locais de implantação de novas estruturas, os quais já ocorreram durante a fase de 

construção, assumindo nesta fase um carácter definitivo, não sendo expectáveis outros impactes 

diretos no uso do solo atribuíveis à exploração. 

6.11.4 Síntese de impactes 

Os impactes sobre a ocupação do solo fazem-se notar sobretudo durante a fase de construção do 

Projeto e são considerados pouco significativos, com a sua magnitude a variar de baixa e moderada, 

dependendo da classe de solo a afetar. A maior afetação recai sobre os solos classificados como 

áreas agrícolas, sobretudo sistemas culturais e parcelares complexos e áreas de vinha, e áreas 

florestais, maioritariamente florestas de eucalipto. Face à sua presença significativa também na área 

envolvente, os impactes têm baixa magnitude.  

 

No entanto, verifica-se a afetação de uma pequena área de sobreiros, considerando-se o impacte 

nessa classe de ocupação de solo como tendo magnitude moderada. O impacte resultante da 

afetação de áreas agrícolas, nas quais existem pomares plantados e algumas áreas de vinha, é 

também classificado como tendo magnitude moderada. 
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6.12 Socioeconomia 

6.12.1 Aspetos metodológicos e âmbito específico  

Tratando-se o Projeto em questão da construção de uma via rodoviária, verifica-se, comummente, 

um conjunto de alterações no âmbito socioeconómico, correspondendo a processos potencialmente 

geradores de impactes que, na sua maioria, se preveem positivos, com benefícios sociais e 

económicos, tanto na fase de construção como na fase de exploração do projeto.  

Para o efeito, a análise pretendida será balizada nas diferentes fases inerentes à implantação do 

Projeto, nomeadamente a fase de construção e exploração, abordando os principais impactes ao 

nível socioeconómico. A identificação de impactes segue a metodologia genérica descrita no início 

do presente capítulo. A escala de análise considerada respeita a delimitação da área de estudo do 

presente EIA. 

6.12.2 Fase de Construção 

6.12.2.1 Emprego e Consumo de Bens e Serviços 

Como qualquer obra de construção civil, em maior ou menor grau a empregabilidade e a dinamização, 

ainda que temporária, do comércio e serviços locais são um impacte positivo a assinalar. 

Relativamente ao número de postos de trabalho que poderão ser criados, nesta fase de construção 

ainda não é possível determinar o número de postos expetáveis. Este tipo de estimativas apenas é 

possível numa fase mais adiantada, em função dos objetivos e expectativas de duração de 

empreitada e meios possíveis de disponibilizar, sendo sempre opção da entidade executante a gestão 

logística quanto ao cumprimento das cláusulas contratuais, pelo que qualquer valor avançado nesta 

fase seria muito pouco robusto e sustentado. 

Importa referir que, caso o projeto pretenda promover a mão-de-obra local, espera-se um impacte 

positivo relativamente ao aumento dos rendimentos das pessoas singulares e do seu agregado 

familiar direto, especialmente nas freguesias e nos concelhos onde o projeto está inserido. Salienta-

se que esta medida se encontra contemplada no capítulo dedicado a Medidas de Minimização.  

É de salientar ainda que o aumento da população, nomeadamente de trabalhadores, na envolvente 

da área do projeto poderá contribuir para um aumento do consumo de bens e serviços locais 

(consumo de matérias-primas, materiais de construção e serviços), gerando um aumento temporário 

no volume de negócios. 
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Desta forma, o impacte positivo causado devido ao aumento do número de postos de trabalho 

(principalmente nos setores da construção civil e obras públicas) e do aumento temporário do volume 

de negócios serão sobretudo, locais, prováveis, temporários, imediatos, indiretos, de reduzida a 

moderada magnitude, e significativos (atendendo à importância relativa da questão do 

desemprego local), sendo maximizáveis, em função das opções do empreiteiro, caso opte por 

maximizar o aproveitamento de recursos materiais e humanos locais. 

6.12.2.2 Incomodidade e Constrangimentos à População Local 

As ações construtivas associadas ao projeto poderão originar um conjunto de emissões que poderão 

causar algum incómodo junto das populações locais, quer ao nível da habitabilidade, quer na 

mobilidade local. 

Neste âmbito, destacam-se as ações de mobilização de solo e movimentação de terras, não só em 

função da emissão direta de poeiras resultantes das ações de construção (cuja dispersão e exposição 

da população estão dependentes das volumetrias de terras em mobilização, do número e localização 

das frentes de obra, bem como da dispersão eólica das mesmas), mas também ao nível da emissão 

de poeiras (sobretudo em estradas não pavimentadas, em virtude da comutatividade de ações de 

obra, da respetiva maquinaria e suas emissões em períodos de elevada dispersão eólica conjugada 

com tempo seco) e emissões de ruído resultantes da circulação e funcionamento de veículos pesados 

e maquinaria de obra (dependente do faseamento de obra e da frequência de passagem por zonas 

habitacionais) – analisados forma específica e particular nos seus respetivos capítulos do presente 

EIA. 

No que refere às alterações temporárias nos padrões de mobilidade da população, de notar a 

possibilidade de aumento de tráfego rodoviário nas vias próximas do Projeto, pela circulação de 

veículos pesados afetos à obra, prevendo-se, também, alguns constrangimentos na circulação 

rodoviária EN210 e 304, na área em questão e sobretudo nos acessos a restabelecer, que poderão 

inclusive ser temporariamente inacessíveis. Os impactes associados a esta questão consideram-se 

negativos, de carácter local, prováveis, temporários, imediatos, diretos, de reduzida magnitude 

e significativos. 

6.12.2.3 Expropriações 

A ocupação de propriedades e subsequente necessidade de expropriação resulta numa perda direta 

de terrenos, bens e, nalguns casos, rendimento – sendo o maior destaque a perda de áreas de vinha 

– que se refletem numa perda económica e social para os proprietários afetados. O impacte 

subsequente classifica-se como negativo, direto, certo, local, permanente, reversível, de magnitude 
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em geral reduzida em função do tipo de terrenos/rendimento perdidos (mesmo no caso de terrenos 

de vinha, a área a expropriar é reduzida) e significativo, reduzindo-se a sua expressão a poucos 

significativos em função das negociações e valor de expropriação/compensação a entregar aos 

respetivos proprietários. 

6.12.3 Fase de Exploração 

No decurso da fase de exploração, os impactes identificados resultam do funcionamento da via 

construída e da interação próxima com a mesma. Uma vez que a presença da infraestrutura não 

exige a presença humana permanente (para além do efetivo necessário a intervenções pontuais de 

manutenção), não serão criados novos postos de trabalho e, consequentemente, não se identifica 

qualquer impacte neste aspeto. 

6.12.3.1 Promoção das condições de mobilidade  

O troço em análise resulta da necessidade urgente da 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. Neste contexto, considera-se que o projeto terá um impacte 

positivo, direto, imediato, local, de moderada magnitude e muito significativo a nível social, em 

função da melhoria das condições de acessibilidade e mobilidade. 

É ainda expectável, de forma geral, outro dos impactes positivos que estão na base da realização 

do presente projeto e associadas às potenciadas condições de acessibilidade e mobilidade, 

nomeadamente o incremento das condições de segurança, não só através das características do 

novo traçado, mas sobretudo por promover melhores condições de segurança, ao criar uma variante 

à EN210 que minimize a circulação rodoviária (sobretudo pesada) deste troço, onde a interação com 

a população e mobilidade local é mais forte. Esse impacte reveste-se de elevada magnitude e 

moderada significância. 

Impactes negativos associados à eventual degradação da qualidade do ar ou afetação do ambiente 

sonoro são analisados nos respetivos descritores. 

6.12.4 Síntese de Impactes 

Na fase de construção, os impactes gerados são de caráter maioritariamente temporários, durante a 

fase das obras. Relativamente aos impactes positivos relacionados a esta fase, destaca-se a criação 

de postos de trabalho, aumento do volume de negócios e dos rendimentos das pessoas singulares e 
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do seu agregado familiar direto, especialmente nas freguesias e nos concelhos onde o projeto está 

inserido. No que concerne aos impactes negativos, destaca-se afetação temporária dos padrões de 

mobilidade da população. 

Na fase de exploração, os impactes esperados são tendencialmente permanentes e positivos, 

relacionados com a melhoria das condições de acessibilidade e da mobilidade da região. 

6.13 Saúde Humana 

6.13.1 Aspetos metodológicos e âmbito específico  

Em termos da Saúde Humana serão avaliados os impactes associados ao ruído e qualidade do ar, 

nas fases de construção e exploração do projeto. 

6.13.2 Fase de Construção 

Na fase de construção preveem-se impactes associados ao incómodo provocado pela emissão de 

ruído, vibração e poeiras. Este impacte negativo pode assumir algum significado, no caso das 

habitações que se localizam mais próximas da obra, devendo ser implementadas medidas que 

permitam mitigar o impacte. Destaca-se o seguinte conjunto de ações passíveis de gerarem 

incómodos com algum significado, nomeadamente: 

• Implantação do estaleiro; 

• Circulação de maquinaria e veículos pesados 

• Trabalhos de desmatação e decapagem; 

• Movimentação de terras; 

• Pavimentação. 
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Qualidade do Ar 

No que concerne à qualidade do ar, é previsível um aumento de emissões de material particulado 

para a atmosfera, resultantes da movimentação de terras, assim como da circulação dos veículos 

pesados e outra maquinaria em vias não asfaltadas. Por outro lado, haverá também o aumento das 

emissões atmosféricas dos gases de combustão essencialmente relacionados com o funcionamento 

dos equipamentos e máquinas no estaleiro e na zona de intervenção. De realçar também que os 

trajetos percorridos pelos camiões até à obra terão, obrigatoriamente de passar pelas aglomerações 

existentes na envolvente, havendo assim, um impacte, ainda que pouco significativo na qualidade do 

ar local.  

Os impactes na qualidade do ar causados pela construção dos elementos de projeto são, desta forma, 

considerados negativos, diretos, temporários, prováveis, reversíveis, de magnitude reduzida e pouco 

significativos. 

 

Ruído 

O impacte das diversas atividades de construção que ocorrerão na área de estudo é uma função do 

ruído gerado pelos equipamentos e operações de construção, a sua localização, horários e duração 

dessas atividades. Alguns dos equipamentos a utilizar irão emitir elevados níveis de ruído pelo que 

se torna relevante avaliar as distâncias a partir das quais se garanta a salvaguarda dos recetores 

sensíveis identificados na envolvente da obra, tendo por base os valores apresentados no Quadro 

6.6. 

Tendo em conta os valores apresentados no quadro verificou-se que todos os recetores identificados 

e localizados dentro da área de estudo, poderão ser afetados por níveis sonoros equivalentes 

superiores a 55 dB(A), uma vez que se localizam a menos de 60 metros das atividades de construção 

dos elementos de projeto. Considera-se que será um impacte negativo, significativo, direto, 

provável, de magnitude moderada, reversível, temporário e minimizável. 

Ocorrerão também impactes relacionados com o aumento do tráfego de veículos pesados afetos à 

obra, nas vias de comunicação situadas nas imediações do Projeto (EN304, EN 210), que 

possivelmente perturbarão a população que reside nos aglomerados populacionais que se encontram 

ao longo destes eixos viários. Este impacte será negativo, pouco significativo, provável, 

temporário, direto, de magnitude moderada, reversível e minimizável. 



 

 

 

02-T2018-284-EIA-EX-RS_02  341/420 

6.13.3 Fase de Exploração 

A implementação do projeto implicará um aumento do tráfego rodoviário da área onde se insere, 

gerando alterações à qualidade do ar e ao quadro acústico local, com maior influência nas zonas 

onde as fontes sonoras são menos presentes.  

 

Qualidade do Ar 

A construção do projeto irá implicar um aumento das emissões atmosféricas dos gases de combustão 

devido ao tráfego rodoviário gerado pelo mesmo, numa área atualmente não afetada. Os impactes 

na qualidade do ar são considerados negativos, diretos, permanentes, prováveis, reversíveis, de 

magnitude reduzida e pouco significativos. 

Contudo, ao ser construída esta nova via, procura-se desviar o tráfego atualmente existente que 

passa por diversos aglomerados populacionais identificados, diminuindo assim a quantidade de 

gases emitidos dentro das povoações e, por consequência, melhorando a qualidade do ar das 

mesmas. Deste modo, reduz-se o impacte atualmente verificado, que de certa forma contrabalança 

os impactes gerados neste âmbito, pelo que globalmente se assumem impacte sem significância em 

termos de exposição a condições mais degradadas de ar ambiente. 

 

Ruído 

O quadro seguinte apresenta um resumo das estimativas do quadro acústico analisadas no descritor 

do Ruído. 

Quadro 6.23 – Estimativas do quadro acústico na fase de exploração 

Ponto 

de 

Análise 

Níveis sonoros 

2024 [dB(A)] 

Recomendação 

OMS 

Lden ≤ 53 dB(A) 

Ln ≤ 45 dB(A) 

Níveis sonoros 

2034 [dB(A)] 

Recomendação 

OMS 

Lden ≤ 53 dB(A) 

Ln ≤ 45 dB(A) 

Níveis sonoros 

2044 [dB(A)] 

Recomendação 

OMS 

Lden ≤ 53 dB(A) 

Ln ≤ 45 dB(A) 
Lden[P] Ln[P] Lden[P] Ln[P] Lden[P] Ln[P] 

PH01 

(1ºPiso) 
59 50 

Lden – Excede 

Ln -Excede 
59 51 

Lden – Excede 

Ln -Excede 
59 51 

Lden – Excede 

Ln -Excede 

PH01 

(2ºPiso) 
60 51 

Lden – Excede 

Ln -Excede 
60 52 

Lden – Excede 

Ln -Excede 
61 53 

Lden – Excede 

Ln -Excede 

PH02 

(1ºPiso) 
56 44 

Lden – Excede 

Ln -Cumpre 
56 45 

Lden – Excede 

Ln -Cumpre 
57 46 

Lden – Excede 

Ln -Excede 

PH02 

(2ºPiso) 
56 46 

Lden – Excede 

Ln -Excede 
57 47 

Lden – Excede 

Ln -Excede 
58 48 

Lden – Excede 

Ln -Excede 

PH03 

(1ºPiso) 
47 39 

Lden – Cumpre 

Ln -Cumpre 
48 40 

Lden – Cumpre 

Ln -Cumpre 
48 41 

Lden – Cumpre 

Ln -Cumpre 

PH03 

(2ºPiso) 
51 43 

Lden – Cumpre 

Ln -Cumpre 
52 45 

Lden – Cumpre 

Ln -Cumpre 
53 45 

Lden – Cumpre 

Ln -Cumpre 
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Ponto 

de 

Análise 

Níveis sonoros 

2024 [dB(A)] 

Recomendação 

OMS 

Lden ≤ 53 dB(A) 

Ln ≤ 45 dB(A) 

Níveis sonoros 

2034 [dB(A)] 

Recomendação 

OMS 

Lden ≤ 53 dB(A) 

Ln ≤ 45 dB(A) 

Níveis sonoros 

2044 [dB(A)] 

Recomendação 

OMS 

Lden ≤ 53 dB(A) 

Ln ≤ 45 dB(A) 
Lden[P] Ln[P] Lden[P] Ln[P] Lden[P] Ln[P] 

PH04 

(1ºPiso) 
55 47 

Lden – Excede 

Ln -Excede 
56 48 

Lden – Excede 

Ln -Excede 
57 49 

Lden – Excede 

Ln -Excede 

PH04 

(2ºPiso) 
59 51 

Lden – Excede 

Ln -Excede 
60 52 

Lden – Excede 

Ln -Excede 
61 53 

Lden – Excede 

Ln -Excede 

PH05 

(1ºPiso) 
44 37 

Lden – Cumpre 

Ln -Cumpre 
45 37 

Lden – Cumpre 

Ln -Cumpre 
46 38 

Lden – Cumpre 

Ln -Cumpre 

PH05 

(2ºPiso) 
49 41 

Lden – Cumpre 

Ln -Cumpre 
49 42 

Lden – Cumpre 

Ln -Cumpre 
50 43 

Lden – Cumpre 

Ln -Cumpre 

PH06 

(1ºPiso) 
52 43 

Lden – Cumpre 

Ln -Cumpre 
52 43 

Lden – Cumpre 

Ln -Cumpre 
52 44 

Lden – Cumpre 

Ln -Cumpre 

PH06 

(2ºPiso) 
56 49 

Lden – Excede 

Ln -Excede 
57 50 

Lden – Excede 

Ln -Excede 
58 50 

Lden – Excede 

Ln -Excede 

 

Tendo em conta as estimativas dos campos sonoros analisadas no descritor do Ruído verifica-se que 

são cumpridos os valores limite regulamentares, do Critério de Exposição Máxima, para todos os 

pontos de análise e para todos os anos considerados. A Regra de Boa Prática, da APA, é cumprida 

em todos os pontos e para todos os anos considerados. 

Contudo, verifica-se a excedência dos valores recomendados pela OMS, nos recetores sensíveis 

mais próximos da via rodoviária e/ou ligações /restabelecimentos do projeto poderão estar sob 

influência do ruído da via em estudo, nomeadamente P1, P2, P4 e P6 que poderão registar valores 

de ruido com consequências na saúde humana, nomeadamente perturbações/distúrbio do sono.  

Considera-se o impacte na saúde humana da exploração do projeto, considerando o ruído emitido 

pela circulação rodoviária, será negativo, significativo, certo, permanente, direto, de magnitude 

moderada, reversível e minimizável. No caso dos restantes recetores sensíveis identificados na 

área de estudo (P3 e P5) os impactes serão similares, mas sem significância. 

Na fase de exploração são ainda expetáveis os impactes positivos que estão na base da realização 

do presente projeto, nomeadamente a melhoria das condições de acessibilidade e da mobilidade na 

região, com o incremento também das condições de segurança e qualidade de vida da população 

servida. 

6.13.4 Síntese de Impactes 

Na fase de exploração são expetáveis os impactes positivos que estão na base da realização do 

presente projeto, nomeadamente a melhoria das condições de acessibilidade e da mobilidade na 

região, com o incremento também das condições de segurança. Contudo, será expectável impactes 
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negativos a nível do Ruído e da Qualidade do Ar, uma vez que se assiste ao aumento das emissões 

sonoras e de gases de combustão por consequência do aumento de tráfego antes inexistente.  

 

6.14 Paisagem 

6.14.1 Aspetos metodológicos e âmbito específico 

A paisagem evidencia-se como um importante fator a ter em conta na análise de impactes, uma vez 

que para além do seu valor intrínseco se assume como o suporte fundamental à qualidade de vida 

das populações, sendo dever do Homem a sua proteção, gestão e adequação das suas necessárias 

atividades e estruturas ao suporte biofísico, de modo a garantir o ambicionado desenvolvimento 

sustentável, premissas e visões reconhecidas /estabelecidas pela Convenção Europeia da Paisagem, 

transposta para o direito português através do Decreto-Lei 4/2005, de 14 de fevereiro.  

De uma forma geral, a introdução de uma via rodoviária no território induz necessariamente a 

ocorrência de impactes negativos na paisagem, decorrentes das alterações na morfologia do terreno, 

da afetação da ocupação do solo existente e da intrusão visual que este elemento exógeno determina 

no ambiente visual. 

A significância dos impactes depende das características da paisagem afetada, isto é, do seu valor 

cénico e da sua capacidade para suportar a introdução de um novo elemento (Sensibilidade Visual), 

e da magnitude das transformações e intrusão visual que a futura infraestrutura implicará, tendo em 

conta as características visuais mais relevantes do projeto (volumetria) e a presença de recetores 

humanos sensíveis (visibilidade) às alterações decorrentes da sua presença. 

Deste modo, as alterações que o projeto em estudo irá provocar na paisagem serão analisadas no 

presente capítulo, tendo em consideração a caracterização da situação de referência, e a avaliação 

da magnitude das transformações e intrusão visual determinada pelo projeto. 

A análise das características visuais do projeto é realizada com recurso aos elementos disponíveis 

(plantas dos traçados e perfis longitudinais) e tem como objetivo decompor o traçado em troços 

consoante a magnitude da intrusão visual que potencialmente este irá provocar, em função da altura, 

extensão e tipologia da intervenção, com maior relevância para os aterros, escavações e viadutos. 
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Quadro 6.24 - Avaliação das Características Visuais do Projeto 

Características do projeto 
Pontuação Magnitude 

Geral 

Aterros e escavações com altura inferior ou igual a 1 m 

1 Reduzida 
Aterros e escavações com altura inferior ou igual a 2 m numa 

extensão inferior a 200 m 

Escavações com altura entre 2-4 m numa extensão inferior a 
50 m 

Aterros e escavações com altura inferior ou igual a 2 m numa 
extensão superior a 200 m 

2 Moderada 

Aterros com altura entre 2 – 4 m e extensão inferior a 100 m 

Escavações com altura entre 2-4 m numa extensão entre 50 
e 150 m 

Escavações com altura igual ou superior a 4 m numa 
extensão inferior a 50 m 

Viadutos e aterros de concordância de viadutos 

Rotundas 

Aterros com altura entre 2-4 m numa extensão superior a 100 
m 

3 Elevada 
Aterros iguais ou superiores a 4 m 

Escavações iguais ou superiores a 4 m numa extensão 
superior a 50 m 

 

A análise desenvolvida com base nos critérios explicitados no quadro anterior identifica os troços da 

futura via potenciadores de uma intrusão visual mais gravosa, ou seja, as ocorrências que poderão 

induzir um impacte visual mais significativo.  

Porém, a significância do impacte visual gerado por estas ocorrências depende da acessibilidade 

visual a partir dos pontos de observação considerados na envolvente e da sensibilidade visual da 

área afetada, recorrendo assim ao estudo da visibilidade e à caracterização da situação de referência 

na qual já foram identificadas as áreas mais suscetíveis do território.   

6.14.2 Fase de Construção 

A introdução dos novos elementos no território irá necessariamente implicar alterações no ambiente 

visual da paisagem em virtude, quer das ações previstas durante a construção e desativação, quer 

da sua presença durante a exploração, sendo que os impactes far-se-ão sentir de forma distinta nas 

diferentes fases do projeto. 
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Na fase de construção preveem-se alterações no ambiente visual, decorrentes da implementação da 

infraestrutura prevista, assim como das necessárias à execução da obra, determinando uma 

desorganização espacial e funcional do ambiente visual, conferindo à paisagem uma imagem 

degradada e desequilibrada, em função da  

▪ Presença do estaleiro, áreas de depósitos e de empréstimos, elementos exógenos à paisagem 

que funcionarão como intrusões visuais, determinando uma intrusão visual negativo, mas 

temporária e reversível dada a exigência de recuperação da área degradada no final da obra, 

repondo no mínimo a situação original; 

▪ Presença de elementos estranhos ao ambiente visual, como maquinaria pesada e materiais de 

construção, provocando, para além do distúrbio visual, um aumento da poluição do ar pela 

suspensão de poeiras e fumos, prevendo-se que a perturbação e intrusão visual assuma 

magnitude moderada, dada a proximidade de alguns troços a aglomerados populacionais, 

prevendo-se a afetação significativa das povoações de S. Romão e Fermil de Basto/Aldeia e Eido 

(Lordelo); 

▪ A desmatação e desflorestação a executar na faixa a ocupar pela implantação do traçado e 

restabelecimentos rodoviários, implicando distúrbios mais significativos nas áreas florestais, 

sobretudo nos troços na proximidade de aglomerados populacionais, prevendo-se a afetação 

significativa das povoações de S. Romão e Fermil de Basto/Aldeia; 

▪ A modificação local da morfologia do terreno através da realização de terraplenagens, aterros 

e escavações, determinando impactes de incidência direta (poeiras, ruído, vibrações, movimento 

de pessoas e veículos, entre outros) e de incidência indireta (tráfego de acesso a áreas de 

empréstimo e depósito com circulação na rede viária local), assumindo-se mais gravosos e 

significativos para os observadores mais próximos já referidos. 

Ressalva-se que os impactes decorrentes da afetação da vegetação existente e da alteração da 

morfologia natural do terreno serão analisados no capítulo referente à fase de exploração, uma vez 

que estas alterações têm um efeito permanente no ambiente visual da paisagem. 

Tendo em conta o descrito considera-se que os impactes induzidos pelas ações referidas são 

considerados negativos, temporários e parcialmente reversíveis, de magnitude moderada, 

assumindo-se como mais significativos para as povoações mais próximas do projeto já referidas, a 

que acrescem as mais distantes e por este motivo sujeitas a impactes pouco significativos: Corgo, 

Padredo, Molares, Lordelo e Veade. 
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6.14.3 Fase de Exploração 

Na fase de exploração prevê-se que as medidas de minimização já tenham sido implementadas, das 

quais se destaca o Projeto de Integração Paisagística, e que a paisagem degradada pelo decorrer da 

obra se encontra recuperada ou em recuperação. 

Deste modo, os impactes nesta fase resultam das alterações permanentes no ambiente visual, 

decorrentes das alterações na ocupação atual do solo e na morfologia do terreno e da intrusão visual 

determinada pela presença deste novo elemento na paisagem.  

Os impactes são avaliados relacionando os dados obtidos na caracterização da situação de 

referência, com os resultados da análise das alterações e intrusão visual induzidas pelo projeto, 

dependente das suas características visuais mais relevantes e da acessibilidade visual para a área 

de intervenção. 

Relativamente às características da paisagem, verifica-se que a área de implantação do traçado 

coincide com o vale e vertentes suaves do rio de Veade, na proximidade das povoações de Corgo, 

Fermil e Lordelo, atravessando sobretudo áreas de moderada sensibilidade, mas interferindo com 

algumas áreas mais suscetíveis, nomeadamente: 

• As várzeas agrícolas na proximidade de aglomerados populacionais - Troços entre o PK 

0+000 a 0+150 (Corgo), entre os PK 1+225 a 1+600 (Fermil e Aldeia) e entre os PK 1+850 

a 2+075, 2+600 e 2+675, 2+875 a 3+000 e 3+100 a 3+283(Lordelo); 

• Os bosques de folhosas, manchas arbóreas de elevado valor ecológico e cénico – Troços 

entre os PK 0+900 e 1+225, 1+600 a 1+800, 2+075 a 2+225, 3+000 a 3+100, na face 

norte da Rotunda 1 e no Rest.1 – P.S1. 

 

O traçado no seu desenvolvimento interfere inevitavelmente com o uso atual do solo, implicando a 

transformação do ambiente visual da área de implantação. Atravessa alternadamente áreas agrícolas 

e florestais, evidenciando-se como ocupações cuja afetação induz impactes significativos, as 

escassas manchas de folhosas atravessadas pela futura variante nos troços já identificados 

anteriormente.  

Verifica-se a afetação áreas de sobreiral, habitat 9330 - Florestas de Quercus suber, e formações 

ripícolas (habitar 91E0* - Florestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior), manchas de 

vegetação de elevado valor ecológico e cénico, ainda que numa extensão moderada, cerca de 0,55 

e 0,11 ha, prevendo-se que o impacte estrutural e visual associado assuma uma magnitude e 

significância moderada. 
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Estes impactes são minimizáveis pela afetação mínima destas formações, pela delimitação da área 

absolutamente necessária à implementação do projeto (ver medidas de minimização) e pela sua 

compensação no âmbito do Projeto de Integração Paisagística. 

No que se refere às alterações decorrentes da implementação do traçado verifica-se que o projeto 

em estudo apresenta uma extensão reduzida (3283 m) e um perfil transversal com apenas duas faixas 

de rodagem, incluindo 2 rotundas e Rest.1, Rest. R1, Rest. R2, Rest.2 e troço a articular a N304 com 

a rua sem designação a sul), de modo a garantir a articulação com a rede viária existente, sendo que 

apenas um dos restabelecimentos implica uma passagem superior. Prevê ainda três obras de arte 

especiais de forma a transpor o rio Veade (ponte ao PK1+200), e outras duas linhas de água sem 

designação (Viaduto 1 ao PK 2+175 e Viaduto 2 ao PK 2+950). 

De forma a analisar as transformações que o traçado implicará na sua implementação e recorrendo 

à planta e aos perfis longitudinais, decompôs-se o traçado consoante a magnitude das 

terraplenagens, de acordo com os critérios indicados no capítulo de metodologia, diretamente 

relacionada também com a intrusão visual que as diferentes ocorrências induzirão no ambiente visual. 

Apresenta-se os levantamentos e respetivas classificações no quadro seguinte. 

Quadro 6.25- Classificação relativa das ocorrências do traçado 

Tipo de 
ocorrência 

Troço 
Classes de magnitude de 

intrusão visual (extensão em m) Altura 
máxima 

(m) 

Extensão 
Total (m) 

km inicial km final Reduzida Moderada Elevada 

ROTUNDA 1 

ROT 0+000 0+030 

 

30 

 

0 30 

A 0+030 0+041 11 

  

2 11 

A 0+041 0+044 

 

3 

 

4 3 

A 0+044 0+154 

  

110 5,9 110 

A 0+154 0+214 

 

60 

 

4 60 

A 0+214 0+228 14 

  

2 14 

E 0+228 0+236 8 

  

2 8 

E 0+236 0+255 19 

  

4 19 

E 0+255 0+282 

 

27 

 

5,5 27 

E 0+282 0+303 21 

  

4 21 

E 0+303 0+314 11 

  

2 11 

A 0+314 0+335 21 

  

1 21 

E 0+335 0+412 77 

  

2 77 

A 0+412 0+429 17 

  

2 17 

A 0+429 0+448 

 

19 

 

4 19 

A 0+448 0+555 

  

107 7 107 
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Tipo de 
ocorrência 

Troço 
Classes de magnitude de 

intrusão visual (extensão em m) Altura 
máxima 

(m) 

Extensão 
Total (m) 

km inicial km final Reduzida Moderada Elevada 

A 0+555 0+563 

 

8 

 

4 8 

A 0+563 0+582 19 

  

2 19 

E 0+582 0+647 65 

  

2 65 

A 0+0647 0+709 62 

  

2 62 

A 0+709 0+761 

 

52 

 

3,8 52 

A 0+761 0+812 51 

  

2 51 

E 0+812 0+823 11 

  

1 11 

A 0+823 0+857 34 

  

1 34 

RESTABELECIMENTO 1 - PS 

E 0+857 0+877 20 

  

1 20 

A 0+877 0+882 5 

  

2 5 

E 0+882 0+928 46 

  

2 46 

E 0+928 0+946 18 

  

3 18 

E 0+946 1+077 131 

  

2 131 

E 1+077 1+137 60 

  

4 60 

E 1+137 1+145 8 

  

2 8 

A 1+145 1+160 15 

  

2 15 

PONTE SOBRE O RIO VEADE 

P 1+160 1+232 

 

72 

 

3,4 72 

A 1+232 1+251 

 

19 

 

4,4 19 

A 1+251 1+259 

 

8 

 

4 8 

A 1+259 1+279 20 

  

2 20 

E 1+279 1+300 21 

  

2 21 

E 1+300 1+316 16 

  

2,7 16 

E 1+316 1+334 18 

  

2 18 

RESTABELECIMENTO R1 - PA1 

A 1+334 1+339 5 

  

2 5 

A 1+339 1+345 

 

6 

 

3,5 6 

A 1+345 1+346 1 

  

2 1 

E 1+346 1+348 2 

  

1 2 

A 1+348 1+360 12 

  

2 12 

A 1+360 1+408 

 

48 

 

3,4 48 

A 1+408 1+417 9 

  

2 9 

E 1+417 1+469 52 

  

1 52 

A 1+469 1+478 9 

  

2 9 
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Tipo de 
ocorrência 

Troço 
Classes de magnitude de 

intrusão visual (extensão em m) Altura 
máxima 

(m) 

Extensão 
Total (m) 

km inicial km final Reduzida Moderada Elevada 

A 1+478 1+501 

 

23 

 

4 23 

A 1+501 1+516 15 

  

2 15 

E 1+516 1+535 19 

  

2 19 

E 1+535 1+593 

 

58 

 

3,7 58 

E 1+593 1+620 27 

  

2 27 

E 1+620 1+675 55 

  

2 55 

A 1+675 1+683 

 

8 

 

4 8 

A 1+683 1+736 

  

53 7,1 53 

A 1+736 1+748 

 

12 

 

4 12 

A 1+748 1+757 9 

  

2 9 

E 1+757 1+762 5 

  

2 5 

ROTUNDA 2 

ROT 1+762 1+822 
 

60 
 

2 60 

E 1+822 1+909 

  

87 7,6 87 

E 1+909 1+922 

 

13 

 

4 13 

E 1+922 1+946 24 

  

2 24 

A 1+946 1+989 43 

  

2 43 

E 1+989 2016 27 

  

2 27 

E 2+016 2+034 

 

18 

 

4 18 

E 2+034 2+082 

 

48 

 

5,8 48 

E 2+082 2+099 

 

17 

 

4 17 

E 2+099 2+107 8 

  

2 8 

A 2+107 2+115 

 

8 

 

2 8 

A 2+115 2+119 

 

4 

 

4 4 

A 2+119 2+135 

 

16 

 

8 16 

VIADUTO V1 

V 2+135 2+212 
 

77 
 

4,6 77 

A 2+212 2+228 

 

16 

 

4,6 16 

A 2+228 2+234 

 

6 

 

4 6 

A 2+234 2+237 

 

3 

 

2 3 

RESTABELECIMENTO R2 - PA2 

A 2+237 2+249 12 

  

2 12 

E 2+249 2+269 20 

  

2 20 

E 2+269 2+291 

 

22 

 

4 22 

E 2+291 2+312 

 

21 

 

4,4 21 
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Tipo de 
ocorrência 

Troço 
Classes de magnitude de 

intrusão visual (extensão em m) Altura 
máxima 

(m) 

Extensão 
Total (m) 

km inicial km final Reduzida Moderada Elevada 

E 2+312 2+409 

 

97 

 

4 97 

E 2+409 2+433 24 

  

2 24 

A 2+433 2+456 23 

  

1 23 

E 2+456 2+498 42 

  

1 42 

A 2+498 2+546 48 

  

2 48 

E 2+546 2+602 56 

  

2 56 

A 2+602 2+609 7 

  

2 7 

A 2+609 2+618 

 

9 

 

4 9 

A 2+618 2+670 

  

52 10 52 

A 2+670 2+678 

 

8 

 

4 8 

A 2+678 2+734 56 

  

2 56 

E 2+734 2+789 55 

  

2 55 

A 2+789 2+824 35 

  

2 35 

A 2+824 2+854 

 

30 

 

4 30 

A 2+854 2+866 

 

12 

 

6,8 12 

VIADUTO V2 

V 2+866 3+004 
 

138 
 

4,7 138 

A 3+004 3+008 

 

4 

 

5,7 4 

A 3+008 3+027 

 

19 

 

4 19 

A 3+027 3+041 14 

  

2 14 

E 3+041 3+084 43 

  

2 43 

E 3+084 3+087 3 

  

3,4 3 

E 3+087 3+095 8 

  

2 8 

A 3+095 3+097 2 

  

2 2 

A 3+097 3+108 

 

11 

 

4 11 

A 3+108 3+114 

  

6 8,3 6 

RESTABELECIMENTO R2 - PI2 

A 3+114 3+157 

  

43 8,3 43 

A 3+157 3+174 

 

17 

 

4 17 

A 3+174 3+183 9 

  

2 9 

E 3+183 3+200 17 

  

2 17 

E 3+200 3+217 

 

17 

 

4 17 

E 3+217 3+243 

 

26 

 

5,4 26 

E 3+243 3+248 

 

5 

 

4 5 

E 3+248 3+253 5 

  

2 5 
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Tipo de 
ocorrência 

Troço 
Classes de magnitude de 

intrusão visual (extensão em m) Altura 
máxima 

(m) 

Extensão 
Total (m) 

km inicial km final Reduzida Moderada Elevada 

A 3+253 3+283 30 

  

1 30 

 

TOTAIS  

Classes de Magnitude  Reduzida Moderada Elevada Totais 

Extensão Total em cada classe 1650 1175 458 3283 

Percentagem de ocorrências de 
projecto 50 36 14 100 

 

A implantação do traçado implica alterações com alguma significância na morfologia atual do 

terreno, verificando-se movimentações de terras numa área de cerca de 11,5 ha, incluindo a 

plataforma da via.  

Da análise do perfil longitudinal verificou-se à partida uma elevada oscilação entre aterros e 

escavações, bem como a utilização de uma ponte e três viadutos, constatando-se que houve um 

cuidado em adaptar ao máximo o traçado à topografia natural, embora se identifiquem alguns aterros 

e escavações mais significativos, condicionados pela presença de um território de morfologia 

ondulada.  

Esta observação é confirmada pelo levantamento das ocorrências de projeto, tendo-se verificado que 

cerca de metade da extensão do traçado em estudo se integra na classe de reduzida magnitude 

(50%). As restantes ocorrências de projeto integram, na sua maioria, a classe de magnitude 

moderada (36%), correspondendo apenas 14% da extensão do traçado à classe de elevada 

magnitude. 

Identificam-se como troços do traçado mais gravosos os aterros e escavações de maior dimensão, 

sobretudo os com altura superior a 4 metros, e os troços onde as terraplenagens atingem maiores 

áreas/extensões. 

No que se refere aos aterros, situação que pela maior volumetria se assume como a mais gravosa 

visualmente a maiores distâncias, verifica-se que estes perfazem menos de 50% do traçado e que 

apenas em 19% do traçado o aterro assume uma altura relevante, maior que 2 metros, e que apenas 

em 11% do traçado é excedida uma altura de 4 metros. Relativamente às escavações verifica-se que 

estas ocorrem em praticamente 50% do traçado, apresentando na generalidade alturas inferiores a 4 

metros, identificando-se apenas quatro troços em que esta altura é excedida, mas numa extensão 

pouco significativa.  
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No se refere às terraplenagens (aterros e escavações), com alteração da ocupação do solo e da 

morfologia do terreno, identificam-se alguns troços mais gravosos, nos quais o distanciamento à 

plataforma da via excede os 10 metros. Estes circunscrevem-se, na sua maioria, apenas a um lado 

da via, integrando sensivelmente apenas 22% do traçado. Identificam-se alguns troços com 

distanciamentos superiores a 20 metros, sendo estas ocorrências as mais gravosas no que se refere 

à área afetada e à intrusão visual que induzem na paisagem.  

Da análise anterior identificaram-se os seguintes troços como potenciadores de transformações e 

intrusões visuais negativas significativas: 

▪ Aterros entre os km 0+030 e 0+214 e 0+650 e 0+850, respetivamente com 214 e 200 metros de 

extensão e atingindo os 5,9  e 3,8 metros de altura. Estes aterros desenvolvem-se na transição 

entre uma área agrícola (vinha e culturas) e uma área florestal de produção (eucalipto) na 

envolvente dos aglomerados de S. Romão, Fundo de Vila (Casa de Marvão), Corgo, Seixo e 

Padredo, manifestando moderada e elevada visibilidade e moderada sensibilidade visual. 

Contudo, tendo em conta que estes aterros se desenvolvem limítrofes a uma área florestal que 

reveste uma zona ligeiramente mais elevada do terreno, atenuando a sua presença, considera-

se que esta ocorrência determine impacte estrutural e visual negativo significativo. De forma 

a minimizar o impacte visual propõem-se que se recorra a modelações do terreno (cômoro), caso 

exista excedente de terra, e a barreiras de vegetação; 

▪ Aterro entre os km 1+620 e 1+757 com 137 metros de extensão e atingindo os 7,1 metros de 

altura. Este aterro desenvolve-se no seio de um bosque de folhosas, de moderada visibilidade ao 

largo da povoação de Fermil de Basto/Aldeia, manifestando elevada sensibilidade visual. Tendo 

em conta que este aterro se desenvolve no interior de uma mancha florestal, que mantida na 

envolvente atenuará a sua presença, e que no âmbito do PIP a sua “densificação” contribuirá para 

a sua dissimulação, considera-se que esta ocorrência determine impacte estrutural negativo 

significativo, mas visual pouco significativo; 

▪ Escavação entre os km 1+822 e 1+946 com 124 metros de extensão e atingindo os 7,6 metros 

de altura. Esta escavação, parte coincidente com a Rotunda 2, desenvolve-se numa área 

dominada por matos degradados, de moderada visibilidade a sudeste da povoação de Fermil de 

Basto/Aldeia, manifestando moderada sensibilidade visual. Verifica-se que esta escavação se 

assume mais gravosa na lateral coincidente com o foco de visibilidade, determinando que a 

escavação visível deste se assuma como uma intrusão visual com menor relevância. Apesar do 

enunciado, considera-se, dada a proximidade a habitações, que esta escavação determine ainda 

assim um impacte estrutural negativo significativo e visual moderadamente significativo; 

▪ Aterro entre os km 2+602 e 2+736 com 132 metros de extensão e atingindo os 10 metros de 

altura. Este aterro desenvolve-se alternadamente em manchas de eucaliptal e pinheiro bravo, 
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bosques de folhosas e, com menor relevância, culturas temporárias, a poente da povoação de 

Veade. Apresenta elevada visibilidade e moderada a elevada sensibilidade visual. Porém, verifica-

se que a presença de formações arbóreas na envolvente contribuirá para a dissimulação da sua 

presença, situação que poderá ser reforçada pelas plantações previstas no âmbito do PIP, 

prevendo-se desta forma que este aterro implique um impacte visual estrutural negativo 

significativo e visual moderadamente a pouco significativo; 

▪ Aterro entre os km 3+095 e 3+183, associado ao Restabelecimento R2 – PI2, com 88 metros de 

extensão e atingindo os 10 metros de altura. Este aterro desenvolve-se na totalidade sobre 

culturas temporárias associadas a estruturas naturais (sebes) a nordeste da povoação de Lordelo, 

apresentando consequentemente elevada visibilidade e sensibilidade visual. Porém, verifica-se 

que a presença de alinhamentos arbóreos na envolvente contribuirá para a dissimulação da sua 

presença, situação que poderá ser reforçada pelas plantações previstas no âmbito do PIP, 

prevendo-se desta forma que este aterro implique um impacte estrutural negativo significativo, 

mas visual moderadamente significativo. 

Importa referir, no que se refere aos restabelecimentos que os aterros ou escavações associadas, 

respetivamente às passagens inferiores ou superiores, se assumem mais significativos do que a obra 

de arte, pelo que foram sempre consideradas as terraplenagens na avaliação das ocorrências.  

Por fim, importa avaliar também a intrusão visual determinada pela futura via, na globalidade, 

considerando-se que esta será tanto mais gravosa quanto mais visível e mais próxima for a 

infraestrutura prevista dos focos de potenciais observadores presentes no território. Desta forma, 

recorreu-se à análise da bacia visual do projeto (Ver DESENHO 22 do Volume III – Peças 

Desenhadas), gerada tendo por base a morfologia do terreno, a altura média de um observador e 

uma área de influência visual de 3 000 metros. 

Foram identificados nesta área 51 focos de observadores, de acordo com a última Carta de Ocupação 

do Solo disponibilizada pela Direção Geral do Território (COS 2018), 15 pontos de interesse (igrejas, 

solares, casas tradicionais e praias fluviais), áreas de elevado valor cénico associadas a várzeas 

agrícolas, linhas de água e bosques de folhosas, e também a ecopista do Tâmega. 

A bacia visual do projeto permite identificar quais os focos de potenciais observadores expostos 

visualmente à futura via e, relacionando com a distância a que se encontram desta, a magnitude da 

intrusão visual a que estão sujeitos. Para os observadores mais próximos (distância inferior a 500 

metros), considerados como os focos potencialmente sujeitos a impactes visuais significativos, foram 

analisadas as respetivas bacias visuais, de modo a avaliar a real visibilidade para o traçado. O quadro 

seguinte apresenta a síntese da análise elaborada. 
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Quadro 6.26 – Análise da Intrusão Visual induzida pela Variante 

Pontos de observação Visibilidade 
Distância 

< 500 500 - 1000 1000 - 2000 > 2000 

Abelheira de Cima Não apresenta visibilidade   X  

Adoufe Não apresenta visibilidade    X 

Águas Férreas Apresenta visibilidade  X   

Alto da Corda Não apresenta visibilidade    X 

Britelo Não apresenta visibilidade   X  

Casa da Boavista* Apresenta visibilidade X    

Casa da Igreja* Apresenta visibilidade X    

Casa da Levada** Apresenta visibilidade X    

Casa de Molares* Apresenta visibilidade X    

Casa de Val de Esculca* Apresenta visibilidade  X   

Casa do Campo* Apresenta visibilidade     

Casa de Marvão* Apresenta visibilidade X    

Casa do Outeiro* Apresenta visibilidade X    

Casa do Padredo* Apresenta visibilidade  X   

Casa Rural das Terras de 
Basto* 

Apresenta visibilidade  X   

Casa da Torre da Veiga* Apresenta visibilidade  X   

Canedo de Basto Não apresenta visibilidade   X  

Carvalheiras Apresenta visibilidade    X 

Celorico de Basto Não apresenta visibilidade    X 

Ecopista do Tâmega 
Apresenta visibilidade (troço 

de 640 m) 
 X   

Corgo 
3 troços perfazendo 2440 

metros 
X    

Cortes Apresenta visibilidade    X 

Crespos Não apresenta visibilidade   X  

Cruzeiro Apresenta visibilidade  X   

Estremadouro Apresenta visibilidade  X   

Fermil 
2 troços perfazendo 2690 

metros 
X    

Fontão Não apresenta visibilidade    X 

Gagos Apresenta visibilidade   X  

Garcei Apresenta visibilidade  X   

Igreja de S. João do Corgo* Apresenta visibilidade X    

Igreja de Santa maria de 
Veade* 

Apresenta visibilidade     

Lordelo 2 troços com 2740 metros X    

Lugar de Além Não apresenta visibilidade  X   
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Pontos de observação Visibilidade 
Distância 

< 500 500 - 1000 1000 - 2000 > 2000 

Lugar de Dentro Não apresenta visibilidade    X 

Lugar Novo Não apresenta visibilidade   X  

Molares Apresenta visibilidade  X   

Mondim de Basto Apresenta visibilidade   X  

Montão Não apresenta visibilidade    X 

Mosqueiros Não apresenta visibilidade    X 

Muchões Apresenta visibilidade   X  

Novo Apresenta visibilidade    X 

Orgal Apresenta visibilidade  X   

Ourilhe Apresenta visibilidade    X 

Outeiro Apresenta visibilidade  X   

Padredo 
2 troços perfazendo 150 

metros 
X    

Passagem Apresenta visibilidade    X 

Peso Não apresenta visibilidade   X  

Portela Apresenta visibilidade  X   

Portelas Apresenta visibilidade   X  

Pouso Apresenta visibilidade   X  

Praia Fluvial de Fermil* Apresenta visibilidade X    

Queimada Apresenta visibilidade   X  

Quinta da Chouza* Apresenta visibilidade X    

Raza Apresenta visibilidade  X   

Requeixo Apresenta visibilidade   X  

Ribeira Apresenta visibilidade    X 

Ribeiro Não apresenta visibilidade   X  

Salgueirinhos Apresenta visibilidade    X 

Seturrada Não apresenta visibilidade    X 

Vale de Bouro Apresenta visibilidade    X 

Veade 1 troço com 2240 metros X    

Veiga Apresenta visibilidade    X 

Venda Nova Não apresenta visibilidade   X  

Vila nova Apresenta visibilidade   X  

Vilar Não apresenta visibilidade    X 

Vilar de Viando Não apresenta visibilidade    X 

Vila Trevssa do Tornadouro Apresenta visibilidade X    

Vinhaça Apresenta visibilidade    X 
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Da análise da tabela anterior verifica-se que dos 51 focos de potenciais observadores considerados: 

• 19 dos 51 aglomerados populacionais não apresentam visibilidade, função do obstáculo ao 

alcance visual determinado pela morfologia do terreno (Abelheira de Cima, Adoufe, Alto da 

Corda, Britelo, Canedo de Basto, Celorico de Basto, Crespos, Fontão, Lugar de Além, Lugar 

de Dentro, Lugar Novo, Montão, Mosqueiros, Peso, Ribeiro, Seturrada, Venda Nova, Vilar e 

Vilar de Viando); 

• 10 dos 51 aglomerados populacionais manifestam-se a mais de 2000 metros, distância a que 

o traçado em estudo, se visível, se encontra praticamente diluído na paisagem, não 

implicando uma intrusão visual negativa com relevância (Carvalheiras, Cortes, Novo, Ourilhe, 

Passagem, Ribeira, Salgueirinhos, Vale do Bouro, Veiga e Vinhaça); 

• 8 dos 51 aglomerados populacionais manifestam-se a mais de 1000 metros, distância a que 

o traçado em estudo não se destaca de forma evidente da paisagem, implicando apenas uma 

intrusão visual reduzida (Gagos, Mondim de Basto, Muchões, Portelas, Pouso, Queimada, 

Requeixo e Vila Nova); 

• 9 dos 51 aglomerados populacionais manifestam-se a mais de 500 metros, distância a que o 

traçado em estudo se assume como uma intrusão visual moderada (Águas Férreas, Cruzeiro, 

Estremadouro, Garcei, Molares, Orgal, Outeiro, Portela e Raza); 

• 5 dos 51 aglomerados populacionais manifestam-se a menos de 500 metros, distância a que 

o traçado em estudo se assume como uma intrusão visual elevada (Corgo, Fermil, Lordelo, 

Padredo e Veade).  

• 4 dos 15 pontos de interesse manifestam-se a mais de 500 metros, distância a que o traçado 

em estudo se assume como uma intrusão visual moderada (casas de Val Esculca, de 

Padredo, Rural de Terras de Basto e da Torre da Vigia); 

• 11 dos 15 pontos de interesse manifestam-se a menos de 500 metros, distância a que o 

traçado em estudo se assume como uma intrusão visual elevada (Casa da Boavista, Casa da 

Igreja, Casa da Levada, Casa de Molares, Casa de Marvão e a Casa de Outeiro, bem como 

asigrejas de S. João do Corgo e de Santa Maria de Veade, praia fluvial de Fermil, Qujnta da 

Chouza e Villa Travessa do Tornadouro). 

Verifica-se assim que apenas 14 de 51 focos de observadores associados a aglomerados 

populacionais e 15 pontos de interesse se manifestam potencialmente expostos a impactes visuais 

moderados e significativos. Contudo, a bacia visual gerada é elaborada com base exclusivamente na 
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morfologia do terreno, sendo que a visibilidade será necessariamente influenciada também pelo tipo 

de ocupação do solo presente nos eixos visuais.  

Na prospeção de campo verificou-se que a forte presença de manchas florestais dispersas no 

território reduz significativamente a amplitude visual, identificando-se escassos pontos com 

visibilidade sobre a paisagem. Com base neste pressuposto foram analisadas as bacias visuais dos 

focos de observadores identificados como sujeitos a intrusões visuais moderadas e elevadas, 

sistematizando-se de seguida as conclusões dessa análise: 

• A povoação de Águas Férreas apresenta na sua envolvente uma mancha florestal que 

impedirá a visibilidade para o futuro traçado; 

• As povoações de Garcei, Orgal e Portela apresentam no seu eixo visual obstáculos ao 

alcance visual que impedirão a visibilidade para o futuro traçado: manchas e alinhamentos 

arbóreos e a povoação do Corgo; 
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Figura 6.2 - Águas Férreas com mancha florestal no eixo visual para o traçado (Esquerda) e Garcei, Orgal e Molares com obstáculos ao alcance visual no eixo visual para o traçado 

(Direita) 
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• A povoação do Corgo assume-se como um dos focos de observadores mais próximos e com 

potencial visibilidade para uma maior extensão do traçado (2440 m), contudo a sua bacia 

visual encontra-se circunscrita por manchas florestais, implicando que apenas o troço inicial, 

com cerca 1100 metros, seja visível;  

• A povoação de Padredo assume-se como um dos focos de observadores mais próximos, 

mas apresenta visibilidade potencial apenas para dois pequenos troços, que perfazem 

somente 150 metros. Acresce que apenas uma parte da povoação apresentará visibilidade, 

uma vez que a maioria do aglomerado apresenta uma mancha florestal limítrofe;  
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Figura 6.3 - Corgo com bacia visual circunscrita por manchas florestais (esquerda) e Padredo com mancha florestal no eixo visual para o traçado (direita 
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• A povoação do Outeiro apresenta uma bacia visual circunscrita por manchas florestais 

impedindo a visibilidade para o futuro traçado;  

• A povoação de Raza apresenta no seu eixo visual obstáculos ao alcance visual que impedirão 

a visibilidade para o futuro traçado: manchas e alinhamentos arbóreos e a povoação de 

Fermil; 

  

Figura 6.4 - Outeiro com bacia visual circunscrita por manchas florestais (esquerda) e Raza com obstáculos 

ao alcance visual no eixo visual para o traçado (direita 

 

• As povoações de Cruzeiro, Estremadouro e Molares apresentam visibilidade potencial para 

um troço do traçado que atravessa maioritariamente manchas florestais, pelo que se prevê 

que estes aglomerados, se expostos, apresentem visibilidade apenas para pequenos troços 

descontínuos; 

• A povoação de Fermil assume-se como um dos focos de observadores mais próximos e com 

potencial visibilidade para uma maior extensão do traçado (2690 m), contudo a sua bacia 

visual encontra-se circunscrita por manchas florestais, implicando que apenas o troço entre 

os km 1+200 a 2+100, com cerca 900 metros, seja visível; 
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Figura 6.5 – Cruzeiro, Molares e Estremadouro com visibilidade para um troço do traçado integrado em manchas florestais (esquerda) e Fermil com bacia visual circunscrita por 

manchas florestais (direita) 
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• A povoação de Lordelo assume-se como um dos focos de observadores mais próximos e 

com potencial visibilidade para uma maior extensão do traçado (2740 m), contudo a sua bacia 

visual encontra-se circunscrita por manchas florestais, implicando que apenas o troço final, 

com cerca 350 metros, seja visível; 

• A povoação de Veade assume-se como um dos focos de observadores mais próximos e com 

potencial visibilidade para uma maior extensão do traçado (2240 m), contudo a sua bacia 

visual encontra-se circunscrita por áreas florestais, restringindo a visibilidade a um troço em 

que o traçado se desenvolve também, em grande parte, no seio de manchas arbóreas, pelo 

que se prevê que este aglomerado, se exposto, apresente visibilidade para apenas pequenos 

troços descontínuos. 

  

Figura 6.6 - Veade com bacia visual circunscrita por manchas florestais e traçado desenvolvendo-se no seio 

de manchas arbóreas (esquerda) e Lordelo com bacia visual circunscrita a norte por manchas florestais 

(direita) 

 

• Os pontos de interesse Casa da Boavista, Casa do Outeiro, Casa de Padredo, Casa da Torre 

da Veiga e Casa Rural das Terras de Basto apresentam na sua envolvente ou no eixo visual 

para o traçado manchas ou alinhamentos arbóreos que impedirão a visibilidade para o futuro 

traçado. 
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Figura 6.7 – Casas da Boavista e Casa do Outeiro e Casa de Padredo com alinhamentos e manchas arbóreas no eixo visual para o traçado (Google Earth Pro) 
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• Os pontos de interesse Casa da Igreja, Casa de Marvão e a Casa de Levada, a Villa Travessa 

do Tornedouro e as igrejas de S.João do Corgo e de Santa Maria de Veade apresentam na 

sua envolvente ou no eixo visual para o traçado alinhamentos e elementos arbóreos dispersos 

que atenuarão a presença do futuro traçado. 

  

Figura 6.8 - Casa da Igreja e Casa de Marvão, igreja de S. João do Corgo e Villa Travessa do Tornadourp 

com alinhamentos e manchas arbóreas no eixo visual para o traçado (Google Earth Pro) 

 

• Os pontos de interesse Casa de Morales, Casa de Campo e Praia fluvial de Fermil 

apresentam-se rodeados de manchas arbóreas que impedirão a visibilidade ou atenuarão a 

presença do futuro traçado; 

• O ponto de interesse Casa de Val de Esculca apresenta no seu eixo visual para o traçado 

aglomerados populacionais que impedirão a visibilidade do futuro traçado; 
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Figura 6.9 – Praia fluvial de Fermil rodeada de mancha arborea e Casa de Val de Esculca com 

aglomerado populacional no eixo visual para o traçado (Google Earth Pro 

• Quinta da Chouza apresenta na sua envolvente ou no eixo visual para o traçado elementos e 

manchas arbóreas que circunscreverão a bacia visual, impedindo a visibilidade de uma 

grande extensão do traçado. Contudo, dada a proximidade e a afetação da mancha arbórea 

mais significativa na sua envolvente pelo traçado, prevê-se que este ponto seja afetado de 

forma gravosa pela presença da futura via.   

 

Figura 6.10 – Quinta da Chouza com manchas arbóreas na envolvente, mas muito próximo do 

traçado (Google Earth Pro) 
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No que se refere às áreas de elevada qualidade visual, foram quantificadas as áreas integradas nesta 

classe afetadas pelo futuro traçado, bem como as abrangidas pela sua bacia visual, ou seja, área 

visualmente afetadas pela presença da intrusão visual determinada pela infraestrutura em estudo. 

Constata-se que o traçado interfere com áreas de elevada qualidade visual apenas em 36% do seu 

desenvolvimento, sendo que algumas delas apenas de forma limítrofe, nomeadamente nos troços 

entre os km 0+450 a 1+200 e 2+525 a 2+600, o que se traduz numa interferência real de apenas 

24%. No que se refere às áreas de elevada qualidade visual na envolvente potencialmente afetadas 

pela presença da futura via, constata-se que mais de metade destas (61%) não serão afetadas 

visualmente pela variante, e que das áreas afetadas a maioria apresenta no seu eixo visual para o 

traçado ocupações (florestas e manchas edificadas) que se assumirão como obstáculo ao alcance 

visual, contabilizando-se que na realidade apenas 23% das áreas de elevada qualidade visual sejam 

efetivamente afetadas.  

Importa mencionar que apesar da nova via implicar uma degradação visual das áreas de elevada 

qualidade presentes no vale que atravessa (pelo menos na fase inicial antes de se encontrar 

enquadrada na paisagem), permitirá um maior usufruto da paisagem pelos utilizadores associados a 

este novo acesso, proporcionando pontos de vista até à atualidade inexistentes, promovendo um 

maior interesse e apropriação da paisagem pelos seus habitantes e visitantes esporádicos.  

Acresce que o Projeto de Integração Paisagística assegurará a integração e dissimulação da futura 

via, valorizando a paisagem degradada pelo decorrer da obra e minimizando o impacte visual e 

estrutural decorrente da introdução deste novo elemento, através de ações de modelação do terreno 

e da utilização de vegetação da flora local, recorrendo, entre outros, à: 

•  Plantação decortinas arbóreo-arbustivas, sempre que se verificar que a vegetação existente 

não dissimula adequadamente a futura estrada, nomeadamente nos troços em que o traçado 

se desenvolve ao largo das povoações do Corgo (km 0+300 a 0+900), Fermil (km 1+350 a 

1+950), Lordelo (Rotunda 3) e Veade (km 2+425 a 2+675) e na proximidade de habitações 

isoladas, nas quais se incluem as quintas e casas solarengas; 

• Criação de cômoros ao longo dos taludes mais gravosos, se existir espaço e excedente de 

terra em obra, nomeadamente ao longo do aterro entre o km 0+650 e 0+850; 

• Demolição, escarificação e descompactação do solo ocupado por vias a desativar, e posterior 

revestimento com vegetação, promovendo assim a recuperação e a renaturalização da 

paisagem; 

As cortinas deverão ser plantadas no topo dos taludes de escavação e na base dos taludes de aterro. 

Nos taludes de aterro deverão ainda ser previstas plantações arbóreas nos taludes (a covacho. 

Deste modo, tendo em conta: 
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• Que o traçado se desenvolve maioritariamente em áreas de moderada sensibilidade, 

interferindo pontualmente com áreas mais suscetíveis associadas a várzeas agrícolas na 

proximidade de aglomerados populacionais e bosques de folhosas; 

• Que a afetação visual de áreas de elevado valor cénico corresponde apenas a 23% da área 

total presente na área de influência visual da variante, e que com a implementação do Projeto 

de Integração Paisagística (PIP) ainda poderá ser mais reduzida; 

• Que a afetação de vegetação com relevância cénica e ecológica é localizada e poderá ser 

compensada no âmbito do PIP; 

• Que as alterações estruturais associadas à movimentação de terras e implementação de 

taludes de aterro e escavação, apresentam na generalidade magnitude reduzida, 

identificando-se apenas cinco trechos, quatro aterros e uma escavação, que implicarão 

impactes estruturais relevantes;  

• Que apesar de se integrar num território com forte presença humana, a bacia visual da futura 

via se encontra circunscrita por expressivas barreiras visuais demarcadas, não só pela 

morfologia do terreno, como também pela ocupação do solo em presença (manchas e 

alinhamentos arbóreos); 

• Que apenas 8 de 51 povoações na envolvente se preveem efetivamente afetadas visualmente 

pela futura via rodoviária, e que 5 estarão sujeitas apenas a uma intrusão visual pouco 

significativa; 

• Que somente as povoações de Fermil, Corgo e Lordelo se afiguram sujeitas a uma intrusão 

visual mais gravosa, mas minimizável pelo Projeto de Integração Paisagística; 

• Que embora a totalidade dos pontos de interesse (15) apresentem potencial visibilidade para 

a futura via rodoviária, da análise da sua envolvente se prevê que apenas sete se manifestem 

expostos, e somente a troços reduzidos, sendo possível a sua dissimulação pelo PIP.  

• Que apenas um ponto de interesse, Quinta da Chouza, se prevê mais afetado, pela 

proximidade que apresenta ao traçado e por este coincidir com a mancha florestal que poderia 

atenuar a sua presença; 

• Que os inevitáveis impactes negativos identificados serão minimizados pela implementação 

do Projeto de Integração Paisagística, que integrará as novas ocorrências e recuperará e 

valorizará a paisagem degradada pelo decorrer da obra, recorrendo a cortinas arbóreo-

arbustivas nas áreas laterais e aterros. 
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• Que os inevitáveis impactes negativos identificados serão minimizados pela implementação 

do Projeto de Integração Paisagística, que integrará as novas ocorrências e recuperará e 

valorizará a paisagem degradada pelo decorrer da obra, recorrendo a cortinas arbóreo-

arbustivas nas áreas laterais e aterros. 

• E por fim, que a nova via proporcionará novas vistas sobre a paisagem até agora inexistentes, 

promovendo um maior usufruto por parte das populações e visitantes. 

Considera-se que a implementação do projeto em estudo determine um impacte visual e estrutural 

negativo, direto, certo, local, imediato, de magnitude moderada, pelas alterações previstas na 

morfologia do terreno e afetação de áreas sensíveis, mas minimizável e de reduzida significância. 

6.14.4 Síntese de Impactes 

Identificam-se como projetos e elementos suscetíveis de produzir impactes cumulativos no descritor 

Paisagem, o projeto do lote da variante adjacente, que faz parte integrante da Via do Tâmega, 

localizada imediatamente a sul. 

Os impactes mais significativos determinados pela implementação destes projetos decorrem da 

transformação da paisagem associada às alterações da morfologia, da ocupação atual do solo e da 

introdução de um novo elemento exógeno.  

No seu conjunto a implementação de cada um destes projetos, que se assumem individualmente 

como intrusões visuais negativas e determinam alterações na morfologia atual do terreno relevantes, 

bem como afetação de vegetação com importância no ambiente visual atual da paisagem, determina 

uma crescente fragmentação e artificialização da paisagem em estudo. 

Contudo, o vale do rio de Veade, local de implementação da variante em estudo, já se encontra 

atualmente muito marcado pela presença de rodovias a articular os vários aglomerados populacionais 

disseminados nesta zona de morfologia suave, mais apta à fixação humana, prevendo-se assim, dada 

a reduzida extensão da variante, apenas um ligeiro acréscimo da artificialização e fragmentação desta 

paisagem. 

Acresce que a obra do lote contíguo ainda se encontra a decorrer, pelo que os distúrbios associados 

à fase de construção, potenciadores de impactes cumulativos significativos, não coincidirão com as 

ações necessárias à implementação do projeto em estudo. 

Tendo em conta o enunciado, considera-se que os impactes cumulativos se assumam pouco 

significativos.  
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6.15 Património Arqueológico e Arquitetónico 

6.15.1 Aspetos metodológicos e âmbito específico 

Na análise de impactes podem-se distinguir dois tipos de impactes: impactes diretos e impactes indiretos. 

Os primeiros significam a destruição da Ocorrência Patrimonial em causa, os segundos a alteração do seu 

contexto primitivo.  

Na presente análise foram tidos em consideração vários fatores (Magnitude, Área sujeita a impacte, 

probabilidade, fase de ocorrência, caráter e tipo) que permitiram caraterizar e quantificar os impactes 

no presente descritor. Os critérios utilizados para cada fator considerado apresentam-se no Quadro 

6.27. 

Quadro 6.27 – Critérios utilizados para cada fator considerado  

Avaliação de Impactes 

Magnitude do 
Impacte 

Elevado (≥ 
95%) 

Médio (≥ 
60% < 95%) 

Reduzido (≥ 
30% < 60%) 

Pontual (< 
30%) 

Indeterminado(0%) 

Área Sujeita a 
Impacte 

Elevado (≥ 
95%) 

Médio (≥ 
60% < 95%) 

Reduzido (≥ 
30% < 60%) 

Pontual (< 
30%) 

Indeterminado(0%) 

Probabilidade Certo Muito provável Possível Pouco provável 

Fase de 
Ocorrência 

Construção Exploração Desativação 

Carácter de 
Impacte 

Indireto Direto 

Tipo de 
Impacte 

Temporário Permanente 

 

Mediante os resultados obtidos na Classificação Patrimonial e na Avaliação de Impacte 

estabeleceram-se diferentes Níveis de Condicionantes que a Ocorrência Patrimonial impõe ao 

desenvolvimento do projeto, através de parâmetros específicos e objetivos, facilitando a sua inclusão 

dentro do projecto17. 

Correspondendo às áreas de impacte expostas procedeu-se à definição de uma gradação de 

condicionantes consequentes, ver Quadro 6.28. 

 

 

17 Adaptado do Documento de Trabalho – Versão 1 da APA (Associação Profissional de Arqueólogos) “Metodologia de Avaliação de Impacte 

Arqueológico” 
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Quadro 6.28 - Gradação de condicionantes consequentes 

NÍVEL DE CONDICIONANTE 

Nível 5 
Condiciona a obra e as ações intrusivas, impondo uma delimitação rigorosa da área 
protegida até 50m em torno (conforme estabelecido na legislação). 

Nível 4 

Impacte Severo - Embora não impeça o prosseguimento do projeto, impõe um estudo 
exaustivo prévio do sítio arqueológico, a necessidade de uma avaliação da área efetiva 
dos vestígios e a sua aprofundada caracterização, através da realização de escavação 
arqueológica da área total afetada. 

Nível 3 

Impacte Moderado - Embora não impeça o prosseguimento do projeto, impõe um estudo 
de diagnóstico prévio do sítio arqueológico, a necessidade de uma avaliação da área 
efetiva dos vestígios e a sua aprofundada caracterização, através da realização de 

sondagens de diagnóstico. 

Nível 2 
Impacte Compatível - Por princípio, não resulta em condicionantes ao desenvolvimento 
do projeto, devendo, mesmo assim, ter o devido acompanhamento arqueológico de 
obras. 

Nível 1 Por princípio, não resulta em condicionantes ao desenvolvimento do projeto. 

6.15.2 Fase de construção 

Conforme caracterização em Situação de Referência, foram identificadas seis Ocorrências 

Patrimoniais dentro das áreas de incidência direta e indireta: uma de carácter arqueológico dentro da 

área de incidência indireta; uma de carácter arquitetónico dentro da área de incidência direta; e quatro 

de carácter etnográfico dentro da área de incidência direta. Todas as OP têm uma condicionante nível 

1, o que significa que, “por principio, não resultam condicionantes ao desenvolvimento do projeto”, ou 

seja, é-lhes atribuída uma significância reduzida. 

O impacte na OP1 classifica-se como negativo, pouco provável, direto, permanente, de 

magnitude indeterminada. Nas OP2 e OP3, os impactes a ocorrer durante a fase de construção 

classificam-se como negativos, certos, diretos, permanentes e de magnitude elevada. As OP4, 

OP5 e OP6, eventuais impactes decorrentes das atividades de construção do projeto classificam-se 

como negativos, pouco prováveis, diretos, permanentes e de magnitude reduzida. 

As medidas de minimização preconizadas, indicadas em capítulo próprio, têm como objetivo a 

preservação integral de todas as ocorrências de valor patrimonial identificadas na área afeta ao 

projeto e a salvaguarda de toda a informação arqueológica, patrimonial e etnográfica que 

eventualmente possa vir a ser afetada pelo mesmo. 

6.15.3 Fase de exploração 

Não se prevê a ocorrência de impactes no Património decorrentes da exploração do projeto.  
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6.15.4 Síntese de Impactes 

Os impactes sobre o património ocorrerão potencialmente apenas durante a fase de construção do 

Projeto. Como referido, foram identificadas seis ocorrências patrimoniais dentro das áreas de 

incidência direta e indireta do Projeto, estando todas classificadas como tendo condicionantes nível 

1, ou seja, que não resultam em condicionantes ao desenvolvimento do projeto. Potenciais impactes 

sobre as ocorrências identificadas são classificam-se genericamente como pouco prováveis e com 

magnitude reduzida, com exceção das ocorrências OP2 e OP3, cujo impacte é considerado como 

certo e de magnitude elevada. 
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6.16 AVALIAÇÃO GLOBAL DE IMPACTES 

De uma forma geral, com a implementação do Projeto, os impactes ambientais são maioritariamente 

pouco significativos uma vez que o projeto já se encontra previsto no âmbito do PDM de Celorico 

de Basto, estando na sua maioria inserido na faixa de proteção preventiva de 50m – Rede principal. 

Para alem do referido, a área intersetada pelo projeto não se encontra inserida em áreas sensíveis 

sob o ponto de vista da Biodiversidade. 
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Quadro 6.29 – Quadro-síntese de impactes 

IMPACTE FASE 

CLASSIFICAÇÃO MITIGAÇÃO RESIDUAL 
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Clima e Alterações Climáticas  

Alteração da morfologia do terreno e do coberto vegetal Construção - Dir L C P Rev M PS Mit M PS 

Aumento de emissões de gases com efeito de estufa da maquinaria e veículos afetos à obra Construção - Dir L C T Irrev R PS Mit R PS 

Aumento de emissões de gases com efeito de estufa do tráfego associado à via Exploração - Dir L/R C P Irrev R PS Mit R PS 

Qualidade do Ar 

Aumento de emissões de gases com efeito de estufa da maquinaria e veículos afetos à obra, bem como de partículas associadas à 
movimentação de terras e circulação de veículos  

Construção - Dir Local C T Irrev R PS Mit R PS 

Aumento de emissões de gases com efeito de estufa do tráfego associado à via Exploração - Dir L/R C P Irrev R PS Mit R PS 

Geologia e Geomorfologia  

Afetação no ambiente geológico (destruição das diversas formações intervencionadas pelas obras, nomeadamente nos trabalhos de 
movimentação de terras) 

Construção - Dir L C P Rev  R S Mit R  S 

Presença dos taludes das escavações e dos aterros - alteração das formas de relevo naturais  Construção - Dir L C P Rev  R S Mit R  S 

Recursos Hídricos Superficiais  

Alteração das condições hidrológicas  Construção - Dir L C P Irev R PS Mit R PS 

Degradação da qualidade de água superficial devido à movimentação de maquinaria e dos próprios trabalhos de construção pelo 
arrastamento de partículas 

Construção - Dir L Prov T Rev 
R-
M 

PS Mit R PS 

Alteração das condições do escoamento junto às áreas a intervencionar relativas à construção da Ponte, Viadutos (V1 e V2) bem como 
as intervenções ao nível das 16 passagens hidráulicas a implementar ao longo da Via. 

Construção - Dir L Prov T Rev M PS Mit M PS 

Degradação da qualidade da água por introdução de águas de escorrência de plataforma de via potencialmente contaminadas Exploração - Dir L Prov T Rev 
R-
M 

PS-S Mit R-M PS-S 

Recursos Hídricos Subterrâneos  

Interseção do nível freático por ações de escavação Construção - Dir L Prov T Rev R PS Mit R PS 

Alteração do nível freático em captações existentes Construção - Ind L Prov T Rev 
R-
M 

PS-S Mit R PS 

Degradação da qualidade de água subterrânea devido a eventuais derrames acidentais de poluentes associados à circulação e 
funcionamento de máquinas e equipamentos 

Construção - Dir L Prov T Rev  R-E PS-S Mit R  PS 

Diminuição da taxa de recarga das massas de água devido à impermeabilização por parte dos restabelecimentos e da Plena Via Construção - Dir L C P Irrev R SS NMit R SS 

Contaminação de águas subterrâneas devia a águas de escorrência de via contaminadas ou derrames acidentais Exploração - Dir L Imp T Rev 
R-
M 

PS Mit R PS 

Ambiente Sonoro 

Alteração dos níveis de ruido e vibrações durante a construção do projeto e consequente aumento da incomodidade  Construção - Dir L C T Rev  
M-
E 

S Mit M  PS-S 

Exposição da população a níveis de ruído associados ao tráfego automóvel Exploração - Dir L C P Rev R-E SS NMit R-E SS 

Biodiversidade  

Perda de vegetação através da remoção da vegetação e camada superior do solo Construção - Dir L C P Rev  R PS-S Mit R  PS 
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IMPACTE FASE 

CLASSIFICAÇÃO MITIGAÇÃO RESIDUAL 
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Eventuais danos sobre indivíduos/núcleos de espécies RELAPE e habitats de interesse comunitário Construção - Dir L C T Rev  R S Mit R  PS 

Degradação da vegetação na envolvente devido à emissão de poeiras, deterioração da qualidade do solo, ar e águas Construção - Ind L Prov-Imp T Rev R PS Mit R PS 

Favorecimento da disseminação de espécies invasoras Construção - Ind L Prov T Rev  R S Mit R  PS 

Perda de habitat para espécies de herpetofauna, aves e mamíferos Construção - Dir L C P Rev R PS Mit R PS 

Aumento dos níveis de perturbação que resulta na degradação dos habitats presentes na envolvente da área de intervenção do projeto. Construção - Ind L Prov T Rev  R PS Mit R  PS 

Aumento do risco de atropelamento, sobretudo sobre espécies com menor mobilidade, como os anfíbios, os répteis e os 
micromamíferos 

Construção - Dir L Prov T Rev  R PS Mit R  PS 

Ampliação da fragmentação de habitats e efeito-barreira Exploração - Ind L C P Rev R PS Mit R PS 

Mortalidade por Atropelamento Exploração - Dir L C P Irrev R PS Mit R  PS 

Perturbação da Fauna Exploração - Ind L Prov P Rev R PS Mit R  PS 

Favorecimento da dispersão de espécies invasoras Exploração  - Ind L Prov P Rev R PS Mit R PS 

Solos e Capacidade do Uso do Solo 

Ocupação permanente dos solos  Construção - Dir L C P Irrev M PS NMit M PS 

Afetação de Solos com Capacidade Agrícola coincidente com áreas de RAN Construção - Dir L C P Irrev M S NMit M S 

Ocupação do Solo  

Alteração de uso do solo em Plena Via Construção - Dir L C P Rev 
R-
M 

PS NMit R PS 

Alteração de uso do solo em zona de restabelecimentos e caminhos paralelos e auxiliares Construção - Dir L C P Rev M PS NMit M PS 

Socioeconomia  

Alterações temporárias nos padrões de mobilidade Construção - Dir L C T Rev R S Mit R PS 

Aumento do número de postos de trabalho e volume de negócios Construção + Dir/Ind L Prov T Rev M S Mit M S 

Expropriações Construção - Dir L C P Rev  R S Mit R PS 

Promoção das condições de mobilidade e acessibilidades Exploração  + Dir L/Reg Prov P Irrev M MS NMit M MS 

Melhoria das condições de segurança Exploração  + Dir L Prov P Rev M S NMit M S 

Saúde Humana 

Afetação da qualidade do ar (emissão de GEE e partículas da circulação de maquinaria) Construção - Dir L Prov T Rev R PS Mit R PS 

Afetação do ruído ambiente (aumento dos valores de ruído devido à movimentação/circulação de veículos e máquinas)   Construção - Dir L Prov T Rev M S Mit M S 

Perturbação acústica sobre os recetores localizados nas vias envolventes usadas como acessos de obra Construção - Dir L Prov T Rev M PS Mit R PS 

Aumento de emissões de poluentes atmosféricos por parte do tráfego associado à via Exploração - Dir L Prov P Rev R SS NMit R SS 

Melhoria das condições de acessibilidade e da mobilidade na região, bem como segurança Exploração + Dir L/ Reg Prov P Rev M S NMit M S 

Afetação do ruído ambiente (aumento do tráfego) nos recetores P1,P2,P4,P6 Exploração - Dir L C P Rev M S Mit R S 
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IMPACTE FASE 

CLASSIFICAÇÃO MITIGAÇÃO RESIDUAL 
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Paisagem  

Desorganização visual e funcional Construção - Dir L Prov T Rev  M PS-S Mit R PS-S 

Impacte visual e estrutural nas zonas dos restabelecimentos e Plena Via Exploração  - Dir L C P Rev M PS Mit M PS 

Património  

Afetação da ocorrência OP1 Construção - Dir L Imp P Irrev  n.d. PS Mit R PS 

Afetação das ocorrências OP2 e OP3 Construção - Dir L Imp P Irrev  E PS Mit R PS 

Afetação das ocorrências OP4, OP5 e OP6 Construção - Dir L Imp P Irrev  R PS Mit R PS 

Natureza: Positivo [+] | Negativo [-]         Tipo: Direto [Dir] | Indireto [Ind] 
Área de influência: Local [L] | Regional [Reg] | Nacional [Nac] | Transfronteiriço [TFr]     Probabilidade: Certo [C] | Provável [Prov] | Improvável [Imp] 
Duração: Temporário [T] | Permanente [P]        Reversibilidade: Reversível [Rev] | Irreversível [Irrev] 
Magnitude: Elevada [E] | Moderada [M] | Reduzida [R]       Significância: Sem significância [SS] | Pouco significativo [PS] | Significativo [S] | Muito significativo [MS] 
Possibilidade de mitigação: Mitigável [Mit] | Não mitigável [NMit] 
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6.17 IMPACTES CUMULATIVOS 

A análise de impactes cumulativos considera os impactes no ambiente que resultam do presente 

projeto – Variante à EN210 entre Lordelo e Corgo - em associação com a presença de outros projetos, 

existentes ou previstos, bem como dos projetos complementares ou subsidiários. 

Identificam-se como projetos suscetíveis de produzir impactes cumulativos no descritor paisagem, 

componente social e saúde humana e biodiversidade, os troços adjacentes da Variante do Tâmega, 

prevendo-se que o impacte cumulativo permanente mais relevante decorra da intrusão visual 

determinada pela presença deste futuro elemento exógeno. 

Durante a fase de construção, dependendo da calendarização prevista para os projetos inerentes aos 

troços adjacentes da Via do Tâmega, poderão ocorrer impactes cumulativos que poderão, no entanto, 

ser significativos, dado o projeto na rodovia ocorrerem sobre um terreno sem qualquer intervenção 

anterior. 

No que se refere à paisagem, as bacias visuais dos observadores presentes no território encontram-

se muito circunscritas pela morfologia ondulada do terreno e pela forte presença de manchas 

florestais, prevendo-se que escassos focos de observadores apresentem visibilidade para outros 

troços em simultâneo, pelo que se considera que o impacte visual aumenta a sua área de influência, 

mas não a sua significância. 

Os impactes mais significativos determinados pela implementação destes projetos decorrem da 

transformação da paisagem associada às alterações da morfologia, da ocupação atual do solo e da 

introdução de um novo elemento exógeno.  

No seu conjunto a implementação de cada um destes projetos, que se assumem individualmente 

como intrusões visuais negativas e determinam alterações na morfologia atual do terreno relevantes, 

bem como afetação de vegetação com importância no ambiente visual atual da paisagem, determina 

uma crescente fragmentação e artificialização da paisagem em estudo. 

Contudo, o vale do rio de Veade, local de implementação da variante em estudo, já se encontra 

atualmente muito marcado pela presença de rodovias a articular os vários aglomerados populacionais 

disseminados nesta zona de morfologia suave, mais apta à fixação humana, prevendo-se assim, dada 

a reduzida extensão da variante, apenas um ligeiro acréscimo da artificialização e fragmentação desta 

paisagem. 
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Acresce que a obra do lote contíguo já se encontra a decorrer, pelo que os distúrbios associados à 

fase de construção, potenciadores de impactes cumulativos significativos, não coincidirão com as 

ações necessárias à implementação do projeto em estudo. 

Tendo em conta o enunciado, considera-se que os impactes cumulativos se assumam pouco 

significativos.  

Ao nível do ambiente sonoro, o ruído ambiente, que inclui as fontes sonoras em avaliação, 

constituídas pela nova estrada, novas rotundas e acessos, é composto também pelo ruído residual 

característico dos locais em avaliação. O ruído residual inclui as emissões sonoras das estradas já 

existentes na área em estudo assim como de outras fontes existentes no local.  

Como foi realizada a composição do ruído residual com o ruído particular das novas infraestruturas 

no cálculo do ruído ambiente, conclui-se que o ruido ambiente prospetivado resultante, alvo da análise 

de impactes realizada para a fase de exploração, incorpora já os impactes cumulativos das restantes 

estradas existentes na área de estudo, assim como de outras fontes avaliadas na caracterização do 

ruído residual. 

Relativamente à biodiversidade, na avaliação de impactes cumulativos teve-se em conta a existência 

de projetos potencialmente impactantes nas comunidades faunísticas, tais como outras vias de 

comunicação. 

Os principais impactes cumulativos a ter em conta são a fragmentação de habitats, efeito barreira e 

aumento da mortalidade por atropelamento. Estes serão de natureza negativa, ocorrência provável, 

magnitude moderada, reversíveis (no caso da fragmentação de habitats e efeito barreira), 

irreversíveis (no caso da mortalidade), de duração permanente e incidência local, podendo por isso 

ser classificados como pouco significativos (para as espécies sem estatuto de ameaça) ou 

significativos (para as espécies ameaçadas). 

Ressalva-se que os impactes temporários na fase de construção, decorrentes dos distúrbios 

causados pela movimentação de máquinas, desmatações e terraplenagens, aumentarão de 

significância, caso a construção dos troços adjacentes coincida no tempo. 

Em fase de exploração da via do Tâmega, para a qual contribuirão todos estes projetos, estarão 

associados impactes cumulativos muito positivos ao nível socioeconómico associado principalmente 

ao desenvolvimento económico da região, contribuindo para uma melhor mobilidade na região. 
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7. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E DE POTENCIAÇÃO E IMPACTES RESIDUAIS 

7.1 Considerações Gerais 

Nos capítulos anteriores procedeu-se à caracterização do ambiente afetado pelo projeto e à 

identificação e avaliação dos impactes expectáveis decorrentes do mesmo sobre esse ambiente. 

Partindo deste contexto, pretende-se, no presente Capítulo, definir as medidas de mitigação 

ambiental necessárias, de modo a evitar, minimizar ou compensar os impactes negativos 

identificados, e potenciar os impactes positivos, previstos durante a fase de construção e exploração 

do Projeto 

A definição destas medidas segue uma lógica de proporcionalidade em relação à importância dos 

impactes detetados. Assim, enquanto a resposta aos impactes pouco importantes pode constituir-se 

apenas em medidas de boas práticas ambientais, para os impactes de maior importância poderão 

ser necessárias medidas mais específicas. 

Nesta sequência, é, primeiramente, proposto um conjunto de recomendações e medidas de carácter 

transversal aos vários descritores ambientais analisados. 

Secundariamente, e sempre que considerado relevante são propostas medidas e recomendações de 

carácter mais específico, tendo em conta os impactes identificados em cada domínio temático 

Complementarmente e de acordo, com os documentos concursais da IP, para este tipo de 

empreitadas, previamente à fase de construção do projeto, será desenvolvido pelo Adjudicatário, um 

Sistema de Gestão Ambiental, segundo os princípios gerais da norma NP EN ISO 14001 em vigor, o 

qual será implementado em obra. De igual modo, as atividades de manutenção afetas à fase de 

exploração, estão sujeitas ao mesmo normativo.  

De seguida, apresentam-se as referidas medidas organizadas e estruturadas do seguinte modo: 

✓ Medidas Gerais (por descritor ambiental) para as várias ações inerentes ao projeto 

 

✓ Medidas Especificas (por descritor ambiental) para as várias ações inerentes ao 

Projeto 

 

✓  As medidas Gerais e Especificas, são apresentadas por Fase de Projeto, isto é, Fase 

Prévia à execução da obra, Fase de construção, Fase de exploração e Fase de 

desativação. 

 

As medidas de Minimização são apresentadas com uma sigla correspondente a cada descritor e 

numerada sequencialmente, isto é: 
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MG – Medida de Minimização Geral 

GEO – Medida de Minimização do descritor Geologia e Geomorfologia 

PAT – Medida de Minimização do descritor Património Cultural 

BIO – Medida de Minimização do descritor Biodiversidade 

AS - Medida de Minimização do descritor Ambiente Sonoro 

OTC – Medida de Minimização do descritor Ordenamento do Território e Condicionantes 

QAR– Medida de Minimização do descritor Qualidade do Ar 

SOC– Medida de Minimização do descritor Socioeconomia 

PAI– Medida de Minimização do descritor Paisagem  

7.2 Medidas de Mitigação de Carácter Geral/Transversal 

7.2.1 Fase Prévia ao Início da Obra 

MG 1: 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. 

MG 2: 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. 

MG 3: 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, 
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emergência ambiental, reconhecimento de espécies exóticas invasoras, não afetação das espécies 

importantes para a conservação, ocorrências patrimoniais e medidas de minimização específica. 

MG 4: 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. 

MG 5: Na fase inicial da obra devem ser claramente identificados os locais a intervencionar devendo 

os mesmos ser delimitados com sinalização bem visível. 

MG 6: 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. 

MG 7: Toda a rede de acessos da obra deverá ser alvo de prospeção sistemática antes do início da 

obra. 

7.2.2 Fase de Construção 

7.2.2.1 Gerais  

MG 7: 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)  

MG 8: 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. 
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MG 9: Durante a fase de acompanhamento deverá efetuar-se a re-prospeção das áreas que 

apresentavam visibilidade reduzida ou nula após a desmatação das mesmas. 

MG 10: 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.  

MG 11: 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. 

MG 12: 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. 

 

7.2.2.2 Implantação e Funcionamento do Estaleiro  

MG 13: 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 Reserva Agrícola Nacional (RAN) e/ou da Reserva Ecológica Nacional (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  
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• 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. 

• Afetação 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. 

A localização preferencial dos estaleiros e outras áreas de apoio deverá respeitar as áreas 

condicionadas para a localização de estaleiro(s), segundo Carta de Condicionantes à Localização 

dos Estaleiros (DESENHO 23 do Volume III – Peças Desenhadas) 

MG 14: Assegurar e manter, em estaleiro, os meios de contentorização adequados para o 

armazenamento dos resíduos, enquanto aguardam encaminhamento para destino adequado. 

MG 15: 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. 

MG 16: 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. 

7.2.2.3 Desmatação, Limpeza e Decapagem dos Solos 

MG 17: 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. 

MG 18: 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. 

MG 19: 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. 

MG 20: 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 
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minimização complementares (registo documental, sondagens, escavações arqueológicas, entre 

outras). 

7.2.2.4 Escavações e Movimentação de Terras 

MG 21: O acompanhamento arqueológico deve ser efetuado em todas as ações de movimentação 

de terras e trabalhos de escavação. 

MG 22: 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. 

MG 23: Caso se verifique a existência de 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. 

MG 24: 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). 

MG 25: Os produtos de escavação que não possam ser aproveitados, ou em excesso, devem ser 

armazenados em locais com características adequadas para depósito. 

MG 26: 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. 

7.2.2.5 Circulação de Veículos e Funcionamento de Maquinaria 

MG 27: 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. 

MG 28: 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. 

MG 29: As revisões e manutenção da maquinaria não deverão ser realizadas no local de trabalho, 

mas em oficinas licenciadas. 
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MG 30: 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. 

MG 31: 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. 

MG 32: Sempre que a travessia de zonas habitadas for inevitável, deverão ser adotadas velocidades 

moderadas, de forma a minimizar a emissão de poeiras. 

MG 33: Assegurar que são selecionados os métodos construtivos e os equipamentos que originem o 

menor ruído possível. 

7.2.2.6 Gestão de Produtos, Efluentes e Resíduos 

MG 34: 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. 

MG 35: 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. 

MG 36: 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. 

MG 37: Estabelecer um local de armazenamento adequado dos diversos tipos de resíduos, enquanto 

aguardam encaminhamento para destino final ou recolha por operador licenciado. 

MG 38: 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. 

MG 39: Caso seja necessário proceder ao manuseamento de óleos e combustíveis devem ser 

previstas áreas impermeabilizadas e limitadas para conter qualquer derrame. 
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MG 40: 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. 

7.2.3 Fase de Conclusão de Obra 

MG 41: 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. 

MG 42: 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. 

MG 43: Iniciar logo após a construção as atividades de limpeza, modelação e recuperação, através 

da implementação do PIP. 

 

7.3 Medidas de Mitigação de Carácter Específico 

7.3.1.1 Qualidade do Ar 

Qar 1: 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. 

Qar 2: 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.  

Qar 3: O transporte de terras deve ser realizado com recurso a cobertura, por forma a evitar a 

propagação de partículas. 
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7.3.1.2 Geologia, Geomorfologia e Geotecnia 

Geo 1: Deverá ser prioritária a reutilização de materiais 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 em local devidamente autorizado/licenciado.  

Geo 2: 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. 

Geo 3: Embora na fase de exploração não seja 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. 

7.3.1.3 Recursos Hídricos Superficiais 

RH 1: 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. 

RH 2: 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. 

RH 3: 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). 

RH 4: 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. 

RH 5: 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. 

RH 6: Solicitar títulos de utilização de recursos hídricos sempre que se considere necessário. 
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RH 7: 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. 

RH 8: Nas intervenções a realizar na construção da Rotunda 2, garantir a salvaguarda e preservação 

das infraestruturas inerentes às captações de água existentes na envolvente. 

RH 9: 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.  

RH 10: 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. 

RH 11: 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. 

RH 12: 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. 

7.3.1.4 Ambiente Sonoro 

AS 1: Adoção de medidas de condicionamento da atividade construtiva, nomeadamente, a realização 

das atividades mais ruidosas, em período diurno sempre que tecnicamente possível. 

AS 2: 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. 

AS 3: Sempre que ocorram situações de ruído superior ao limite legal, deverão ser implementadas 

medidas de minimização. 

AS 4: Realizar as Campanhas de Monitorização durante a construção e exploração do Projeto. 
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7.3.1.5 Biodiversidade 

Bio 1: Deverá ser evitada a destruição desnecessária de vegetação devendo esta restringir-se à 

superfície estritamente necessária. As áreas a desmatar deverão ser corretamente balizadas; 

Bio 2: As áreas onde se observa a existência de Habitats 9330, Bosques Mistos e Galerias Ripicolas 

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; 

Bio 3: Deverão apenas ser abertos os acessos mínimos indispensáveis à obra privilegiando a 

utilização dos acessos já existentes; 

Bio 4: As áreas de utilização temporária (acessos, estaleiros, área de empréstimo e depósito) 

deverão ser colocadas em áreas artificializadas ou outras de baixo valor ecológico; 

Bio 5: 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; 

Bio 6: Aquando da construção de viadutos deverão ser implementadas medidas que impeçam a 

queda de materiais nas linhas de água; 

Bio 7: No final da obra, as áreas de uso temporário deverão ser requalificadas, assim como as zonas 

de talude; 

Bio 8: 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; 

Bio 9: 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); 

Bio 10: Identificar e sinalizar os núcleos de espécies relevantes floristicamente e habitats protegidos 

para evitar a sua destruição.  

Bio 11: Qualquer ação de corte de sobreiros deverá respeitar o estipulado no Decreto-Lei n.º 

169/2001, de 25 de maio, que aprova a proteção ao sobreiro. 

Bio 12: Recomenda-se a manutenção de margens secas sob as pontes e viadutos; 



 

 

 

02-T2018-284-EIA-EX-RS_02  390/420 

Bio 13: Implementação de vedações com rede em L para minimizar a mortalidade da fauna por 

atropelamento; 

Bio 14: Durante a fase de construção deverá existir acompanhamento biológico para avaliar a 

minimizar as situações em que possam existir intervenções mais impactantes, tais como aquelas que 

possam envolver mortalidade de fauna ou propagação de espécies exóticas invasoras; 

Bio 15: 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; 

Bio 16: 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; 

Bio 17: 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 paisagistaDe forma a evitar a propagação de espécies de flora 

invasoras as terras dos locais onde estas se encontram deve ser separada das restantes terras. Estas 

terras deverão ser enviadas para aterro e nunca utilizadas na recuperação paisagística. O material 

vegetal deve ser isolado, colocado em recipiente estanque e enviado para incineração; 

Bio 18: 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. 

7.3.1.6 Paisagem 

Pai 1: Dar cumprimento e implementar o Projeto de Integração Paisagística, considerado a principal 

medida de minimização do descritor Paisagem. 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. No caso do presente projeto 

afigura-se necessário cumprir os seguintes objetivos: 
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• 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; 

• 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; 
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• 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. 

Pai 2: 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 a 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 nº 7, 21 e 22 das 

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

Pai 3: 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 nº 10 das Medidas de Minimização Gerais 

da Fase de Construção da APA); 

Pai 4: 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); 

Pai 5: 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 nº 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 nº 11 das Medidas de Minimização Gerais da Fase de Construção da APA). 
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7.3.1.7 Solos 

Sol 1: 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. 

Sol 2: 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.  

Sol 3: 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. 

 

7.3.1.8 Ordenamento do Território, Condicionantes e Ocupação do Solo 

Considera-se que as medidas preconizadas para as diferentes fases, inclusive as medidas de 

carácter específico dos descritores, permitem mitigar os impactes identificados para a Ocupação do 

Solo, Ordenamento do território e condicionantes e Condicionantes, servidões administrativas e 

restrições de utilidade pública. Em seguida enumeram-se as medidas consideradas: MG 1, MG 2, 

MG 3, MG 5MG 7, MG 8, MG 11, MG 16, MG 17, MG 23, MG 24, MG 30, MG 31, MG 32, RH 2, RH 

5, RH 6, RH 7, RH 8, RH 9, Bio 1, Bio 3, Bio 4, Bio 5, Bio 6, Pai 1, Pai 2, Pai 3, Pai 4, Pai 5, Pai 6, Pai 

8, Pai 9, Sol 1, Sol 3, Soc 1 e Soc 3. Assim não se verifica a necessidade de sugerir medidas 

específicas para estes descritores. 

7.3.1.9 Componente Social e Saúde Humana 

Soc 1: 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). 

Soc 2: 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. 
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Soc 3: 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. 

Soc 4: Sempre que necessário, criar passagens pedonais que permitem um atravessamento seguro 

para o peão, dotadas de sinalização adequada. 

Soc 5: 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. 

Soc 6: Sinalização correta dos locais de obra, com indicação de redução de velocidade e proibição 

de sinais sonoros. 

Soc 7: 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. 

Soc 8: Garantir os serviços mínimos, durante as intervenções nos restabelecimentos. 

Soc 9: 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. 

7.3.1.10 Património Arqueológico e Arquitetónico 

 

 

Pat 1: 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. 

Pat 2: 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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7.4 Quadro Síntese de Medidas de Mitigação 

No Quadro 7.1 apresenta-se a síntese de Medidas de Mitigação Gerais e Específicas a implementar 

nas fases de pré-construção, construção e na conclusão da obra. 
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Quadro 7.1 – Quadro Síntese de Medidas de Mitigação 

CÓDIGO MEDIDA 
NATUREZA DA 

MEDIDA 
FATOR AMBIENTAL 

RESPONSÁVEL 
IMPLEMENTAÇÃO 

FASE PRÉVIA AO INÍCIO DA OBRA 

MG 1 

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. 

Preventiva Transversal Dono de Obra 

MG 2 

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. 

Preventiva Transversal 
Empreiteiro, 

a aprovar por Dono de 
Obra e Fiscalização 

MG 3 

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. 

Preventiva Transversal 
Empreiteiro, 

a aprovar por Dono de 
Obra e Fiscalização 

MG 4 

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. 

Preventiva/ 
Mitigação 

Transversal 
A promover pelo Dono 

de Obra 

MG 5 
Na fase inicial da obra devem ser claramente identificados os locais a intervencionar devendo os mesmos 
ser delimitados com sinalização bem visível. 

Preventiva Transversal Empreiteiro  
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CÓDIGO MEDIDA 
NATUREZA DA 

MEDIDA 
FATOR AMBIENTAL 

RESPONSÁVEL 
IMPLEMENTAÇÃO 

MG 6 
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. 

Preventiva Transversal; Biodiversidade 
Empreiteiro, 

a aprovar por Dono de 
Obra e Fiscalização 

MG 7 Toda a rede de acessos da obra deverá ser alvo de prospeção sistemática antes do início da obra. Preventiva 
Específica Salvaguarda - 

Património 

Empreiteiro, 
articulado com 

acompanhamento de 
especialidadeDono de 

Obra 

Pai 1 

Dar cumprimento e implementar o Projeto de Integração Paisagística, considerado a principal medida de 
minimização do descritor Paisagem. 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. No caso do presente projeto 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; 

• 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 

Preventiva Paisagem Dono de Obra 
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CÓDIGO MEDIDA 
NATUREZA DA 

MEDIDA 
FATOR AMBIENTAL 

RESPONSÁVEL 
IMPLEMENTAÇÃO 

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 

RH 6 Solicitar títulos de utilização de recursos hídricos sempre que se considere necessário. Mitigação Recursos Hídricos Dono de Obra 

AS 1 
Adoção de medidas de condicionamento da atividade construtiva, nomeadamente, a realização das 
atividades mais ruidosas, em período diurno sempre que tecnicamente possível. 

Mitigação Ambiente Sonoro Empreiteiro 

AS 2 
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. 

Mitigação Ambiente Sonoro Empreiteiro 

Soc 1 
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). 

Preventiva Transversal; Socioeconomia Dono de obra 

     

FASE DE CONSTRUÇÃO 
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CÓDIGO MEDIDA 
NATUREZA DA 

MEDIDA 
FATOR AMBIENTAL 

RESPONSÁVEL 
IMPLEMENTAÇÃO 

GERAL 

Pat 1 

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. 

Preventiva 
Mitigação 

Património 

Empreiteiro, 
articulado com 

acompanhamento de 
especialidade 

Pat 2 

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. 

Preventiva 

Mitigação 
Património 

Empreiteiro, 
articulado com 

acompanhamento de 
especialidade 

MG 7 
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) 

Preventiva 
Mitigação 

Transversal 
Empreiteiro,a aprovar 

por e Fiscalização 

MG 8 

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. 

Preventiva 
Mitigação 

Património 

Empreiteiro, 
articulado com 

acompanhamento de 
especialidade 

MG 9 
Durante a fase de acompanhamento deverá efetuar-se a re-prospeção das áreas que apresentavam 
visibilidade reduzida ou nula após a desmatação das mesmas. 

Preventiva 
Mitigação 

Património 

Empreiteiro, 
articulado com 

acompanhamento de 
especialidade 

MG 10 

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. 

Preventiva 
Mitigação 

Património 

Empreiteiro, 
articulado com 

acompanhamento de 
especialidade 
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MG 11 
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. 

Preventiva 
Transversal; Ordenamento 

do Território e 
Condicionantes 

Empreiteiro 

MG 12 

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. 

Preventiva 
Mitigação 

Transversal; Recursos 
Hídricos; Solos 

Empreiteiro 

RH 4 
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. 

Mitigação Recursos Hídricos; Solos Empreiteiro 

RH 5 
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 

Mitigação 
Recursos Hidricos 

Superficiais, Solos, Ar 
Empreiteiro 

RH 8 
Nas intervenções a realizar na construção da Rotunda 2, garantir a salvaguarda e preservação das 
infraestruturas inerentes às captações de água existentes na envolvente. 

Mitigação Transversal Empreiteiro 

RH 11 
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. 

Mitigação 
Recursos Hídricos 

Subterrâneos 

Empreiteiro, 
a aprovar por Dono de 

Obra e Fiscalização 

Bio 3 
Deverão apenas ser abertos os acessos mínimos indispensáveis à obra privilegiando a utilização dos 
acessos já existentes. 

Preventiva Transversal, Biodiversidade Empreiteiro 

Bio 4 
As áreas de utilização temporária (acessos, estaleiros, área de empréstimo e depósito) deverão ser 
colocadas em áreas artificializadas ou outras de baixo valor ecológico. 

Preventiva Transversal, Biodiversidade Empreiteiro 

Bio 5 

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. 

Mitigação Biodiversidade Empreiteiro 

Bio 6 
Aquando da construção de viadutos deverão ser implementadas medidas que impeçam a queda de 
materiais nas linhas de água. 

Mitigação Biodiversidade Empreiteiro 
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Bio 9 
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). 

Mitigação Biodiversidade 

Empreiteiro, 
articulado com 

acompanhamento de 
especialidade 

Bio 10 
Identificar e sinalizar os núcleos de espécies relevantes floristicamente e habitats protegidos para evitar a 
sua destruição. 

Mitigação Biodiversidade 

Empreiteiro, 
articulado com 

acompanhamento de 
especialidade 

Bio 12 Recomenda-se a manutenção de margens secas sob as pontes e viadutos. Preventiva Biodiversidade 

Empreiteiro, 
articulado com 

acompanhamento de 
especialidade 

Bio 13 Implementação de vedações com rede em L para minimizar a mortalidade da fauna por atropelamento. Preventiva Biodiversidade Empreiteiro 

Bio 14 
Durante a fase de construção deverá existir acompanhamento biológico para avaliar a minimizar as 
situações em que possam existir intervenções mais impactantes, tais como aquelas que possam envolver 
mortalidade de fauna ou propagação de espécies exóticas invasoras. 

Preventiva Biodiversidade 

Empreiteiro, 
articulado com 

acompanhamento de 
especialidade 

Bio 18 
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. 

Preventiva Biodiversidade Empreiteiro 

Soc 2 

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. 

Preventiva Transversal, Socioeconomia Empreiteiro 

Soc 3 
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. 

Preventiva Transversal, Socioeconomia Empreiteiro 

Soc 4 
Sempre que necessário, criar passagens pedonais que permitem um atravessamento seguro para o peão, 
dotadas de sinalização adequada. 

Mitigação Transversal, Socioeconomia Empreiteiro 
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Soc 5 
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. 

Mitigação Transversal, Socioeconomia Empreiteiro 

Soc 6 
Sinalização correta dos locais de obra, com indicação de redução de velocidade e proibição de sinais 
sonoros. 

Mitigação Transversal, Socioeconomia Empreiteiro 

Soc 7 
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. 

Mitigação Transversal, Socioeconomia Empreiteiro 

Soc 8 Garantir os serviços mínimos durante as intervenções nos restabelecimentos. Mitigação Transversal, Socioeconomia Empreiteiro 

Soc 9 
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. 

Mitigação Transversal, Socioeconomia Empreiteiro 

AS 3 
Sempre que ocorram situações de ruído superior ao limite legal, deverão ser implementadas medidas de 
minimização 

Mitigação 
Ambiente Sonoro, 

Socioeconomia 
Empreiteiro 

AS 4 Realizar as Campanhas de Monitorização. Mitigação 
Ambiente Sonoro, 

Socioeconomia 
Dono de obra 

IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ESTALEIRO 

MG 13 

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 Reserva Agrícola Nacional (RAN) e/ou da Reserva Ecológica Nacional (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; 

Mitigação Transversal Empreiteiro 
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• 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. 

• Afetação 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. 

 

A localização preferencial dos estaleiros e outras áreas de apoio deverá respeitar as áreas condicionadas 
para a localização de estaleiro(s), segundo Carta de Condicionantes à Localização dos Estaleiros 
(DESENHO 23 do Volume III – Peças Desenhadas). 

MG 14 
Assegurar e manter, em estaleiro, os meios de contentorização adequados para o armazenamento dos 
resíduos, enquanto aguardam encaminhamento para destino adequado. 

Mitigação Transversal Empreiteiro 

MG 15 
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. 

Mitigação Transversal Empreiteiro 

MG 16 
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. 

Mitigação Transversal Empreiteiro 

Pai 2 

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 a 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 nº 7, 21 e 22 das Medidas de Minimização Gerais da Fase de Construção 
da APA); 

Preventiva Transversal Empreiteiro 

DESMATAÇÃO, LIMPEZA E DECAPAGEM DE SOLOS 

MG 17 
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. 

Preventiva 
Mitigação 

Transversal Empreiteiro 
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MG 18 
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. 

Preventiva 
Mitigação 

Transversal Empreiteiro 

MG 19 
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. 

Mitigação Transversal Empreiteiro 

MG 20 

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). 

Mitigação Transversal Empreiteiro 

Bio 1 
Deverá ser evitada a destruição desnecessária de vegetação devendo esta restringir-se à superfície 
estritamente necessária. As áreas a desmatar deverão ser corretamente balizadas 

Mitigação Transversal Empreiteiro 

Bio 2 
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. 

Mitigação Transversal Empreiteiro 

Bio 11 
Qualquer ação de corte de sobreiros deverá respeitar o estipulado no Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de 
maio, que aprova a proteção ao sobreiro. 

Mitigação Transversal Empreiteiro 

Bio 15 
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. 

Mitigação Biodiversidade 

Empreiteiro, 
articulado com 

acompanhamento de 
especialidade 

Bio 16 

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. 

Mitigação Biodiversidade 

Empreiteiro, 
articulado com 

acompanhamento de 
especialidade 

Pai 3 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 

Mitigação Transversal Empreiteiro 
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Integração Paisagística (Adaptação da Medida nº 10 das Medidas de Minimização Gerais da Fase de 
Construção da APA) 

Pai 4 

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) 

Mitigação Transversal Empreiteiro 

Pai 5 

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 nº 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 nº 11 das Medidas de 
Minimização Gerais da Fase de Construção da APA). 

Mitigação Transversal Empreiteiro 

ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS 

MG 21 
O acompanhamento arqueológico deve ser efetuado em todas as ações de movimentação de terras e 
trabalhos de escavação. 

Prevenção Transversal Empreiteiro 

MG 22 
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 

Mitigação Transversal Empreiteiro 

MG 23 
Caso se verifique a existência de 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. 

Preventiva 
Mitigação 

Transversal Empreiteiro 

MG 24 
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). 

Preventiva 
Mitigação 

Transversal 

Empreiteiro, 
articulado com 

acompanhamento de 
especialidade 

MG 25 
Os produtos de escavação que não possam ser aproveitados, ou em excesso, devem ser armazenados em 
locais com características adequadas para depósito. 

Mitigação Transversal Empreiteiro, 
articulado com 
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acompanhamento de 
especialidade 

MG 26 
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. 

Mitigação Transversal Empreiteiro 

Geo 1 
Deverá ser prioritária a reutilização de materiais 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 em local devidamente autorizado/licenciado. 

Mitigação Geologia Empreiteiro 

Geo 2 

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. 

Mitigação Geologia Empreiteiro 

RH 1 
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. 

Mitigação Recursos Hídricos Empreiteiro 

RH 2 
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. 

Mitigação Recursos Hídricos Empreiteiro 

RH 3 

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). 

Mitigação Recursos Hídricos Empreiteiro 

RH 7 
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. 

Mitigação Recursos Hídricos Empreiteiro 

RH 9 
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. 

Mitigação Recursos Hídricos Empreiteiro 
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RH 10 
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. 

Mitigação Recursos Hídricos Empreiteiro 

Sol 1 
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. 

Preventiva Transversal; Solos Empreiteiro 

Sol 2 
Os materiais inertes rejeitados durante a fase de construção devem ser conduzidos a vazadouros 
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. 

Mitigação Solos Empreiteiro 

Sol 3 
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. 

Mitigação Solos Empreiteiro 

Bio 17 

De forma a evitar a propagação de espécies de flora invasoras as terras dos locais onde estas se encontram 
deve ser separada das restantes terras. Estas terras deverão ser enviadas para aterro e nunca utilizadas 
na recuperação paisagística. O material vegetal deve ser isolado, colocado em recipiente estanque e 
enviado para incineração.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. 

Preventiva Biodiversidade 

Empreiteiro, 
articulado com 

acompanhamento de 
especialidade 

CIRCULAÇÃO DE VEICULOSVEÍCULOS E FUNCIONAMENTO DE MAQUINARIA 

MG 27 
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. 

Mitigação Transversal Empreiteiro 

MG 28 
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. 

Preventiva 
Mitigação 

Transversal Empreiteiro 

MG 29 
As revisões e manutenção da maquinaria não deverão ser realizadas no local de trabalho, mas em oficinas 
licenciadas. 

Mitigação Transversal Empreiteiro 

MG 30 
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. 

Preventiva 
Mitigação 

Transversal Empreiteiro  
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CÓDIGO MEDIDA 
NATUREZA DA 

MEDIDA 
FATOR AMBIENTAL 

RESPONSÁVEL 
IMPLEMENTAÇÃO 

MG 31 

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. 

Preventiva 
Mitigação 

Transversal 

Empreiteiro, 
a articular com 

proprietários, Dono de 
Obra e Fiscalização 

MG 32 
Sempre que a travessia de zonas habitadas for inevitável, deverão ser adotadas velocidades moderadas, 
de forma a minimizar a emissão de poeiras. 

Mitigação Transversal Empreiteiro 

MG 33 
Assegurar que são selecionados os métodos construtivos e os equipamentos que originem o menor ruído 
possível. 

Mitigação Transversal Empreiteiro 

Qar 1 

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. 

Mitigação 
Qualidade do ar; Saúde 

humana 
Empreiteiro 

Qar 2 

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. 

Mitigação 
Qualidade do ar; Saúde 

humana 
Empreiteiro 

Qar 3 
O transporte de terras deve ser realizado com recurso a cobertura, por forma a evitar a propagação de 
partículas. 

Mitigação 
Qualidade do ar; Saúde 

humana 
Empreiteiro 

GESTÃO DE PRODUTOS, EFLUENTES E RESÍDUOS 

MG 34 

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. 

Mitigação Transversal Empreiteiro 

MG 35 
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. 

Mitigação Transversal Empreiteiro 
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CÓDIGO MEDIDA 
NATUREZA DA 

MEDIDA 
FATOR AMBIENTAL 

RESPONSÁVEL 
IMPLEMENTAÇÃO 

MG 36 
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. 

Mitigação Transversal Empreiteiro 

MG 37 
Estabelecer um local de armazenamento adequado dos diversos tipos de resíduos, enquanto aguardam 
encaminhamento para destino final ou recolha por operador licenciado. 

Mitigação Transversal Empreiteiro 

MG 38 
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. 

Mitigação Transversal Empreiteiro 

MG 39 
Caso seja necessário proceder ao manuseamento de óleos e combustíveis devem ser previstas áreas 
impermeabilizadas e limitadas para conter qualquer derrame. 

Mitigação Transversal Empreiteiro 

MG 40 
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. 

Mitigação Transversal Empreiteiro 

RH 12 

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. 

Mitigação Recursos Hídricos Empreiteiro 

FASE DE CONCLUSÃO DE OBRAS 

MG 41 
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. 

Compensação Transversal Empreiteiro 

MG 42 
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. 

Compensação Transversal Empreiteiro 

MG 43 
Iniciar logo após a construção as atividades de limpeza, modelação e recuperação, através da 
implementação do PIP. 

Compensação 
Transversal Empreiteiro 

Bio 7 No final da obra, as áreas de uso temporário deverão ser requalificadas, assim como as zonas de talude. Compensação Transversal Empreiteiro 

Bio 8 

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. 

Compensação Transversal Empreiteiro 
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CÓDIGO MEDIDA 
NATUREZA DA 

MEDIDA 
FATOR AMBIENTAL 

RESPONSÁVEL 
IMPLEMENTAÇÃO 

Bio 13 Implementação de vedações com rede em L para minimizar a mortalidade da fauna por atropelamento. Mitigação Biodiversidade Empreiteiro 

Geo 3 

Embora na fase de exploração não seja 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. 

Compensação Transversal Dono de obra 
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8. PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL 

8.1 Considerações Gerais 

A monitorização de um projeto deve ser avaliada numa lógica de proporcionalidade entre a dimensão 

e as características do projeto. Os programas de monitorização deverão cobrir, para cada fator, os 

principais impactes negativos previsíveis nas fases de construção e exploração, passíveis de medidas 

de gestão ambiental. Dever-se-á, ainda, prever o acompanhamento detalhado de qualquer alteração 

do meio que possa ocorrer, durante o período de exploração do projeto. 

Desta forma, o objetivo dos planos de monitorização é permitir uma correta avaliação da evolução 

dos aspetos ambientais relativos a alguns descritores, de modo a que, na fase de construção e de 

exploração, seja possível aferir as situações prospetivadas com os resultados reais. 

De acordo com o regime jurídico da Avaliação do Impacte Ambiental, o EIA deve incluir “as diretrizes 

da monitorização, identificando os parâmetros ambientais a avaliar, as fases do projeto nas quais irá 

ter lugar e a sua duração, bem como a periodicidade prevista para a apresentação dos relatórios de 

monitorização à Autoridade de AIA”. 

Durante toda a fase de construção, desde a preparação dos terrenos até ao desmantelamento dos 

estaleiros, propõe-se o acompanhamento ambiental da obra por parte de equipas de especialistas 

afetos à gestão ambiental da obra, com o objetivo de, entre outros, assegurar a implementação dos 

programas de monitorização e a avaliação dos respetivos resultados. 

A definição de planos de monitorização, no presente capítulo, decorre da avaliação de impactes e da 

identificação das respetivas medidas de minimização, anteriormente efetuadas. 

8.2 Gestão Ambiental 

A viabilidade ambiental de um projeto depende não exclusivamente da sua avaliação ambiental e 

conclusões a retirar, mas sobretudo da proposta e diretrizes de gestão ambiental que devem reger a 

empreitada de construção, numa primeira fase, e a operação do projeto durante o seu tempo de vida 

útil. 

Assim, os instrumentos de gestão ambiental que aqui se propõem são de decisiva aplicabilidade na 

concretização do projeto, focando-se: 
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• no acompanhamento, controlo e gestão ambiental da empreitada de construção do 

projeto – Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra (PAO); 

• no seguimento e monitorização de impactes identificados como mais sensíveis ou de 

maior incerteza – Planos de Monitorização. 

No Anexo VII o Volume IV- Anexos apresenta-se o Plano de Acompanhamento de Obra que será 

sujeito a revisão por parte do empreiteiro responsável pela execução da obra. 

8.3 Âmbito de Aplicação dos Planos de Monitorização 

Em resultado da avaliação dos impactes ambientais associados à implementação do projeto e a 

respetiva identificação de medidas de minimização dos mesmos, foi identificada a necessidade de 

implementar Programas de Monitorização, no âmbito de alguns descritores ambientais. 

Propõe-se, assim, no âmbito do presente Estudo de Impacte Ambiental, um conjunto de programas 

de monitorização ambiental específicos de alguns descritores ambientais, onde são definidos os 

principais objetivos e ações a implementar no âmbito do necessário acompanhamento ambiental da 

exploração do projeto em estudo, sendo focada nos seguintes descritores: 

• Biodiversidade (Fauna, Flora e Habitats Naturais); 

• Ruído e Vibrações. 

O principal objetivo dos programas de monitorização passa, assim, por identificar e avaliar os 

impactes residuais que irão emergir durante a fase de construção e de exploração do projeto em 

estudo, e controlar os impactes já previstos, bem como atualizar a informação base, validar as 

estimativas e previsões feitas e ainda avaliar a eficácia das medidas mitigadoras propostas. 

8.4 Biodiversidade (Fauna, Flora e Habitats Naturais) 

8.4.1 Diretrizes para o Programa de Monitorização da Flora 

Tendo em conta a presença e afetação de dois habitats de interesse comunitário recomenda-se a 

implementação de um plano de monitorização que avalie a integridade dos mesmos durante a 

construção e a sua recuperação na fase de exploração do projeto. 
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8.4.1.1 Parâmetros e locais de monitorização 

Deverão ser alvo de monitorização os seguintes parâmetros: 

• Área ocupada por cada um dos habitats; 

• Composição especifica de cada habitat. 

Os locais de amostragem deverão corresponder a parcelas (num mínimo de duas) de cada um dos 

habitats afetados e parcelas controlo dos mesmos (em número semelhante). 

8.4.1.2 Periodicidade e frequência de amostragem 

A monitorização deverá compreender o período imediatamente anterior à construção e os três 

primeiros anos na fase de exploração.  

A monitorização deverá contemplar uma campanha de amostragem na época de primavera. 

8.4.1.3 Técnicas e métodos de recolha de dados e equipamentos necessários 

As parcelas de amostragem deverão ser definidas aquando da primeira campanha de amostragem 

(anterior à construção). Cada uma das parcelas de monitorização deverá ser delimitada com recurso 

a estacas de madeira, assim como georreferenciadas com recurso a GPS. Em cada uma das parcelas 

definidas deverá ser efetuado o inventário das espécies presentes e seu grau de cobertura de acordo 

com a escala de Braun-Blanquet.  

O equipamento necessário para a realização da monitorização é o seguinte: GPS, fita métrica, 

estacas de madeira, máquina fotográfica e fichas de campo. 

8.4.1.4 Tipos de medidas de gestão ambiental a adotar face aos resultados obtidos  

Com base nos resultados obtidos serão propostas ou ajustadas as medidas de gestão ambiental 

necessárias. 

8.4.1.5 Estrutura e conteúdo dos relatórios de monitorização, respetivas entregas e 

critérios para decisão sobre a sua revisão  

Propõe-se que seja elaborado um relatório técnico de monitorização, a desenvolver de acordo com a 

Portaria n.º 395/2015 de 4 de novembro, no final de cada ano de monitorização (entregue 90 dias pós 

os últimos resultados). Nos relatórios anuais deverá ser efetuada uma comparação dos resultados 

com os anos anteriores. 
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Atendendo aos resultados que forem sendo obtidos durante monitorização, periodicamente, a equipa 

técnica deverá avaliar a eficácia das técnicas de amostragem, procedendo-se à sua revisão, caso 

considere necessário. 

8.4.2 Diretrizes para o Programa de Monitorização da Mortalidade Faunística  

Na fase de exploração do projeto deverá ser implementada a monitorização da fauna terrestre para 

avaliação dos impactes diretos da rodovia sobre este grupo, nomeadamente atropelamentos. 

8.4.2.1 Parâmetros e locais de monitorização 

Deverão ser alvo de monitorização os seguintes parâmetros: 

• Número de indivíduos atropelados por espécie e por quilómetro; 

• Espécies atropeladas e seu estatuto de ameaça; 

Os locais de amostragem deverão corresponder à totalidade da rodovia. 

8.4.2.2 Periodicidade e frequência de amostragem 

A monitorização deverá compreender os três primeiros anos na fase de exploração.  

A avaliação da mortalidade deverá ser feita quinzenalmente. 

8.4.2.3 Técnicas e métodos de recolha de dados e equipamentos necessários 

Todo o troço da rodovia deverá ser percorrido a velocidade reduzida para deteção, identificação e 

registo do número de espécies atropeladas e respetivo número de indivíduos.. 

O equipamento necessário para a realização da monitorização é o seguinte: GPS, máquina 

fotográfica e fichas de campo. 

8.4.2.4 Tipos de medidas de gestão ambiental a adotar face aos resultados obtidos  

Com base nos resultados obtidos serão propostas ou ajustadas as medidas de gestão ambiental 

necessárias. 
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8.4.2.5 Estrutura e conteúdo dos relatórios de monitorização, respetivas entregas e 

critérios para decisão sobre a sua revisão  

Propõe-se que seja elaborado um relatório técnico de monitorização, a desenvolver de acordo com a 

Portaria n.º 395/2015 de 4 de novembro, no final de cada ano de monitorização (entregue 90 dias pós 

os últimos resultados). Nos relatórios anuais deverá ser efetuada uma comparação dos resultados 

com os anos anteriores. 

Atendendo aos resultados que forem sendo obtidos durante monitorização, periodicamente, a equipa 

técnica deverá avaliar a eficácia das técnicas de amostragem, procedendo-se à sua revisão, caso 

considere necessário. 

8.5 Ruido e Vibrações 

8.5.1 Diretrizes para o Programa de Monitorização do Ruido 

De acordo com a Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro, deve-se incluir “diretrizes da 

monitorização, identificando os parâmetros ambientais a avaliar, as fases do projeto nas quais irá ter 

lugar e a sua duração, bem como a periodicidade prevista para a apresentação dos relatórios de 

monitorização à Autoridade de AIA”. 

Se para qualquer cálculo prospetivo é pertinente a definição de um programa de monitorização que 

avalie a sua fiabilidade, mais se justifica para o caso da componente acústica, na fase de exploração 

de uma via, cujo cálculo se baseia em estimativas que podem desviar-se, de uma forma mais ou 

menos significativa, da realidade. Também para a fase de construção se afigura bastante relevante 

a definição de um programa de monitorização, dado que nem sempre é possível caracterizar, do 

ponto de vista de emissão de ruído, as diferentes fontes de ruído, o que dificulta a prospetiva fiável 

da situação real. 

O processo de monitorização deverá permitir obter informação de forma a caracterizar, entender e 

detetar, a tendência da variável “nível sonoro de ruído”, no espaço e no tempo. 

Assim, o programa de monitorização do ruído proposto permitirá: 

• Informar sobre a situação real; 

• Avaliar do grau de incerteza inerente às técnicas de predição;  

• Verificar da eficácia das medidas de minimização adotadas; 

• Identificar tendências de forma a poder preveni-las, quando nocivas; 

• Informar da necessidade de medidas de minimização complementares. 
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Tendo em conta que uma monitorização é um processo dinâmico, o número de pontos e a 

periodicidade das campanhas deverão ser ajustados sempre que qualquer ocorrência não prevista 

ou resultados não expectáveis o determinem. 

A definição de um processo de monitorização deve assentar não só no conhecimento detalhado da 

fonte de ruído e dos locais expostos como dos meios económicos e técnicos disponíveis. Estes 

últimos aspetos são muitas vezes determinantes da extensão e do detalhe do processo em causa. 

8.5.1.1 Fase de Construção 

Técnicas e métodos de análise 

Serão efetuadas medições “in situ” dos parâmetros a monitorizar utilizando um tipo de monitorização 

direta por amostragem no espaço, e discreta no tempo. 

A duração do tempo de medição, na fase de construção, deverá ser estabelecida tendo em conta o 

desenvolvimento e o comportamento da fonte ou fontes de ruído, em utilização. É corrente adotar um 

intervalo de tempo de medição que corresponda à estabilização do parâmetro LAeq, neste caso para 

um período considerado representativo. 

Parâmetros a monitorizar 

As campanhas de monitorização a realizar consistirão na caracterização do nível sonoro contínuo 

equivalente, ponderado A, LAeq, dos indicadores seguintes: 

• Período diurno – Ld 

• Período de entardecer – Le 

• Período noturno – Ln 

As medições, deverão ser efetuadas tendo em conta as normas portuguesas aplicáveis: 

• NP ISO 1996-1: 2011 

o Acústica; (Descrição, medição e avaliação do ruído ambiente; Parte 1: 

Grandezas fundamentais e métodos de avaliação); 

• NP ISO 1996-2: 2011 

o Acústica (Descrição, medição e avaliação do ruído ambiente; Parte 2: 

Determinação dos níveis de pressão sonora do ruído ambiente); 
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• Guia prático para medições de ruído ambiente – no contexto do Regulamento Geral do 

Ruído tendo em conta a NP ISO 1996. Agência Portuguesa do Ambiente, outubro 2011 

Locais a monitorizar 

Na fase de construção, a monitorização deve contemplar os recetores sensíveis mais próximos da 

frente de obra e estaleiros, bem como os recetores que se situem nos percursos de circulação de 

veículos pesados para acesso às frentes de obra e estaleiros. 

Métodos e equipamentos de recolha de dados 

Os meios necessários à realização do Programa de Monitorização desenvolvido nesta fase são os 

seguintes: 

• Sonómetro integrador de classe 1, em acordo com a NP 3496 de 1989, aprovado pelo 

Instituto Português da Qualidade e calibrado por Laboratório Primário de Acústica, para 

medição “in situ” dos níveis sonoros; 

• Termómetro, anemómetro e higrómetro calibrados por Laboratórios acreditados, para 

controlo das diferentes condições atmosféricas. 

Métodos de tratamento de dados 

Os dados resultam de leituras diretas, “in situ”, pelo que não se utilizam métodos específicos de 

tratamento de dados. 

Critérios de avaliação dos dados 

Os parâmetros referidos servem à verificação do estabelecido no n.º 5 do Artigo 15º do Regulamento 

Geral do Ruído (RGR), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007 de 17 de janeiro. 

Tipo de medidas de gestão ambiental a adotar na sequência dos resultados de 

monitorização 

Caso se verifique que os resultados obtidos na monitorização não estão em conformidade com a 

legislação, poderá ter que se proceder à implementação de medidas de minimização, nomeadamente 

isolamento sonoro das fontes de ruído ou alteração do horário de funcionamento das obras. 
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Amostragem e calendarização da monitorização 

A calendarização das campanhas de monitorização, bem como a seleção dos locais a monitorizar, 

devem ser efetuadas tendo em conta os locais e períodos onde se prevê ocorrerem as atividades 

mais ruidosas associadas à obra, destacando-se aqui:  

• Os locais onde serão usados explosivos para desmonte; 

• As atividades envolvidas nos trabalhos de demolição de edifícios, terraplanagem e 

betonagem; 

• As atividades envolvidas no transporte de materiais e equipamentos (tráfego pesado). 

8.5.1.2 Fase de exploração 

Técnicas e métodos de análise 

A duração do tempo de medição deverá ser estabelecida a partir do comportamento da fonte ou 

fontes de ruído tendo em conta o estabelecido nas recomendações aplicáveis. 

Parâmetros a monitorizar 

As campanhas de monitorização a realizar consistirão na caracterização do nível sonoro contínuo 

equivalente, ponderado A, LAeq, dos indicadores seguintes: 

• Período diurno – Ld 

• Período de entardecer – Le 

• Período noturno – Ln 

• Período diurno-entardecer-noturno – Lden 

As medições, deverão ser efetuadas tendo em conta as normas portuguesas aplicáveis: 

• NP ISO 1996-1: 2011 

o Acústica; (Descrição, medição e avaliação do ruído ambiente ; Parte 1: 

Grandezas fundamentais e métodos de avaliação); 

• NP ISO 1996-2: 2011 

o Acústica (Descrição, medição e avaliação do ruído ambiente; Parte 2: 

Determinação dos níveis de pressão sonora do ruído ambiente); 

• Guia prático para medições de ruído ambiente – no contexto do Regulamento Geral do 

Ruído tendo em conta a NP ISO 1996. Agência Portuguesa do Ambiente, outubro 2011. 
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Locais a monitorizar 

Na fase de exploração, a monitorização deve contemplar os recetores sensíveis que representem as 

situações de maior exposição ao ruído e aqueles que foram alvo de medidas de minimização, bem 

como os recetores para os quais se previam valores próximos dos limites legais ou mais próximo dos 

limites estabelecidas para a Regra de Boa Prática da APA. Assim, o programa de monitorização 

deverá incluir os recetores designados por PH01 e PH04.  

Métodos e equipamentos de recolha de dados 

Os meios necessários à realização do Programa de Monitorização desenvolvido nesta fase são os 

seguintes: 

• Sonómetro integrador de classe 1, em acordo com a NP 3496 de 1989, aprovado pelo 

Instituto Português da Qualidade e calibrado por Laboratório Primário de Acústica, para 

medição “in situ” dos níveis sonoros; 

• Termómetro, anemómetro e higrómetro calibrados por Laboratórios acreditados, para 

controlo das diferentes condições atmosféricas. 

Métodos de tratamento de dados 

Os dados que resultam de leituras diretas, “in situ”, não requerem métodos específicos de tratamento. 

Critérios de avaliação dos dados 

Os parâmetros referidos servem à verificação do estabelecido no número 1 do  

Artigo 19º do Regulamento Geral do Ruído, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007 de 17 de janeiro. 

Tipo de medidas de gestão ambiental a adotar na sequência dos resultados de 

monitorização 

Caso se verifique que os resultados obtidos na monitorização não estão em conformidade com a 

legislação há que rever as medidas de minimização e/ou adotar novas soluções. 

Atividades de monitorização 

Podem dividir-se as atividades em duas situações diferenciadas: 
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a) Verificação da eficácia das medidas de minimização, a efetuar logo após o início da 

exploração, de acordo com as normas mencionadas no presente programa; 

b) Monitorização ao longo do tempo. 

As medições acústicas deverão ser acompanhadas por contagens de tráfego. 

Cronograma 

As primeiras campanhas para monitorização do ruído resultante do tráfego deverão ter lugar seis 

meses e um ano após a entrada em exploração. Após estas campanhas, na ausência de reclamações 

e/ou alterações significativas a nível do volume de tráfego, a monitorização deverá ter uma 

periodicidade quinquenal. 

Em situação de reclamação, devem ser efetuadas medições acústicas no local em causa, o qual deve 

passar a constar no conjunto de pontos a monitorizar. 

Quadro 8.1 – Cronograma do Programa de Monitorização - Fase de exploração 

Atividades 
Anos 

0 0 + 0,5 0 + 01 0 + 05 

Monitorização direta nos locais sensíveis  x x x 

Ano 0 →  Coincide com o início da exploração. 

Periodicidade dos relatórios de monitorização e critérios para a decisão sobre a 

revisão do programa de monitorização 

Propõe-se que sejam realizadas Campanhas de medição como indicado no ponto anterior. Os 

relatórios devem ser entregues após a realização das Campanhas de monitorização e o programa 

deverá ser revisto caso os níveis sonoros ultrapassem os limites máximos admissíveis pela 

legislação. 
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9. LACUNAS TÉCNICAS OU DE CONHECIMENTO 

A informação obtida, tanto a nível bibliográfico, como da saída de campo realizada para as várias 

componentes na área em análise, foi suficiente para uma caracterização adequada da mesma nesta 

fase do projeto. Considera-se, assim, que não existem lacunas de conhecimento que comprometam 

os objetivos a que o estudo se propôs. 
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10. CONCLUSÕES 

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

entre Lordelo e Corgo”, promovido pela IP.  

Conforme já referido, o Projeto que 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. 

O troço terá uma extensão de 3 288m, apresenta características de traçado compatível com 

velocidade base de 50-60km/h, sendo dotado em secção corrente de um perfil transversal tipo 1X1 

vias (1x3,50m) com bermas direitas de 1,50m de largura cada. 

O PDM prevê vários perímetros destinados a ocupação turística, que incluem a Quinta da Agra, 

identificada como uma UOPG (unidade operativa de planeamento e gestão) destinada a um complexo 

que deverá incluir alojamento turístico, instalações desportivas e espaços de animação e recreio, a 

implementar através de investimentos privados em parceria coma autarquia, e ainda os cais de 

acostagem de Canedo, Vau, Veade e Codessoso, que são acompanhados por espaços de lazer. 

O desenvolvimento e viabilidade destas atividades económicas, depende muito das suas 

acessibilidades, neste aspeto, este lanço revela grande importância por fazer parte da futura ligação 

a norte à A7, que atualmente tem muitas deficiências, uma vez que as estradas nacionais e as vias 

municipais que fazem a ligação aos nós de Arco de Baúlhe e de Fafe possuem um traçado sinuoso, 

bem como perfil transversal e condições de pavimento desadequados para o tipo de tráfego 

associado às atividades económicas atrás referidas. 

O estudo realizado permitiu caracterizar de forma geral todos os fatores de interesse ambiental, tendo 

sido avaliados os impactes nas fases de construção e exploração. Tendo em conta a tipologia do 

projeto, não está prevista a sua desativação.  

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. Trata-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.  
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São, deste modo, classificadas de importância significativa a pouco significativa, sendo que, pela 

adoção das medidas de minimização recomendadas para esta fase, bem como o seu correto 

acompanhamento ambiental, garantirá a reduzida significância dos impactes, não obstante a 

necessidade de obtenção de todas as autorizações necessárias por parte das diferentes entidades 

envolvidas, nomeadamente em matéria de condicionantes ao uso do Solo. 

Constituirá um impacte permanente a alteração do espaço na zona de implantação do projeto, sendo 

de referir que o corredor para esta via já se encontra previsto no PDM de Celorico de Basto, o qual 

foi preferencialmente, ou sempre que possível, seguido para o desenvolvimento do traçado base. 

Esta solução de traçado pretendeu ir de encontro ao previsto pela CM de Celorico de Basto. 

O projeto está ainda de acordo com as atuais orientações do entendimento entre a IP e a CM de 

Celorico de Basto, quanto à redução das características desta variante, nomeadamente através do 

aproveitamento da parte das vias existentes e da redução do perfil transversal tipo da estrada a 

construir, minimizando, com isso, a abertura de novos canais e a afetação de usos, numa zona que 

é marcada pela ocupação agrícola e áreas inseridas em RAN. 

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. 

Assim, considera-se que o presente documento demonstra o envolvimento do proponente com os 

objetivos de preservação e proteção dos aspetos ambientais presentes na área de estudo, 

procurando soluções que permitam garantir, sempre que possível, a mitigação de impactes, 

concretizadas através de um conjunto de medidas apresentadas (capítulo 7). 

De modo a garantir a implementação das medidas de minimização propostas deverá ser efetuado o 

acompanhamento ambiental de obra, de acordo com os moldes apresentados no Plano de 

Acompanhamento Ambiental da Obra, volume ao presente documento (Anexo VII do Volume IV-

Anexos). 

Torna-se, ainda, indispensável prever a concretização dos planos de monitorização previstos ao nível 

da biodiversidade, que pretende controlar no futuro os principais impactes previstos, por forma a 

permitir a tomada de ações corretivas atempadamente. 

De forma global, e considerando o exposto, considera-se que 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. 
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