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1. Introdução 

 

Dando cumprimento ao regime jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de 

outubro, na sua atual redação, a Infraestruturas de Portugal, S.A. (IP), na qualidade de entidade proponente do projeto 

submeteu na plataforma eletrónica SILiAmb – Sistema Integrado de Licenciamento do Ambiente, no Módulo LUA, o Estudo 

de Impacte Ambiental (EIA) relativo ao projeto da “Variante à EN210 entre Lordelo e Corgo”, em fase de Projeto de 

Execução. A Infraestruturas de Portugal, SA é, também, a entidade licenciadora ou competente para a autorização do 

projeto. 

 

Não estando abrangido pelos limiares estabelecidos pelos Anexos I e II do referido diploma legal, o projeto foi submetido a 

AIA por decisão da entidade licenciadora, considerando a suscetibilidade de provocar impacte significativo no ambiente em 

função da sua localização, dimensão ou natureza, ao abrigo da alínea do ponto iii) da alínea b) do n.º 3, do Artigo 1.º do 

RJAIA.  

 

Neste seguimento a Agência Portuguesa do Ambiente, IP (APA), na sua qualidade de Autoridade de Avaliação de Impacte 

Ambiental (AIA) nomeou ao abrigo do Art.º 9º do RJAIA, a respetiva Comissão de Avaliação (CA), constituída pelas seguintes 

entidades: APA: Departamento de Avaliação Ambiental (DAIA), que preside, Departamento de Comunicação e Cidadania 

Ambiental (DCOM), Departamento de Gestão Ambiental (DGA), Departamento de Alterações Climáticas (DCLIMA), e a 

Administração da Região Hidrográfica do Norte (ARH Norte); Direção-Geral do Património Cultural (DGPC); Laboratório 

Nacional de Energia e Geologia, IP (LNEG); Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR Norte); 

Administração Regional de Saúde do Norte (ARS Norte); Centro de Ecologia Aplicada Prof. Baeta Neves/Instituto Superior 

de Agronomia (CEABN/ISA); e Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAP Norte). A ARS Norte não nomeou 

representante. A APA/DCLIMA apenas emitiu parecer, não participou na CA. 

 

Os representantes nomeados pelas entidades acima referidas, para integrar a CA, são os seguintes: 

 APA Eng.ª Dora Beja e Eng.ª Isabel Silva 

 APA/DCOM Dra. Cristina Sobrinho 

 APA/ARH Norte Eng.º Carlos Amor 

 DGPC Dra. Alexandra Estorninho 

 LNEG Dr. Carlos Meireles 

 CCDR Norte Dra. Maria João Barata 

 APA/DGA Dr. Fernando Pereira 

 ISA/CEABN Arq.º Ana Ester Santos 

 DRAP Norte Eng.ª Maria Manuel Almendra 
 

O EIA, datado de 27 de setembro de 2021, foi elaborado pela empresa “QUADRANTE – Engenharia e Consultoria S.A. Grupo 

QUADRANTE”, entre junho de 2020 e setembro de 2021, tendo sido posteriormente complementado com os documentos: 

Aditamento e Resumo Não Técnico, datados de janeiro de 2022 e posteriormente, Elementos Complementares, datados de 

abril de 2022. 
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O projeto em análise foi desenvolvido na sequência do concurso público lançado pela IP em maio de 2018 (Concurso N.º 

IP/5010034051) e consiste na construção de um trecho da Via do Tâmega – Variante à EN210, que se desenvolve entre o 

Nó de Arco de Baúlhe da A7 e a A4, em Amarante, no concelho de Celorico de Basto, na União das freguesias de Canedo de 

Basto e Corgo e na União das freguesias de Veade, Gagos e Molares. 

 

O projeto não afeta área sensível no âmbito do definido nas subalíneas ii) e iii), da alínea a), do Art.º 2º do RJAIA.  

 

O presente Parecer da Comissão de Avaliação pretende apresentar todos os aspetos que se consideram relevantes na 

avaliação técnica efetuada, de forma a poder fundamentar/apoiar a tomada de decisão relativamente à viabilidade 

ambiental do projeto de execução em avaliação. 
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2. Procedimento de Avaliação 

 

A metodologia adotada pela CA para a apreciação técnica do EIA foi a seguinte: 

 Realização de reunião, a 16 de novembro de 2021, para apresentação do EIA e do Projeto, à CA, pelo Proponente e 

equipa Consultora. 

 Análise da conformidade do EIA - solicitação de elementos adicionais, ao abrigo do n.º 8, do Art.º 14º, do Decreto-Lei 

n.º 151-B/2013 de 31 de outubro, na sua atual redação, relativos à Descrição do Projeto, e aos fatores: Solos e Usos do 

Solo, Alterações Climáticas, Qualidade do Ar, Recursos Hídricos, Ambiente Sonoro, Ordenamento do Território, 

Património Cultural e Paisagem. Reformulação do Resumo Não Técnico (RNT). 

 Análise dos Elementos Adicionais, datados de janeiro de 2022, remetidos pelo proponente.  

 Declaração da Conformidade do EIA a 14 de fevereiro de 2022. 

 Solicitação de elementos complementares relativos à Descrição do Projeto e aos fatores: Ordenamento do Território e 

Património. 

 Solicitação de Pareceres Externos, dadas as afetações em causa e de forma a complementar a análise da CA, às 

seguintes entidades: Câmara Municipal de Celorico de Basto, Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil 

(ANEPC), Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG), EDP distribuição, Rede Elétrica Nacional (EDP/REN) (E-REDES), 

Águas do Norte, Entidade Regional da RAN/DRAPN e Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF). Os 

Pareceres até à data recebidos encontram-se no Anexo 2.   

 Realização de visita ao local de implantação do projeto, no dia 16 de março de 2022, onde estiveram presentes os 

técnicos que integraram a CA e os representantes do proponente e da equipa que elaborou o EIA. 

 Análise dos Elementos Complementares, datados de março de 2022, remetidos pelo proponente. 

 Análise dos resultados da Consulta Pública, que decorreu durante 30 dias úteis, de 22 de fevereiro a 4 de abril de 2022. 

 Análise técnica do EIA com o objetivo de avaliar os impactes do projeto e a possibilidade dos mesmos serem 

minimizados/potenciados. A apreciação dos fatores ambientais foi efetuada tendo por base os pareceres emitidos 

pelas entidades que constituem a CA, de acordo com as suas competências: a APA/ARH N sobre os Recursos Hídricos e 

Hidrologia, a APA/DGA sobre o Ambiente Sonoro, a APA/DCLIMA sobre as Alterações Climáticas, a CCDR Norte sobre 

os Solos e Uso do Solo, Qualidade do Ar, Ordenamento do Território e Sócio Economia, a DGPC sobre o Património 

Cultural, o LNEG sobre a Geologia e Geomorfologia e, o ISA/CEABN sobre a Paisagem. 

 Realização de reuniões de trabalho, com o objetivo de verificar a conformidade do EIA; analisar o projeto e os 

respetivos impactes; analisar os contributos setoriais das várias entidades da CA, e os pareceres solicitados a entidades 

externas; analisar os resultados da consulta pública; definir os fatores ambientais determinantes e relevantes na 

avaliação do projeto e identificar os Elementos a entregar previamente à obra, e as Medidas de Minimização e os 

Planos de Monitorização a implementar. 

 Elaboração do Parecer Final tendo em consideração os aspetos atrás referidos, com a seguinte estrutura: 1. 

Introdução, 2. Procedimento de Avaliação, 3. Antecedentes, Objetivos e Enquadramento do Projeto, 4. Descrição do 

Projeto, 5. Análise dos Fatores Ambientais, 6. Pareceres Externos, 7. Consulta Pública, 8. Conclusões. 9.Elementos, 

Medidas de Minimização e Programas de Monitorização. 
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3. Antecedentes, Objetivos e Enquadramento do Projeto 

 

Este capítulo foi elaborado de acordo com a informação disponibilizada no EIA. 

 

3.1. Antecedentes do Projeto 

 

Em termos de antecedentes do projeto refere-se que 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 100 m, definido previamente nos Planos Diretores Municipais 

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

em 1996, para as referidas autarquias. 

 

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 3,3 km 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, cuja avaliação concluiu que o Projeto é suscetível de provocar impactes 

negativos significativos no ambiente, pelo que se entendia dever 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 preconizava um conjunto de medidas de minimização que foram contempladas na elaboração 

do presente EIA. 

 

3.2. Objetivos do Projeto 

 

O Plano Diretor Municipal de Celorico de Basto, na sua primeira revisão, de julho de 2014, propôs 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, prevendo ainda 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. 
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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, verificando-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, considerou-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 EN 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 contexto o projeto em avaliação visa a concretização de mais um trecho da Via do Tâmega – Variante à EN 210, via 

que se desenvolve entre o Nó de Arco de Baúlhe da A7 e a A4 em Amarante, e 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. 

 

3.3. Alternativas de Traçado 

 

A ocupação de um espaço canal já previsto levou a que a consideração de alternativas viáveis fosse relativamente 

condicionada, já que a solução apresentada 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 

equacionada. 
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4. Descrição do Projeto 

Este capítulo, tal como o anterior, foi elaborado de acordo com a informação constante do EIA. No Anexo I consta o 

Enquadramento Administrativo do Projeto. 

 

4.1. Localização do Projeto 

O projeto designado “Variante à EN210 entre Lordelo e Corgo” localiza-se no distrito de Braga, abrangendo o concelho de 

Celorico de Basto e as freguesias de União das freguesias de Canedo de Basto e Corgo (a norte) e União das freguesias de 

Veade, Gagos e Molares (a sul).  

 

4.2. Descrição do Projeto 

O traçado desenvolve-se nas chamadas Terras de Basto, localizadas numa zona de transição entre o Nordeste Atlântico e o 

Nordeste Transmontano. Esta ligação, com uma extensão de aproximadamente 3 288 m, apresenta características de 

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

× 1 vias (1 × 3,50 m) com bermas direitas de 1,50 m de largura cada. Considerou-se uma via adicional para veículos lentos 

com uma extensão de 1 115 m, dada a orografia existente. 

 

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 (em construção na Ligação Rodoviária Celorico de Basto / Mondim de Basto – ligação a Lordelo e 

Mondim de Basto). 

 

Foram previstos 4 restabelecimentos desnivelados, designadamente duas Passagens agrícolas, uma Passagem inferior e 

uma Passagem superior, bem como três Caminhos Paralelos, e seis Caminhos Paralelos Auxiliares. 

 

O projeto inclui, ainda, 3 obras de arte especiais, nomeadamente a Ponte sobre o Rio Veade ao Km 1+200, o Viaduto 1 

sobre uma linha de água ao Km 2+175, e o Viaduto 2 na dependência de linha de água e caminho rural existente ao Km 

2+950. 

 

Via Rodoviária 

O traçado tem início na Rotunda 1, que liga à atual N 210 perto da localidade Corgo, desenvolvendo-se de norte para sul a 

meia encosta. Ao km 0+850 é restabelecido um caminho rural através de uma passagem superior (P.S.1), e 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 10 m. 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. 
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Em direção a sul, o traçado atravessa 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 13 m de altura. No km 2+340 será restabelecido um caminho rural 

através de uma passagem agrícola (P.A.2). 

 

Entre o km 2+866 e o km 3+004 localiza-se o Viaduto 2 com uma extensão de cerca de 138 m e altura de pilares de 22 m, 

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 restabelece-se uma via local através de uma passagem inferior 

(P.I.2). 

 

O traçado termina na Rotunda 3 (já fora do âmbito do projeto) que dá continuidade à Via do Tâmega – Variante à N 210 e 

liga a Mondim de Basto e à localidade do Lordelo. 

 

Terraplenagens / Movimentação de Terras 

Apresenta-se no Quadro 1 a estimativa do volume de terras para o projeto em análise. 

 

Quadro 1 – Movimentação e Balanço de Terras no âmbito do projeto (m3) 

 

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 remanescentes a encaminhar para destino final 

devidamente autorizado para o efeito. 

 

Drenagem 

A drenagem transversal será realizada através de passagens hidráulicas circulares. 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. O sistema de drenagem foi projetado para períodos de retorno de 100 

anos. 
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Viaduto 2 

Referiu o proponente no âmbito da solicitação de Elementos Complementares que, por lapso, os pilares do Viaduto 2 

interferiam no leito do curso de água existente, situação que não foi identificada previamente. Face à interferência direta 

com o curso de água, quer no âmbito de afetação de domínio público hídrico, quer de afetação de áreas REN – cursos de 

água e respetivos leitos e margem considerou-se uma medida adicional (MM REN 22) designadamente desenvolver uma 

solução técnica alternativa no contexto da obra de arte “Viaduto 2” que permita salvaguardar a integridade da linha de 

água, as suas condições de escoamento e a sua capacidade de vazão atual. 

 

Tráfego 

Os valores de Tráfego Médio Diário (TMDA) considerados no desenvolvimento do projeto resultaram da análise efetuada 

no Estudo de Tráfego desenvolvido. No quadro seguinte apresenta-se uma síntese dos resultados das previsões de tráfego 

para o ano de início de exploração (2024) e para os dois cenários de evolução da procura considerados, o ano 2034 e o ano 

2044. 

 

 

Quadro 2 - Previsão de Tráfego no troço em análise (Cenário Otimista) – TMDA 

Fonte: EIA 

 

Estaleiros 

Foram apresentadas as condicionantes à implantação de estaleiros no DESENHO 23 do Volume III – Peças Desenhadas do 

EIA. 

 

Relativamente aos acessos está previsto um Plano de Desvios Provisórios, o qual se circunscreve exclusivamente à área de 

intervenção do projeto.  

 

Refere-se no EIA que o plano de acessos, a localização de estaleiro (s) e/ou outras áreas de apoio à obra são da exclusiva 

responsabilidade da entidade executante, a contratar em procedimento concursal, a ter lugar em fase posterior à presente 

fase de desenvolvimento de projeto e de procedimento de avaliação de impacte ambiental. 

 

Calendarização 

Prevê-se uma duração de obra de 12 meses com início no primeiro semestre de 2022. 
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5. Análise dos Fatores Ambientais 

 

5.1. Geomorfologia, Geologia e Recursos Minerais 

 

O troço em estudo localiza-se na Folha 10-A Celorico de Basto, da Carta Geológica de Portugal, na escala 1/50 000. A área 

de estudo localiza-se na Zona geo-estrutural de Galiza – Trás-os-Montes, mais concretamente em rochas metamórficas da 

Unidade de Vila Nune, do Complexo Alóctone inferior. Esta unidade é constituída por quartzitos imaturos, micáceos e 

xistentos com intercalações de quartzitos compactos, tufos vulcânicos ácidos a intermédios.  

 

Relativamente à Geomorfologia da região, a área em estudo enquadra-se no relevo do Minho, caracterizado por uma 

quadrícula de blocos retalhados por várias direções principais de fraturas: ENE-WSW, que define o alinhamento dos 

principais rios minhotos; NE-SW, que define o alinhamento de rios como o Tâmega e Sousa; N-S, e NW-SE. Estas 

descontinuidades corresponderão a falhas com movimentação vertical, sem componente de desligamento horizontal 

significativa, formando um complexo mosaico de blocos que vão descendo em escadaria virada ao mar. Resulta assim uma 

fragmentação do relevo, com níveis de aplanamento descontínuos. A área do projeto situa-se num destes níveis de 

aplanamento entre os vales do Sousa e Tâmega. 

 

Quanto à sismicidade, Portugal encontra-se inserido na placa Eurasiática, relativamente próximo da fratura Açores - 

Gibraltar que constitui fronteira entre aquela placa e a placa africana. Os sismos que afetam o território nacional têm duas 

fontes de geração distintas, a sismicidade interplaca (sismos afastados, tipo I) e a sismicidade intraplaca (sismos proximais, 

tipo II). De acordo com o estipulado na norma NP EN 1998-1:2010 e no respetivo Anexo Nacional, a zona em estudo insere-

se nas subzonas sísmicas 1.6 e 2.5, por afetação simultânea do território com perturbações dinâmicas com origem 

interplacas e intraplacas, respetivamente. 

 

Os sismos tipo II estão relacionados com a atividade sísmica atual (neotectónica) e com alinhamentos tectónicos NNE-SSW, 

paralelos a falhas ativas atuais, como a falha Régua-Verin, cartografada a cerca de 10 km para leste da área de projeto. 

 

No que respeita aos recursos geológicos, na área de estudo há a assinalar a presença 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. 

Estas concessões mineiras encontram-se atualmente abandonadas, desde a extinção da metalurgia de ferrossilício de 

Bagaúste (Régua). A antiga concessão 1132-P será diretamente afetada por se situar integralmente na área do projeto e do 

seu buffer. 

 

No extremo sul da área de estudo situa-se o depósito mineral de estanho denominado Carriço (424Sn), correspondente à 

antiga concessão mineira nº 3271 (Carriço) que esteve em exploração entre 1960 e 1980 e atualmente está em situação 

legal de abandonada. 

 

Segundo informação da DGEG, existe sobreposição, respetivamente a norte e a sul da área do projeto, com áreas de pedido 

de prospeção e pesquisa: a norte, com a área denominada “Adoria”, para prospeção de Estanho, Volfrâmio, Lítio, 

Feldspato, Quartzo e minerais associados. A sul, com a Área Potencial de Lítio “Seixoso-Vieiros”. 
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Não há estudos de inventariação de património geológico no concelho de Celorico de Basto, onde se integra a área de 

projeto. Contudo, a informação do EIA dá nota dessa preocupação ao considerar-se, e bem, no Processo de Revisão do 

Plano Diretor Municipal (PDM) deste concelho, as áreas mineiras como Áreas com Interesse Geológico no concelho de 

Celorico de Basto. 

 

É na fase de construção, com a movimentação de terras na escavação e nos aterros, necessárias para a construção da nova 

plataforma rodoviária, que os impactes se farão sentir. As escavações levam à destruição de afloramentos e maciços 

rochosos, pelo que este impacte na geologia é negativo, permanente, irreversível e significativo. Devido à fisiografia 

acidentada da região, taludes com mais de 10 m, podendo atingir até 27 m de altura ao eixo, serão inevitáveis. 

 

Os impactes serão minimizáveis pelas propostas geotécnicas apresentadas no EIA, particularmente com a preocupação com 

os deslizamentos de blocos. 

 

Em suma, o impacte na geologia é negativo, direto, permanente, irreversível, significativo. 

 

Na fase de exploração os impactes serão minimizáveis pelas propostas geotécnicas apresentadas no EIA, como seja a 

reutilização dos materiais da escavação nos aterros (está prevista a escavação de cerca de 154 000 m3, dos quais cerca de 

143 000 m3 serão reutilizados), na geometria dos taludes (1V/1,5H), na construção de banquetas a 8 m de desnível e nos 

taludes de escavação superiores a 10 m. 

 

Devem ser tidos em atenção as atitudes das camadas (direção e inclinação), bem como a sua composição litológica pois a 

construção dos taludes terá de ser condicionada em função das características estruturais e litológicas dos maciços, de 

modo a minimizar as ocorrências negativas pontuais e pequenas, associadas à readaptação às novas condições de 

equilíbrio. Ou seja, os impactes identificados para a fase de exploração serão de carácter negativo, de reduzida a moderada 

magnitude, diretos e permanentes, mas pouco prováveis, localizados e globalmente pouco significativos. 

 

5.2. Recursos Hídricos 

 

Recursos Hídricos Superficiais 

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.  

 

Mais especificamente, o projeto insere-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), sendo esta a linha de água com maior expressão na área de 

estudo. 

 

O traçado em análise é ainda cruzado por vários pequenos subsidiários ao rio Veade, todos eles com pouca expressão 

hidrológica e de carácter temporário. De acordo com o estudo, 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 
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cruzam linhas de água de menor importância, sendo que as restantes serão salvaguardadas com a colocação de passagens 

hidráulicas. 

 

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 o estado global é classificado como Inferior a bom. 

 

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, são de 2254,52 

hm3 e 1387 mm, respetivamente. 

 

De acordo com o PGRH3, a região em estudo não apresenta vulnerabilidade a cheias e inundações. No entanto, na 

cartografia de REN existem pequenas manchas na área em estudo, associadas ao rio Veade, como zonas ameaçadas pelas 

cheias que não são intersetadas pelo traçado em análise. 

 

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. Refere-se ainda, à escala local, dada a inserção 

em meio rural, a potencial poluição difusa associada à prática agrícola e/ou pecuária e uma ETAR.  

 

Relativamente à identificação e avaliação de impactes, de salientar que 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 

sólido, ou alterações ao nível da qualidade, pela alteração de parâmetros de qualidade. 

 

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. 

 

Os impactes na fase de construção nos 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 que serão atravessadas pelo traçado. Os impactes 

classificam-se como negativos, diretos, de magnitude reduzida, significativos, locais, permanentes, irreversíveis, sendo que 

podem, ainda assim, ser mitigados pela aplicação das medidas de minimização apresentadas no EIA.  

 

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, que associado a precipitações intensas e maiores caudais 

afluentes terá consequências ao nível de eventuais fenómenos de erosão e sedimentação. Tal constitui-se como um 

impacte negativo, direto, temporário de magnitude moderada e significância reduzida, mitigável com a implementação de 

medidas e em função do projeto de drenagem previsto. 
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Consideram-se ainda os impactes na qualidade da água, que estarão sobretudo associados à desmatação e movimentação 

de terras a decorrer na envolvente das linhas de água. A mesma contaminação pode existir com os fenómenos de 

extravasamento dos cursos de água, alagando terrenos adjacentes e aquando da sua infiltração, ou escoamento de volta 

para a linha de água com concentrações de alguns poluentes que se encontrem nos territórios adjacentes. Este facto 

constitui um impacte negativo, direto, de magnitude reduzida, pouco significativo, local, permanente, reversível, que pode 

ser mitigado pela aplicação de medidas. 

 

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, 

que se não forem alvo de boas práticas de utilização e armazenamento, poderão originar consequências negativas para a 

qualidade das linhas de água. Consideram-se estes impactes como negativos, improváveis, locais, diretos, temporários, 

imediatos, de magnitude e significância reduzida a moderada, dependente do tipo e quantidade material envolvido. Estes 

impactes são mitigáveis com a aplicação das boas práticas ambientais em obra, referidas no presente estudo. 

 

Na fase de exploração, 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, prolongam-se para a fase de exploração, pela construção do 

traçado em análise e respetivos restabelecimentos e obras de arte, e consideram-se 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. 

 

Ao nível da qualidade da água superficial, os impactes podem resultar da afluência de águas 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, como por exemplo, resultante do 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.  

 

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 a qualidade das linhas de água superficiais, tanto mais 

quanto menor for a sua capacidade de diluição. Assim, genericamente o impacte negativo pode-se classificar 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 da quantidade de material poluente envolvente), este pode ser 

majorado para magnitude moderada e considerar-se significativo.  

 

Tal como já referido na descrição do projeto os pilares do Viaduto 2, tal como apresentados interferiam com o leito do 

curso de água existente, situação que não tinha sido identificada. Face a esta interferência direta com o curso de água, quer 

no âmbito de afetação de domínio público hídrico, quer de afetação de áreas REN – cursos de água e respetivos leitos e 
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margem considerou-se uma medida adicional para a fase prévia/de licenciamento (MM REN 22) que se considera dever ser 

implementada. 

 

Recursos Hídricos Subterrâneos 

Em termos de recursos hídricos subterrâneos, a área de implantação do projeto está inserida no Sistema Aquífero Maciço 

Antigo Indiferenciado, mais especificamente, na massa de água subterrânea Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do 

Douro (PTA0x1RH3).  

 

No maciço antigo 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. 

 

A circulação da água subterrânea processa-se essencialmente através da rede de fracturação do maciço rochoso e, em 

menor escala, através da porosidade intergranular, nas zonas onde a rocha granítica se encontra alterada. O escoamento 

subterrâneo faz-se em profundidade e no sentido das linhas de água, as quais funcionam como pontos de descarga. 

 

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). Este valor corresponde a uma disponibilidade hídrica subterrânea média 

anual de 968,65 hm3/ano nesta massa de água.  

 

Segundo o PGRH do rio Douro o estado quantitativo é classificado como Bom para toda a bacia. Relativamente ao estado 

químico, a massa de água localizada no Maciço Antigo Indiferenciado também apresenta uma classificação Bom. Em 

resumo, globalmente, a massa de água subterrânea apresenta um estado Bom. 

 

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 à pecuária e à ETAR.  

 

As pressões exclusivas às massas de água subterrânea, do ponto de vista quantitativo, serão as captações de abastecimento 

público e as captações privadas presentes na área de estudo ou na sua proximidade. 

 

Relativamente às captações para abastecimento público, do levantamento efetuado, verifica-se que nenhuma se localiza na 

área de estudo. As captações de água para abastecimento público não têm perímetros de proteção associados. 

 

Do inventário de captações subterrâneas resultou a identificação de 22 captações, entre nascentes, furos e poços, sendo na 

generalidade utilizados para rega. Verifica-se a existência de uma captação para fins domésticos, no entanto esta localiza-se 

a 100 m da área de estudo. 

 

De acordo com o EIA, da aplicação da metodologia do método EPPNA, para avaliar a suscetibilidade das águas subterrâneas 

à poluição pode-se inferir que a vulnerabilidade à poluição será baixa a variável, de acordo com a rede de fracturação e 

outras condicionantes que favoreçam a aptidão hidrogeológica das formações. 
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Em termos da identificação e avaliação de impactes 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 do 

derrame acidental de substâncias nefastas. Estas ações poderão indiretamente, conduzir à degradação da qualidade da 

água subterrânea. 

 

Na fase de construção os principais impactes (quantitativos e qualitativos) sobre os recursos hídricos subterrâneos 

relacionam-se com:  

 Intersecção do nível freático por escavações: as escavações que provavelmente irão intersetar o nível freático 

localizam-se entre o km 1+985 e o km 2+110 e entre o km 3+185 e o km 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: poderá ocorrer a alteração dos níveis freáticos, dada a 

presença de captações de água subterrânea muito próximas das áreas a intervencionar. A necessidade de recorrer a 

explosivos para o desmonte do maciço rochoso poderá também contribuir para a alteração da posição do nível 

freático nas captações. Assim o impacte do projeto na quantidade de água disponível nas referidas captações é 

negativo, incerto, local, minimizável, de 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: resultante das impermeabilizações associadas à 

construção dos elementos do projeto. Este impacte considera-se como negativo, de magnitude reduzida, local, certo, 

permanente, irreversível, imediato, direto, não minimizável e sem significância dada a dimensão da massa de água 

subterrânea intersectada.  

 Contaminação das águas subterrâneas: resultante de derrames acidentais de óleos e/ou combustíveis associados à 

maquinaria da obra. Este é um impacte classificado como negativo, de magnitude reduzida a elevada (em função 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; derrames acidentais 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. 

 

Os 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 admite-se a possibilidade de ocorrerem impactes negativos nos recursos hídricos subterrâneos 

pouco prováveis, de magnitude e significância reduzidas. 

 

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. 
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5.3. Ambiente Sonoro 

 

A caracterização do ambiente sonoro na área de influência do projeto na situação atual foi efetuada através de ensaios 

acústicos, de acordo com a NP ISO 1996-1: 2011 – Acústica - Descrição, medição e avaliação do ruído ambiente. Os ensaios 

acústicos foram efetuados em locais considerados potencialmente mais afetados pelas emissões sonoras. Para o efeito 

foram selecionados 6 recetores sensíveis identificados de P01 a P06, distribuídos espacialmente ao longo da infraestrutura 

de transporte. De acordo com o EIA 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, acessos e Plena Via. 

 

As medições dos níveis sonoros atuais foram realizadas nos dias 21 e 22 de julho de 2020, durante os períodos 

regulamentares diurno, entardecer e noturno.  

 

Os resultados registados apontaram para valores que variaram entre 57,3 dB(A) e 41,2 dB(A), no indicador de ruído global, 

de longa duração  (Lden), e entre 33,7 dB(A) e 47,8 dB(A) para o indicador de ruído noturno, de longa duração (Ln). 

 

Analisados os níveis sonoros registrados na situação atual e tendo em conta a classificação de zonas sensíveis e mistas 

vertida na Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal de Celorico de Basto, que define como zonas sensíveis os 

espaços afetos a equipamentos escolares e de saúde e, como zonas mistas, todo o restante solo urbano (com exceção de 

zonas industriais), e as demais áreas, nomeadamente solo rural, onde se enquadra a maioria da área de projeto e influência 

da futura rodovia, são consideradas como zonas ainda sem classificação zonal, verificou-se haver conformidade com os 

valores limite previstos no artigo 11.º do RGR. 

 

Relativamente à evolução da situação atual na ausência de implantação do projeto, os níveis característicos da situação 

atual sofrerão um ligeiro aumento (1dB nos recetores sensíveis), tendo por base o cenário teórico que assume um aumento 

do tráfego segundo as premissas modeladas no estudo de tráfego nas interceções com as rodovias existentes - P01 e P06 - 

que prospetiva o crescimento sustentado na evolução das variáveis socioeconómicas e o histórico de tráfego na região, já 

que o tráfego previsto para os dois cenários (2024 e 2034) tem intrinsecamente a consideração dessa evolução do tráfego.  

 

Assim é expectável que os valores limite para os indicadores de ruído aplicáveis a zonas ainda sem classificação [Lden ≤ 63 

dB(A), Ln ≤ 53 dB (A)] venham a ser cumpridos. 

 

A avaliação dos impactes do projeto nesta fase de implantação no território tem sempre associado um maior contexto de 

incerteza, dadas as múltiplas operações e atividades diferenciadas que integram as obras de construção, o que dificulta um 

exercício previsional do ponto de vista da exatidão quantitativa dos níveis sonoros, uma vez que se requer o conhecimento 

preciso do planeamento da obra, dos equipamentos envolvidos e suas características em termos de potência sonora. De 

referir, no entanto, que é assumido no EIA, que o carácter transitório destas atividades induz nas populações uma maior 

tolerância, relativamente a outras de carácter permanente.  

 

Assim, na ausência de outros dados, o estudo assumiu a determinação das 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 
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valores limite dos níveis de potência sonora, indicados no Anexo V, do Decreto-Lei n.º 221/2006, de 8 de novembro, que 

regulamenta as emissões sonoras dos equipamentos para utilização no exterior. 

 

Tendo em conta os pressupostos e condições assumidos na avaliação acústica, foi considerado expectável que, a menos de 

10 m da obra, o nível sonoro contínuo equivalente, ponderado A, (LAeq) 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).  

 

Atento o exposto e face aos critérios de avaliação constantes no EIA verificou-se que a natureza, magnitude e significância 

dos impactes, na ausência de dados referentes à execução das obras, não é possível a sua classificação exata nesta fase. 

Não obstante, tendo em conta a 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). 

 

Assim, obras de construção que podem constituir atividades ruidosas temporárias, nos termos do artigo 14.º do RGR, estão 

interditas:  

i) nas proximidades de habitações entre as 20h e as 8h de dias úteis e aos sábados, domingos e feriados; 

ii) em escolas, durante o respetivo horário de funcionamento; 

iii) em hospitais ou estabelecimentos similares, carecendo as exceções de licença especial de ruído (LER), cuja emissão terá 

de obedecer ao estabelecido no artigo 15º do RGR.  

 

De referir ainda que as LER de duração superior a um mês, só podem ser concedidas se forem cumpridos, nos recetores 

sensíveis, os valores de ruído ambiente exterior de LAeq ≤ 60 dB(A), no período entardecer (20h00-23h00), e de LAeq ≤ 55 

dB(A), no período noturno (23h00-07h00). 

 

Relativamente à previsão e avaliação de impactes na componente acústica do ambiente decorrente da futura implantação 

do projeto, foram utilizados métodos de análise quantitativa, suportados no software de previsão de níveis sonoros 

SoundPLAN 7.0. Os dados relativos à fonte sonora, o tráfego rodoviário, teve por base estudo de tráfego fornecido. 

 

A avaliação de impacte assumiu o cenário de tráfego otimista, uma vez que estas estimativas traduzem maior segurança à 

previsão atendendo a que o volume de tráfego é superior ao da previsão pessimista, para os anos de 2024, 2034 e 2044; 

grosso modo, e de forma a se perceber a evolução do tráfego, entre os anos de 2024 e 2044, o tráfego médio diário anual 

não ultrapassará os 1270 veículos em 2024, os 1688 veículos em 2034 e os 2153 veículos em 2044, relativamente aos 

acessos e rotundas. Já na plena via, e para os mesmos anos de cenarização atrás mencionados, verificar-se-ão valores 

máximos de veículos na ordem dos 3390, 4436 e 5573, respetivamente, nos anos de 2024, de 2034 e de 2044. Note-se que 

estes valores correspondem apenas aos movimentos com maior intensidade de tráfego, que se verificarão nas rotundas, 

acessos e secção n.º 2 da via. 
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Para além dos dados de tráfego, foram utilizadas ainda as seguintes condições de modelação: fluxo de tráfego fluido e 

contínuo, integrando veículos ligeiros e veículos pesados, velocidade média, nas rotundas e acessos, de 50 km/h para 

veículos ligeiros e pesados, e na plena via, de 60 km/h para veículos ligeiros e veículos pesados. Foi também considerado 

um pavimento sem características de atenuação acústica. 

 

De acordo com a previsão dos níveis sonoros resultantes da evolução do tráfego rodoviário na Variante à EN 210 entre 

Lordelo e Corgo, os níveis sonoros previstos virão a estar abaixo dos valores máximos de exposição ao ruído ambiente, 

tendo-se previsto valores inferiores ou iguais a 60 dB(A) para o indicador Lden e valores inferiores ou iguais a 53 dB(A) para o 

indicador de ruído noturno (Ln).  

 

De referir ainda que, segundo esclarecimentos prestados pelo proponente, em fase de conformidade do EIA, o tráfego 

previsto para os dois cenários (2024 e 2034) têm intrinsecamente a consideração da evolução do tráfego, pelo que, foi 

sobre a situação atual que se adicionou, logaritmicamente, o ruído particular previsto para 2044, que inclui a evolução 

futura de tráfego, quer associada à nova configuração viária, quer tendo em conta os fatores intrínsecos ao crescimento de 

tráfego. 

 

Deste modo, analisando os resultados obtidos verificou-se que os valores limite regulamentares são cumpridos, 

designadamente o critério de exposição ao ruído ambiente, para todos os pontos de análise e para todos os anos 

considerados (n.º 3, do artigo 11.º do RGR), bem como a Regra de Boa Prática, que estabelece que a diferença entre a 

situação de referência e a situação futura, ou prevista, não deve ultrapassar os 15 dB(A).  

 

Por conseguinte, em termos de avaliação de impactes, verificou-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, o 

EIA optou por, de forma conservadora, e para avaliar o diferencial de impacte tendo em vista a situação futura com projeto, 

usar como referencial os valores da situação atual para ambos os cenários – em 2024. Verificou-se que os impactes são 

classificados como pouco significativos (cumprimento dos valores limite legalmente impostos) e de magnitude reduzia a 

muito elevada (dada a variação observada nos diferenciais para o critério de boas práticas). 

 

No que respeita aos impactes cumulativos, o ruído ambiente já inclui as fontes sonoras associadas ao projeto, bem como do 

ruído residual característico dos locais em avaliação, em particular o das estradas já existentes na área de estudo. Assim, 

tendo em conta que a avaliação do ruído ambiente global já incluí o ruído residual e o ruído particular das novas 

infraestruturas, conclui-se que o ruído ambiente previsto, considera os impactes cumulativos das restantes estradas 

existentes na área de estudo, assim como de outras fontes avaliadas na caracterização do ruído residual. 

 

5.4. Alterações Climáticas 

 

O EIA inclui de forma adequada a maioria dos instrumentos estratégicos de referência relacionados com este fator, 

nomeadamente: 

 O Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050 (RNC2050) aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros (RCM) 

n.º 107/2019, de 1 de julho, que explora a viabilidade de trajetórias que conduzem à neutralidade carbónica, identifica 

os principais vetores de descarbonização e estima o potencial de redução dos vários setores da economia nacional, 
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como sejam a energia e a indústria, a mobilidade e os transportes, a agricultura, as florestas e outros usos de solo, e os 

resíduos e águas residuais. 

 O Plano Nacional Energia e Clima 2030 (PNEC 2030) aprovado pela RCM n.º 53/2020, de 10 de julho, que estabelece 

para 2030 uma meta de redução de emissões de gases com efeito de estufa (GEE) entre 45% e 55% (face a 2005), uma 

meta de 47% de energia proveniente de fontes renováveis e uma redução no consumo de energia primária de 35%, 

assinalando a aposta do país na descarbonização do setor energético, com vista à neutralidade carbónica em 2050. 

 A Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas (ENAAC 2020), aprovado pela RCM n.º 56/2015, de 30 de 

julho, prorrogada até 31 de dezembro de 2025 pela RCM n.º 53/2020, de 10 julho 2020, através da aprovação do PNEC 

2030, que constitui o instrumento central da política de adaptação em Alterações Climáticas (AC). 

 

Ficou, no entanto, por incluir o Programa de Ação para a Adaptação às Alterações Climáticas (P-3AC) aprovado pela RCM 

n.º 130/2019 de 2 de agosto, que complementa e sistematiza os trabalhos realizados no contexto da Estratégia Nacional de 

Adaptação às Alterações Climáticas (ENAAC 2020), tendo em vista o seu segundo objetivo, o de implementar medidas de 

adaptação. O P-3AC abrange diversas medidas integradas em nove linhas de ação, a prevenção de incêndios rurais, 

implementação de técnicas de conservação e melhoria da fertilidade dos solos, implementação de boas práticas de gestão 

de água na agricultura, indústria e no setor urbano, prevenção das ondas de calor, proteção contra inundações, entre 

outras. 

 

Deverá ter-se em conta também os objetivos, princípios, direitos e deveres estabelecidos pela Lei de Bases do Clima, Lei nº 

98/2021 de 31 de dezembro, que entrou em vigor a 01 de fevereiro de 2022, que define e formaliza as bases da política do 

clima, reforçando a urgência de se atingir a neutralidade carbónica, traduzindo-a em competências atribuídas a atores 

chave de diversos níveis de atuação, incluindo a sociedade civil, as autarquias ou comunidades intermunicipais. 

 

Vertente de mitigação das alterações climáticas: 

A avaliação dos impactes prende-se com a necessidade de calcular as emissões de gases com efeito de estufa (GEE) que 

ocorrem direta ou indiretamente nas diversas fases do projeto (construção, exploração e desativação) e que as mesmas 

sejam analisadas numa perspetiva de mitigação às alterações climáticas. Adicionalmente, devem ser tidos em conta todos 

os fatores que concorrem para o balanço das emissões de GEE, quer na vertente emissora de carbono quer na vertente de 

sumidouro, se aplicável. 

 

O EIA identifica os principais impactes decorrentes das atividades do projeto nas fases de construção e exploração, estando 

estas associadas à perda de potencial de sumidouro de carbono, cerca de 596 t CO2, resultante das ações de preparação do 

terreno para a implantação do projeto e ao aumento das emissões de GEE associadas à circulação de veículos e ao 

funcionamento de máquinas e equipamentos durante a obra e ao tráfego viário previsto para a nova rodovia durante a sua 

exploração.  

 

Para suportar a análise das emissões de GEE associadas à circulação de veículos, foi considerado o tráfego viário estimado 

para 2024 (início de exploração) com emissões na ordem das 454 tCO2 e para 2044 (horizonte de projeto) 

aproximadamente 1 370 tCO2, considerando os fatores de emissão dos veículos ligeiros e veículos pesados estabelecidos a 

partir da informação constante no NIR 2021.   
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De realçar que as emissões estimadas para 2024 representam 2,3% das emissões atuais do concelho de Celorico de Basto, 

neste sector de atividade. Já no ano 2044 verifica-se uma representatividade de 7,0%, considerando o atual contexto de 

emissões a nível do concelho. Ainda a este respeito, o EIA destaca que “Face à evolução prevista para a composição do 

parque automóvel português, que revela tendência para diversificar para fontes de energia alternativa, sem emissões 

diretas de CO2, o aumento de emissões não é diretamente proporcional ao aumento de tráfego”.  

 

De salientar também, relativamente aos aspetos relacionados com a mitigação das alterações climáticas, que as linhas de 

atuação identificadas no PNEC 2030 como forma de redução de emissões de GEE devem ser consideradas como referencial 

para efeitos de implementação de eventuais medidas de minimização dos impactes a ter em conta em função da tipologia 

do projeto. 

 

Vertente de adaptação às alterações climáticas: 

No essencial, a vertente adaptação no EIA incide na identificação das vulnerabilidades do projeto face aos efeitos das 

alterações climáticas, na fase de exploração, tendo em conta, em particular, os cenários climáticos disponíveis para 

Portugal e eventuais medidas de minimização. Aspetos importantes a considerar englobam a possibilidade de aumento da 

frequência e intensidade dos fenómenos extremos.  

 

O EIA inclui a caraterização climática da área de estudo, com recurso às normais climatológicas de 1971-2000 da estação 

climatológica de Braga e à 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. O EIA apresenta os principais efeitos das alterações climáticas 

projetados para o final do século para a região do Tâmega e Sousa e identifica os principais riscos para a zona em estudo, 

designadamente o risco de inundações e risco de incêndio. 

 

Para a análise da vulnerabilidade do projeto face aos eventos climáticos extremos, num contexto de alterações climáticas 

no que diz respeito a inundações, o EIA recorreu ao Plano de Gestão dos Riscos de Inundações (PGRI) da RH3 (Douro). O 

referido Plano não identifica qualquer zona de ocorrência de inundações no concelho de Celorico de Basto, pelo que se 

considera que a área de estudo não apresenta potencial risco de inundação.  

 

Apesar disso, para minimizar o potencial impacte resultante desses eventos, o estudo garante o correto dimensionamento 

das infraestruturas hidráulicas e a manutenção da limpeza das condutas de drenagem de águas pluviais, de modo a evitar a 

obstrução do escoamento de águas. 

 

Relativamente aos incêndios florestais, a análise realizada evidência que na área do projeto predomina o risco de incêndio 

médio e alto, com a área de estudo mais a sul a apresentar, na generalidade, maior risco do que a zona a norte.  

 

Assim, considera-se relevante a adoção das seguintes estratégias de forma a reduzir o risco de ocorrência daqueles 

fenómenos, designadamente: 

 Implementação das medidas de gestão florestal indicadas no Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios 

do concelho, nomeadamente no que diz respeito à manutenção da Faixa de Gestão de Combustível, durante a fase de 

exploração da via, bem como o integral cumprimento das disposições do novo Decreto-Lei n.º 82/2021, de 13 de 

outubro, em matéria de gestão de fogos rurais.  
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 Manutenção da limpeza das condutas de drenagem de águas pluviais, de modo a evitar a obstrução do escoamento de 

águas, durante a fase de exploração da via. 

 

De referir ainda, que as medidas de adaptação identificadas no P-3AC, como forma de minimizar os impactes das alterações 

climáticas sobre o projeto, devem ser consideradas como referencial a adotar para efeitos de implementação de eventuais 

medidas de minimização dos impactes, a ter em conta em função da tipologia do projeto. 

 

Face ao exposto, considera-se que o EIA identifica os principais impactes nas alterações climáticas associados às fases de 

construção e de exploração do projeto, como o aumento das emissões de GEE e a perda de capacidade de sumidouro. 

 

Foram apresentadas as principais alterações climáticas projetadas para o final do século para a região onde se insere o 

projeto e tendo em consideração a localização, a tipologia do projeto e os principais riscos identificados, o EIA apresentou 

estratégias que visam colmatar possíveis riscos que advém das alterações climáticas. 

 

Considera-se pertinente referir que na fase de desativação, caso venha a ocorrer, os materiais a remover deverão ser 

transportados e encaminhados para operadores de gestão de resíduos devidamente licenciados para que os resíduos sejam 

integrados em processos adequados de reciclagem dado que a transformação de resíduos em novos recursos, em linha com 

um modelo de economia circular, contribui para a redução das emissões de GEE.  

 

Entende-se que os principais aspetos relativos aos impactes do projeto nas alterações climáticas e no âmbito da adaptação 

foram abordados no EIA e considera-se, também, que os impactes do projeto nas alterações climáticas apesar de negativos 

não são significativos. 

 

5.5. Qualidade do Ar 

 

A qualidade do ar da área de estudo e envolvente próxima é maioritariamente influenciada pelas emissões do tráfego 

rodoviário das estradas nacionais EN 304, EN 101-4, EN 210, EN 312, EN 618 e outras estradas e caminhos municipais como 

a EM 1775 e EM 616-1. A nível de emissões industriais destacam-se as Zonas Industriais de Crespos I e II. 

 

Para a caraterização de situação atual, à escala regional, foram identificadas as principais fontes emissoras de relevo ao 

nível dos poluentes atmosféricos, nomeadamente através dos dados disponíveis no Inventário Nacional, relativos ao ano de 

2017 (APA, 2019), que evidencia que 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 setores de 

transporte rodoviário, solventes, indústria e outra combustão estacionária. 

 

A caraterização da qualidade do ar realizou-se por recurso à base de dados QualAr da APA, com recurso de dados 

disponíveis na estação da qualidade do ar mais próxima do projeto, nomeadamente na Estação de Fundo Douro Norte (Vila 

Real), localizada a cerca de 16 km a este da extremidade da área de estudo. Para efeitos de caracterização da situação atual 

foram utilizados os resultados de 5 anos (2014 a 2018) para as PM10 e NO2. 

 

Os resultados das monitorizações realizadas na Estação de Fundo de Douro Norte mostram que: 
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 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 referenciado 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. 

 

Em termos de índice da Qualidade do Ar, e com base nos valores médios obtidos em 2020 para os poluentes NO2 e PM10, 

obtiveram-se as seguintes classificações da Estação de Fundo de Douro Norte: “Muito Bom” em 348 dias e “Bom” em 18 

dias para as PM10 e “Muito Bom” todos os dias para o NO2. 

 

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 uma vez que, na sua maioria, se 

localizam a este da via. 

 

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. 

 

Na envolvente da via e seus restabelecimentos foram identificados 130 recetores, a 200 m ou menos da via. 

 

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, bem como da produção do asfalto aquando os trabalhos de pavimentação da 

via rodoviária. 

 

De referir que na fase de construção poderá ocorrer o aumento de emissões de gases com efeito de estufa da maquinaria e 

dos veículos afetos à obra, bem como de partículas associadas à movimentação de terras e circulação de veículos. 

 

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). 

 

Para a fase de exploração prevê-se que ocorra um aumento de emissões de gases com efeito de estufa resultante do 

tráfego associado à via. Nesta fase é expectável um aumento do tráfego, o qual será parcialmente compensado pela 

evolução expectável da frota automóvel nacional, que prevê, para o ano 2050, uma redução da representatividade dos 

veículos a gasóleo e gasolina para cerca de metade dos valores atuais (gasóleo passa de 65% para 30% e a gasolina passa de 

33% para 18%), pela introdução de veículos elétricos (puros e híbridos) e a GPL. 
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Por outro lado, há a considerar que a introdução desta nova variante permitirá reduzir o tráfego que circula nas vias de 

tráfego que se encontrarão sob a sua influência, com uma melhoria da qualidade do ar nos recetores que atualmente 

podem estar a ser afetados. 

 

Considera-se, que durante a fase de exploração o impacte será negativo, direto, regional, certo, permanente, irreversível, 

imediato, de magnitude reduzida e pouco significativo, para os recetores sensíveis que se encontram a menos de 40 m 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). 

 

Para a fase de desativação face ao conjunto de incertezas associadas é proposto no EIA 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. 

 

Assim, considera-se que as medidas previstas especificamente para a qualidade do ar, aliadas às medidas de carácter geral, 

serão suficientes para minimizar os impactes em termos da afetação dos recetores, nomeadamente, através da 

implementação do Plano Ambiental de Obra (MG7), da implantação do estaleiro em locais o mais afastados possível dos 

recetores sensíveis (para que a circulação de veículos fique mais circunspeta a essa área) (MG13), do controlo da emissão 

de poeiras nas várias atividades de construção (MG16, MG27, QAR1 e QAR3), adequada manutenção dos equipamentos 

utilizados na obra (MG28), e cuidados a seguir na circulação de veículos pesados para a obra (MG31, MG32, QAR2 e QAR3). 

 

Em função das características e contexto da intervenção, bem como da avaliação de impactes realizada, considera-se não 

ser necessário um Plano de Monitorização da Qualidade do Ar, pelos seguintes motivos expostos no estudo e aceites na 

presente análise: 

 o EIA concluiu que, quer durante a fase de construção, quer durante a fase de exploração, os impactes negativos 

associados à emissão de poluentes atmosféricos serão de magnitude reduzida e pouco significativos; 

 em termos da fase de construção, salienta-se que os impactes associados concretamente às emissões de partículas são 

inevitáveis, contudo mediante a implementação das medidas de minimização propostas no EIA, são passíveis de 

prevenção e minimização. Os referidos impactes são ainda temporários e limitados no tempo e no espaço, alocados 

sobretudo às fases de obra mais críticas, respeitantes a movimentações de terras. Situações mais impactantes podem 

assim verificar-se em períodos restritos, dentro do calendário de obra, e localmente nas frentes de obra cujos 

trabalhos induzam maiores emissões de partículas; 

 a intervenção em avaliação corresponde a cerca de 3 km de nova rodovia, a implantar em contexto rural (ainda que na 

envolvente de povoações e áreas do tipo urbano), sem um acréscimo relevante de tráfego, e com emissões futuras 

pouco significativas, pela alteração da composição da frota automóvel; 

 assim, não se antevê a mais valia associada à monitorização de PM10 para efeitos de definição da situação atual, nem 

em fase de projeto, nem posteriormente para efeitos de construção ou mesmo exploração, dado que conforme 

resulta da caraterização efetuada no EIA, trata-se de uma zona com uma a baixa presença de fontes emissoras deste e 

de outros poluentes. Na área do projeto a principal fonte de poluição atmosférica está associada a atividades agrícolas, 

nomeadamente aos períodos de preparação de terrenos agrícolas ou a períodos em que o solo se mantenha exposto a 

erosão eólica; 
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 no seguimento do anteriormente referido, e conforme justificado no EIA, considera-se representativa a estação de 

qualidade do ar utilizada para efeitos de caracterização da situação de referência, dado o contexto maioritariamente 

rural em que a zona de intervenção se encontra e em que a influência de fontes poluentes é análoga (ainda que se 

possa assumir um peso maior associado a uma maior densidade rodoviária, ainda assim não significativo). Em termos 

geográficos de realçar a proximidade (16 km) e similaridade dos dois locais em termos de afastamento do mar e 

condições climatéricas; 

 não obstante, e mesmo assumindo uma potencial não representatividade da estação selecionada, conforme 

manifestado em fase de conformidade, considera-se que o cenário de referência que se apresenta, sustentado na 

estação de Fundo Douro Norte, representativa de um contexto específico, se manifesta como conservador face à área 

de intervenção. Desta forma, num cenário de queixa e reclamação e numa avaliação comparativa que seja realizada 

com base em medições de qualidade do ar, a magnitude do impacte que estará associado será sempre superior e não 

inferior, no contexto deste cenário conservador, assumido que potencialmente as emissões de PM10 na situação de 

referência se afiguram superiores àquelas monitorizadas na estação selecionada. 

 

Em função do exposto, considera-se que face à reduzida extensão da rodovia, da previsível curta duração da empreitada (e 

com ações críticas a nível de emissão de partículas ainda mais restritas a nível de calendário de obra) e da implementação 

das medidas de minimização e mesmo considerando os pouco significativos valores de Tráfego Médio Diário Anual (TMDA) 

previstos para a fase de exploração, que a realização de uma campanha de monitorização, que estabeleça um cenário de 

referência, para a possível avaliação de queixas e reclamações é desajustada à magnitude e contexto da intervenção 

proposta. 

 

Assim e concluindo a análise efetuada, considera-se que: 

 o traçado se desenvolve por áreas agrícolas e algumas habitações dispersas; 

 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 referenciado 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; 

 em termos de índice da Qualidade do Ar e com base nos valores médios obtidos em 2020 para os poluentes NO2 e 

PM10, obtiveram-se as seguintes classificações da Estação de Fundo de Douro Norte: “Muito Bom” em 348 dias e 

“Bom” em 18 dias para as PM10 e “Muito Bom” todos os dias para o NO2. 

 

Considera-se, face as atrás exposto que deve ser dado cumprimento às medidas de minimização abaixo elencadas, bem 

como em eventual caso de queixas/reclamações que possam surgir com a implementação do projeto, seja efetuada uma 

campanha de monitorização de Partículas PM10, com recurso a uma estação de qualidade do ar móvel, junto dos recetores 

sensíveis (Lordelo, Veade, Fermil, São romão, Corgo e Padredo), de forma a ser possível avaliar a real contribuição das 

diversas fontes de emissão existentes no local e na sua envolvente. Deverão ainda ser medidos os parâmetros 

meteorológicos: velocidade e direção do vento, precipitação, temperatura e humidade relativa. Esta campanha de 

amostragem deverá cumprir o disposto no Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro, e deverá abranger 14% de um 

ano. 
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Alerta-se, ainda, que deverá ser tida especial atenção, durante a fase de construção, com os recetores sensíveis que se 

encontram a menos de 50 m 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), bem como as 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. 

 

5.6. Sistemas Ecológicos 

 

A apreciação deste fator, que de seguida se apresenta, foi efetuada pelo ICNF no âmbito da solicitação de parecer a 

entidades externas. 

 

O projeto não afeta Áreas Classificadas e apenas serão afetadas duas manchas de habitats naturais correspondentes a uma 

afetação total de 0,55 ha de habitat 9330 - Florestas de Quercus suber, quer pela via quer pela construção de 

restabelecimentos, e de 0,11 ha de habitat prioritário 91E0 - Florestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior, pela 

construção da ponte sobre o rio Veade. São áreas bastante reduzidas pelo que não se considera que a destruição destas 

corresponda a impactes significativos. 

 

Na totalidade do projeto, prevê-se a intervenção em 11,96 ha, sendo que 3/4 correspondem a áreas com baixo valor 

natural como sejam as áreas agrícolas (37%), povoamentos florestais de eucalipto ou pinheiro (28%) e áreas artificializadas 

(10%). Não é por isso expectável a ocorrência de impactes ambientais significativos sobre a flora e fauna. Importa no 

entanto referir que há alguns elementos do projeto, como sejam o estaleiro e eventuais locais de deposição e/ou escavação 

de terras que não estão definidas, mas a aplicação da planta de condicionantes, e das medidas de minimização previstas 

deverá ser adequada para minimizar os impactes ambientais provocados por estas instalações. Assinala-se que as medidas 

propostas pelo ICNF no âmbito do parecer prévio de sujeição a AIA já estão incluídas como medidas minimizadoras no EIA. 

 

O EIA propõe dois planos de monitorização relativos à biodiversidade: habitats e mortalidade de fauna. No que se refere à 

monitorização dos habitats considera-se que as situações não justificam a necessidade de monitorização, dado tratar-se de 

afetações pontuais, de manchas de pequena dimensão, que serão essencialmente afetadas durante a fase de construção. 

Aplicadas as medidas de minimização de limitação da área afetada, e existindo acompanhamento biológico que 

efetivamente acautele a destruição da vegetação, considera-se dispensável a realização de monitorização. 

 

No que se refere à mortalidade de fauna, considera-se importante que a mesma seja realizada como forma de verificar a 

funcionalidade das medidas de minimização e a necessidade de correção ou de manutenção destas. Esta monitorização 

deverá ser integrada no Programa de Monitorização de Mortalidade de Fauna das Infraestruturas de Portugal. 

 

O Plano de Integração Paisagística prevê a recuperação das áreas afetadas através da modulação do terreno, colocação das 

terras decapadas, hidrossementeira e plantação de árvores. Atendendo ao facto de terem sido identificadas várias espécies 

exóticas invasoras na área de estudo, será preciso acautelar a propagação destas, implementando as medidas já 

preconizadas no EIA. 

 

Na listagem das espécies a utilizar na recuperação paisagística não se encontra nenhuma espécie considerada invasora, de 

acordo com o Decreto-Lei nº 92/2019 de 10 de julho, mas há várias espécies exóticas, tais como Camellia japonica, Prunus 



 
Parecer da Comissão de Avaliação 

 

Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 3451                       Pág. 26 
Variante à EN210 entre Lordelo e Corgo 
Abril de 2022 

 

cerasifera, Cupressus lusitanica, Liriodendrum tulipifera e Tilia cordata. Todas estas espécies são normalmente utilizadas 

como árvores ornamentais, assim como Acer pseudoplatanus e Platanus hibrida, afigurando-se claramente desadequado 

que as mesmas sejam utilizadas quando se conhece a elevada mortalidade que ocorre em projetos de 

recuperação/integração paisagística, mesmo realizados com espécies autóctones. A mistura destas espécies com 

autóctones ao longo da via faz com que o projeto de recuperação/integração se equivale a um “projeto de jardinagem”, 

que acarreta custos elevados de manutenção, pelo que se recomenda a sua reavaliação. 

 

A utilização da espécie Betula pubescens não é adequada para a zona uma vez que esta se localiza a altitudes muito 

inferiores à altitude de distribuição normal da espécie. 

 

A origem das sementes, propágulos e plantas deve ser tida em consideração devendo ser preferencialmente utilizadas as 

que têm origem local. 

 

Considera-se que deve ser dado cumprimento às medidas de minimização preconizadas no EIA, nomeadamente à 

necessidade de acompanhamento biológico por pessoal credenciado para proceder à captura de animais, e devem ainda 

acrescer as seguintes condições: 

a) Retirar a espécie Betula pubescens do elenco das espécies a utilizar na recuperação paisagística. 

b) Utilizar sementes, propágulos ou plantas com origem local. 

c) Reformular o Plano de Integração Paisagística.      

d) Realizar a monitorização da mortalidade das estradas no âmbito do Programa de monitorização de Mortalidade de Fauna 

das Infraestruturas de Portugal. 

e) Dispensar a monitorização de habitats naturais proposta. 

 

5.7. Uso do Solo 

 

O EIA baseou-se na informação retirada da Carta de Uso e Ocupação do Solo 2018 (COS 2018), tendo sido ajustada com 

recurso a imagens de satélite e ao reconhecimento técnico com a realização de trabalho de campo. Foram identificados, no 

EIA, 10 diferentes tipos de ocupação do solo, designadamente Territórios Artificializados, Sistemas Culturais e Parcelares 

Complexos, Vinha, Cursos de Água Naturais, Matos, Florestas de Eucalipto, Florestas de Outras Folhosas, Florestas de 

Espécies Invasoras, Florestas Abertas de Sobreiro e Florestas de Pinheiro Bravo. 

 

O EIA menciona o seguinte: “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%)”. 

 

Segundo descrito, de uma forma geral, a área do estudo e do traçado da via em análise, respetivos restabelecimentos e 

obras de arte, é dominada sobretudo por áreas agrícolas e áreas florestais intercaladas com áreas de matos. 
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Por sua vez, as áreas agrícolas apresentam uma dimensão importante na região em estudo, onde as parcelas são divididas 

em culturas temporárias de sequeiro e regadios explorados por conta própria, em regime de subsistência. Em virtude de a 

área de estudo se inserir na Região Demarcada dos Vinhos Verdes, as vinhas assumem uma particular importância e 

predominância. 

 

Para a fase de construção, o EIA refere que na zona da Plena Via (que também considera os 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 ha) e florestas 

de eucalipto (2,13 ha), classifica-se a ocorrência de impactes sobre estas classes de 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. 

 

Apesar destes impactes considera-se que o projeto se ajustou aos vários condicionalismos apresentados anteriormente 

pela DRAP/N, prevendo-se uma percentagem reduzida de ocupação de solos pertencentes à RAN, na interferência com 

áreas regadas através de Regadios Tradicionais e, na interceção de áreas de vinha. 

 

Para a fase de exploração os impactes sobre o uso do solo assumem um caráter definitivo com a finalização da construção 

da via, pelo que o EIA menciona que não são expetáveis outros impactes diretos no uso do solo atribuíveis à exploração. 

 

Assim, da avaliação realizada a este fator, considera-se que os impactes ambientais estão adequadamente identificados e 

classificados. 

 

Considera-se de salientar a necessidade de solicitação de Parecer à Entidade Regional da Reserva Agrícola do Norte após 

estarem quantificadas e identificadas as áreas RAN e as áreas pertencentes à Região Demarcada do Vinho Verde. As 

utilizações não agrícolas de áreas integradas na RAN estão sujeitas a parecer prévio vinculativo desta Entidade, ao abrigo da 

alínea d), do n.º 2, do artigo 9º, do Decreto-Lei n.º 196/89, de 14 de junho, (alterado pelo Decreto-Lei n.º 274/92, de 12 de 

dezembro e Decreto-Lei n.º 278/95, de 25 de outubro), devendo para o efeito ser enviado diretamente requerimento com 

processo devidamente instruído.  
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5.8. Ordenamento do Território 

 

Da análise da cartografia do Plano Diretor Municipal (PDM) de Celorico de Basto, publicado pelo Aviso n.º 8539/2014, de 24 

de julho, posteriormente alterado pelos Avisos n.º 3661/2018, de 20 de março, e 6052/2019, de 3 de abril, temos: 

 

Condicionantes – Geral: 

 Recursos Agrícolas: Reserva Agrícola Nacional (RAN); 

 Recursos Ecológicos: Reserva Ecológica Nacional (REN); Leitos e Margens de Cursos de Água integrados em REN; 

 Domínio Hídrico: Linhas de Água; 

 Infraestruturas: Rede Viária: Rede Rodoviária Nacional (EN210 e EN304); Redes Elétricas: Linhas de Alta Tensão; 

 

Na planta de Condicionantes – Florestas: 

 Áreas de Perigosidade de Incêndio (Alta); 

 Áreas Florestais Percorridas por Incêndios: Ano 2010. 

 

O Estudo refere incêndios ocorridos – Anos 2013 e 2015. 

 

Ordenamento – Qualificação Funcional do Solo: 

 Solo Rural: o Espaços Agrícolas: Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal; 

 Solo Urbano: Áreas Consolidadas e/ou Em Consolidação; Espaços Residenciais; Espaços Afetos a Equipamentos; Espaços 

Centrais Desdobrados em Áreas Centrais Complementares; 

 Solo Rural / Solo Urbano: Estrutura Viária. 

– Rede Principal; e Rede Principal Proposta. 

 

Ordenamento – Salvaguardas e Execução do Plano: 

 Estrutura Ecológica Municipal; REN e RAN; 

 Qualificação Operativa do Solo: Solo Urbanizado; 

 Zonamento Acústico: Áreas Sensíveis – Espaços afetos Equipamentos Escolares; 

 Estrutura Viária: - Rede Principal; e Rede Principal Proposta; 

 Faixa de Proteção Preventiva: - Rede Principal (50m); 

 Património Arquitetónico: - Áreas de Salvaguarda (VEA06); 

 Drenagem de Águas Residuais – ETAR (Estação de Tratamento de Águas Residuais); 

 Área a disciplinar por Plano de Urbanização: PU de Fermil. 

 

Analisando o Regulamento, quanto ao regime de uso e ocupação, verifica-se que: 

 Para as Servidões Administrativas e Restrições de Utilidade Pública, o artigo 6.º (Regime), estipula que: “1 - Nas áreas 

abrangidas por servidões administrativas e restrições de utilidade pública, os respetivos regimes legais aplicam-se 

conjuntamente com a disciplina de uso, ocupação e transformação do solo estabelecida pelo presente plano, 

prevalecendo sobre esta quando forem materialmente mais restritivos, mais exigentes ou mais condicionadores, 

mantendo-se também os referidos regimes tanto no que respeita à tramitação procedimental neles prevista como 
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quanto às consequências do seu não acatamento. 2 - Em áreas integradas na Reserva Ecológica Nacional, são em 

princípio admissíveis, como usos compatíveis com o uso dominante, todas as ações permitidas no regime daquela 

Reserva, sem prejuízo de, quando se tratar de ações que também sejam objeto de disposições específicas no presente 

regulamento, estas terem de ser acatadas cumulativamente com as previstas naquele regime legal”. 

 Entre as disposições para o Solo Rural, o nº. 2 do artigo 22.º (Condicionamentos e ações de salvaguarda e valorização) 

refere o seguinte: ”Constituem sempre usos complementares dos usos dominantes do solo rural a execução e utilização 

de infraestruturas e as ações ou atividades desenvolvidas em cumprimento dos planos e instrumentos legais referidos 

no número anterior”. 

 Para os Espaços Agrícolas, o n.º 2 do artigo 29.º (Usos complementares e compatíveis) refere o seguinte: ”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 (…); ii) A 

implantação ou instalação de infraestruturas; (…)”. 

 Para os Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal, o n.º 2 do artigo 31.º (Usos complementares e compatíveis) dispõe 

o seguinte: ”Nestes espaços são admissíveis como usos compatíveis com os seus usos dominantes: a) Os seguintes usos 

especiais do solo a que se refere o articulado do capítulo VIII do presente Regulamento, nas condições aí estabelecidas 

(…)”. O Capítulo VIII (Usos especiais do solo) menciona no n.º 1 do artigo 79.º (Infraestruturas) que “A implantação ou 

instalação de infraestruturas, nomeadamente viárias, (…), em qualquer área ou local do território municipal sob a 

jurisdição do Município, só deve ser objeto de deliberação favorável por parte do município, no domínio da sua 

intervenção procedimental, quando a Câmara municipal reconhecer que tal não acarreta prejuízos inaceitáveis para o 

ordenamento e desenvolvimento locais e para a conservação da Natureza, após ponderação entre os benefícios 

esperados e os eventuais efeitos negativos da infraestrutura nos usos dominantes e na qualidade ambiental e 

paisagística da área em causa”. 

 Sobre a Estrutura Ecológica Municipal, o artigo 76.º (Estatuto de uso e ocupação) refere que “2 — (…) nas áreas 

integradas na estrutura ecológica municipal referidas no n.º 1 do artigo anterior apenas são admissíveis os usos 

dominantes previstos para as categorias de espaços em que se inserem, podendo ainda ser viabilizados os seguintes 

usos: (…) e) Implantação ou instalação de infraestruturas. 3 — A permissão dos usos e atividades referidas nas alíneas 

d) e e) do número anterior reveste caráter excecional, pelo que só pode ocorrer com fundamento em avaliação que 

conclua pela escassa relevância dos eventuais prejuízos ou inconvenientes de ordem funcional, ambiental ou 

paisagística dela decorrente, ou pela ausência de qualquer alternativa viável da sua localização em áreas não 

integradas na estrutura ecológica municipal”. 

 Os Espaços Canais são definidos no artigo 71.º como correspondendo a corredores em solo urbano ou rural, 

destinados à passagem de infraestruturas viárias, integrando a “Rede Principal Proposta”, constituída neste caso pelo 

troço da variante à EN 210. 

 Quanto à afetação das Áreas de Salvaguarda do Património Arquitetónico VEA06, pelo restabelecimento a construir, 

designado Caminho Paralelo RP 1.1, o artigo 87.º dispõe que “5 – Os processos de controlo prévio das operações 

urbanísticas relativas a intervenções nos elementos patrimoniais dos níveis V1, V2 ou V3, ou nas respetivas áreas de 

salvaguarda, são obrigatoriamente instruídos com relatório, elaborado e subscrito por técnico habilitado, que explicite 

as formas como as soluções encontradas para a intervenção procuram garantir a salvaguarda do interesse e valor 

histórico-cultural do bem patrimonial e o seu enquadramento visual. 6 - A validação, por parte da Câmara Municipal, 

do relatório referido no número anterior, com base em informação técnica de apreciação do mesmo emitida pelo 

serviço municipal competente, é condição indispensável para a viabilização da intervenção pretendida”. 
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Assim a qualificação e programação de solo contida no PDM em vigor prevê o espaço canal para esta via, além disso a 

Proponente apresentou o parecer do Município de Celorico de Basto (Ref. 3436/2021, de 30/12/2021), que refere: “(…) é 

entendimento dos serviços técnicos municipais que o mesmo, mais do que compatível, se encontra previsto nas propostas 

do PDM em vigor, estando para o efeito definida uma faixa de reserva na Planta de Ordenamento - Salvaguardas e 

Execução do Plano”. 

 

Considerando o disposto no regulamento do PDM pelo: 

- n.º 4 do artigo 13.° (Condições gerais de viabilização dos usos do solo) "Mesmo quando se verifiquem cumpridos todos os 

requisitos exigíveis para cada caso nos termos do n.°1, a viabilização de quaisquer atividades de ocupação do solo 

abrangidos nos usos compatíveis com o uso dominante do solo de uma dada categoria ou subcategoria de espaço só pode 

ocorrer quando expressamente a Câmara Municipal considere, com base na ponderação entre os benefícios esperados e os 

eventuais efeitos negativos resultantes da iniciativa, que de tal viabilização não decorrem prejuízos ou inconvenientes 

inaceitáveis de ordem funcional, ambiental ou paisagística." 

- n.º 3 do artigo 77.º (Disposições Gerais dos Usos Especiais do Solo) "No processo de decisão sobre a sua eventual 

viabilização, os atos, usos ou atividades a que se refere o presente capítulo devem ser considerados nos termos e para os 

efeitos previstos n.º 4 do artigo 12.° e no 4.° do artigo 13.°, como usos potencialmente compatíveis com o uso dominante da 

categoria ou subcategoria de espaços em que se pretende localizar." 

- n.°1 do artigo 79.° (Infraestruturas) "A implantação ou instalação de infraestruturas, nomeadamente viárias [...], em 

qualquer área ou local do território municipal sob a jurisdição do Município, só deve ser objeto de deliberação favorável por 

parte do Município, no domínio da sua intervenção procedimental, quando a Câmara Municipal reconhecer que tal não 

acarreta prejuízos inaceitáveis para o ordenamento e desenvolvimento locais e para a conservação da natureza, após 

ponderação entre os benefícios esperados e os eventuais efeitos negativos da infraestrutura nos usos dominantes e na 

qualidade ambiental e paisagística da área em causa". 

 

Refira-se que, por despacho do Presidente da Câmara de 29/12/2021, a ratificar em posterior reunião da Câmara Municipal, 

o Município de Celorico de Basto emite parecer favorável quanto à compatibilidade do projeto com o PDM em vigor, 

nomeadamente com o disposto no capítulo VIII (usos especiais do solo), nos termos do n.º 4 do artigo 13.º, n.º 3 do artigo 

77.º e n.º 1 do artigo 79.° do respetivo regulamento. 

 

Em relação às condicionantes, remete para a legislação aplicável em vigor, no que se refere à verificação da conformidade 

do projeto com os regimes respetivamente aplicáveis. 

 

Condicionantes 

Quanto à afetação de áreas da Reserva Ecológica Nacional (REN) do concelho de Celorico de Basto, publicada pela Portaria 

n.º 242/2014, de 20 de novembro, com as posteriores correções materiais, esta intervenção insere-se nos sistemas Leitos 

de Cursos de Água, Áreas de Máxima Infiltração e Áreas com Risco de Erosão. 

 

A superfície total de REN afetada pelo projeto é de 0,66 ha. 

 

O Leito de Curso de Água REN, localizado entre os PK 0+000 e 0+100, para o qual, em sede de pedido de elementos 

complementares, se solicitou esclarecimento quanto à solução de passagem hidráulica, constatou-se na visita da Comissão 

de Avaliação, que poderá corresponder a um erro de delimitação ou de uma alteração realizada a esse curso de água. 



 
Parecer da Comissão de Avaliação 

 

Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 3451                       Pág. 31 
Variante à EN210 entre Lordelo e Corgo 
Abril de 2022 

 

Assim, caso a APA/ARH-Norte se pronuncie sobre a sua inexistência no local, nada haverá a obstar sobre a solução do 

projeto neste ponto. Confirmando-se através da pronúncia da APA/ARH-Norte a existência do leito, o projeto deve incluir 

uma passagem hidráulica análoga à PH 0.1, para que fique assegurada a continuidade do ciclo da água e a sua 

funcionalidade hidráulica e hidrológica.  

 

Neste sentido constatou esta entidade na visita da Comissão de Avaliação ao local a inexistência da referida linha de água, 

conforme a delimitação identificada em cartografia. A linha de água percorre a estrema do terreno adjacente, atravessando 

o traçado do projeto no local onde é apresentada a PH 0.1. Assim, considera-se suficiente a PH apresentada pelo 

proponente, para assegurar a continuidade do ciclo da água para esta linha de água. 

 

De acordo com o Regime Jurídico da REN, Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, alterado e republicado pelo Decreto-

Lei n.º 124/2019, de 28 de agosto, o projeto não consta da listagem de usos e ações compatíveis com os objetivos de 

proteção ecológica e ambiental e de prevenção e redução de riscos naturais previstas no Anexo II. Tratando-se, no entanto, 

de uma infraestrutura pública rodoviária, pelo n.º 3 do artigo 21.º, sujeita a Avaliação de Impacte Ambiental, desde que 

mereça, no âmbito do presente procedimento, uma Declaração de Impacte Ambiental (DIA) favorável ou condicionalmente 

favorável, esta equivale ao reconhecimento do interesse público da ação. 

 

A área do projeto insere-se em Recursos Hídricos, cuja tutela é da APA/ARH Norte e integrando a mesma a CA, cabe a esta 

entidade garantir a verificação do cumprimento da legislação aplicável. Esta análise foi efetuada no âmbito do fator 

recursos hídricos, considerando-se cumprida.  

 

No que concerne à afetação do projeto com a condicionante Reserva Agrícola Nacional (RAN) e no âmbito de todas as 

competências que cometem à DRAP-Norte, integrando esta CA, cabe a esta entidade pronunciar-se sobre essas matérias. 

Esta análise foi efetuada no âmbito do fator uso do solo. A DRAP Norte emitiu parecer favorável condicionado à 

necessidade de solicitação parecer à Entidade Regional da Reserva Agrícola do Norte após estarem quantificadas e 

identificadas as áreas RAN e as áreas pertencentes à Região Demarcada do Vinho Verde, uma vez que as utilizações não 

agrícolas de áreas integradas na RAN estão sujeitas a parecer prévio vinculativo desta Entidade, ao abrigo da alínea d), do 

n.º 2, do artigo 9º, do Decreto-Lei n.º 196/89, de 14 de junho, (alterado pelo Decreto-Lei n.º 274/92, de 12 de dezembro e 

Decreto-Lei n.º 278/95, de 25 de outubro). 

 

Refira-se que sobre a afetação de Sobreiros, Áreas de Povoamentos Florestais Percorridos por Incêndios e Áreas de 

Perigosidade de Incêndio Florestal da Classe Alta, foi rececionado parecer do ICNF. Sobre as Áreas de Concessões Minerais 

foi rececionado parecer da DGEG. E sobre a afetação das Linhas de Alta Tensão foi rececionado parecer da E-Redes. Todos 

os pareceres referidos foram remetidos no âmbito da consulta às Entidades Externas. Mantém-se assim somente a 

necessidade de obtenção do parecer da REN-Gasodutos. 

 

Para este fator não são identificados impactes ambientais uma vez que o projeto se implementa maioritariamente em 

espaço canal previsto no PDM do concelho de Celorico de Basto. 

 

 

 



 
Parecer da Comissão de Avaliação 

 

Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 3451                       Pág. 32 
Variante à EN210 entre Lordelo e Corgo 
Abril de 2022 

 

 

5.9. Socioeconomia 

 

No EIA foi caracterizada a área de estudo e efetuado um enquadramento da realidade existente do concelho, focalizada nas 

questões mais relevantes para a avaliação de impactes, nomeadamente população/demografia, estrutura económica, 

mobilidade e acessibilidade. 

 

Considera-se que a caracterização apresentada permite uma avaliação do impacte socioeconómico da construção da 

referida Variante à EN 210. 

 

Tratando-se o projeto em questão da construção de uma via rodoviária, poderão ocorrer um conjunto de alterações de 

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. 

 

Na fase de construção, os impactes gerados são de carácter negativo, maioritariamente temporários, durante a fase de 

obra, relacionados com o aumento de tráfego rodoviário de veículos pesados afetos à obra e alguns constrangimentos na 

circulação rodoviária na EN 210 e na EN 304. Relativamente aos impactes positivos relacionados destaca-se a criação de 

postos de trabalho, aumento do volume de negócios e dos rendimentos das pessoas singulares e do seu agregado familiar 

direto, especialmente nas freguesias e concelho onde o projeto está inserido. 

 

No que concerne aos impactes negativos, destaca-se a 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. 

 

5.10. Património Cultural 

 

Para a caracterização da situação atual procedeu-se à pesquisa documental, realizada antes do trabalho de campo e que 

permitiu reconhecer as ocorrências patrimoniais pré-existentes na área afeta ao projeto através da consulta de bibliografia 

específica sobre património cultural, Plano Diretor Municipal (PDM), bases de dados de organismos públicos com tutela 

sobre o Património, nomeadamente da Direção-Geral do Património Cultural (DGPC - Endovélico) e do Instituto da 

Habitação e da Reabilitação Urbana (SIPA) e, cartografia geológica (CGP) e militar (CMP). 

  

Paralelamente, foi realizada uma análise toponímica e fisiográfica da cartografia nos suportes cartográficos disponíveis para 

a zona em estudo, nomeadamente da 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. 

  

Posteriormente foi realizada a prospeção sistemática da área de incidência direta e indireta. Segundo o EIA, a área de 

estudo caracteriza-se por uma grande quantidade de vegetação densa, área florestal de eucalipto e terrenos cultivados, 
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com predominância para a vinha. É uma zona também fortemente antropizada com várias habitações, sobretudo 

unifamiliares e quintas agrícolas. A visibilidade no geral é muito fraca uma vez que os terrenos não se encontram limpos. 

  

Considera-se esta metodologia adequada ao tipo de projeto e à fase em que este foi apresentado. 

  

É apresentado um enquadramento histórico-arqueológico do atual concelho de Celorico de Basto, referindo-se que os 

vestígios mais antigos de povoamento remontam ao início do megalitismo, no Neolítico Médio, nomeadamente com as 

mamoas do Planalto da Lameira. 

  

O denominado Planalto da Lameira constitui um plateau que se desenvolve à altitude média de 700 m, limitado a Norte 

pelos relevos da Serra do Marco, com 849 m no vértice de Pedreira 2º, e a Sul pelas elevações da Serra do Viso atingindo os 

856 m. 

  

Para a Idade do Bronze refere-se um conjunto de habitats de fossas e para a 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. Por todo o concelho são conhecidos vestígios da Romanização. 

  

São também conhecidos vestígios da Idade Média como por exemplo os dois sarcófagos em granito (CNS 21587) na Igreja 

de Veade, possivelmente coevos da primitiva igreja românica. 

  

O património arquitetónico do concelho é bastante significativo e diversificado, tendo beneficiado da antiguidade desta 

circunscrição administrativa, já que o atual concelho formou-se e consolidou-se desde a Idade Média a partir do Território 

de Basto.  

  

Destaca-se os inúmeros solares edificados e/ou reconstruídos a partir do século XVIII correspondendo a um período de 

apogeu económico.  

  

De entre estes destacam-se nas freguesias do projeto, por serem classificados, a Casa da Boavista (IIP); Casa do Outeiro (IIP) 

e Casa da Cruz (IIM), todos na freguesia de Veade, Gagos e Molares. 

  

A Casa da Boavista constitui um dos exemplares do barroco da região, edificada no século XVIII, foi reconstruída e 

remodelada, ao longo dos séculos. 

  

A Casa do Outeiro foi edificada no século XVIII e profundamente alterada no século XIX (substituindo uma anterior 

edificação já mencionada no século XVI, mas em relação à qual já não subsiste qualquer vestígio). Possui planta retangular 

de dois pisos flanqueada a nascente por uma torre ameada.  

  

Com base na pesquisa documental e trabalho de campo efetuado foram identificadas 6 ocorrências patrimoniais nas áreas 

de incidência direta e indireta do projeto: OP1 – Habitação contemporânea; OP2 – tanque contemporâneo; OP3 – 

espigueiro contemporâneo; OP4 – poço contemporâneo; OP5 – construção de apoio agrícola contemporânea; e, OP 6 – 

sítio arqueológico do período romano. 
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Este último corresponde ao sítio arqueológico Casal do Eido (CNS 38058), que se localiza a 90 m a oeste do PK 0+200 do 

restabelecimento 2. 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. 

 

A fase de construção considera-se a mais prejudicial uma vez que comporta um conjunto de intervenções e obras 

potencialmente geradoras de impactes genericamente negativos, definitivos e irreversíveis, inviabilizando a conservação de 

contextos arqueológicos no subsolo ou a manutenção de elementos edificados in situ. 

  

É nesta fase que se irão desenvolver diversas ações que implicam a desmatação e a movimentação de terras, necessárias à 

implementação do traçado da via, com a realização de aterros e escavações, que são passíveis de gerar impactes negativos 

sobre ocorrências patrimoniais em particular as arqueológicas que sejam desconhecidas até ao momento.  

  

Como anteriormente referido 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. 

  

Na fase de construção, segundo o EIA, 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. 

  

Os potenciais impactes sobre as ocorrências patrimoniais identificadas são classificados 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. 

 

5.11. Paisagem 

 

A Paisagem compreende uma componente estrutural e funcional, sendo esta avaliada pela identificação e caracterização 

das Unidades Homogéneas que a compõem.  

 

Em termos paisagísticos, e de acordo com o Estudo “Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em 

Portugal Continental” de Cancela d'Abreu et al (2004), a área de estudo está inserida num dos 22 Grandes Grupos de 

Unidades de Paisagem B – “Montes Entre Larouco e Barroso”, como primeiro nível hierárquico e num segundo nível na 

Unidade de Paisagem – “Terras de Basto”. Hierarquizada deste Grupo, num terceiro nível hierárquico, e dentro da área de 

estudo, foram delimitadas/definidas 3 subunidades: “Vale Encaixado do Rio Tâmega”, “Vales e Vertentes Suaves dos 

Afluentes do Rio Tâmega” e “Serranias das Terras de Basto”.  
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O projeto, em si mesmo, insere-se/interceta o Grande Grupo de Unidades de Paisagem A – “Entre Douro e Minho” B – 

“Montes Entre Larouco e Barroso”, dentro desta a Unidade de Paisagem – “Terras de Basto” e dentro deste insere-se 

apenas na Subunidade “Vales e Vertentes Suaves dos Afluentes do Rio Tâmega”. O traçado em estudo localiza-se nesta 

subunidade, que abaixo se descreve, tendo início ao largo da povoação de S. Romão, a norte, e terminando cerca de 3,3 km 

a sul, na proximidade da povoação de Lordelo. 

 

 Vales e Vertentes Suaves dos Afluentes do Rio Tâmega  

Caracteriza-se por integrar os vales e encostas dos rios Vila e Veade abrangendo, fundamentalmente, a zona central e parte 

da face nascente da área de estudo. Diferencia-se 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. 

 

As vertentes mais vigorosas surgem revestidas de matos e floresta, 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, são 

de carácter 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, suportando na maioria das situações vinha. 

 

Destacam-se os aglomerados populacionais com maior expressão: Mondim de Basto; Celorico de Basto 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. 

 

A Paisagem compreende também uma componente cénica, caracterizada com base em três parâmetros: Qualidade Visual, 

Absorção Visual e Sensibilidade Visual. No que respeita a esta análise, e de acordo com a cartografia, a Área de Estudo 

define-se da seguinte forma: 

 

 Qualidade Visual da Paisagem  

A Área de Estudo caracteriza-se por apresentar, predominantemente, qualidade cénica elevada expressa através de duas 

classes de Qualidade Visual, representando juntas, cerca de 50% do território em análise. Esta classe surge associada a 

áreas agrícolas, a áreas de bosque misto, sobreiral – Quercus suber - e outras folhosas – Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 

– presentes nas linhas de água, como no rio de Veade, assim como aos próprios cursos de água. 

 

Em relação à classe de Qualidade Visual “Média” a mesma representa valores superiores aos apresentados no Aditamento, 

dado que se discorda da expressão ou representatividade da classe de Qualidade Visual “Baixa” a par de outras 
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classificações não adequadas. Da análise do território verifica-se que não foi considerada uma ponderação com base no 

padrão de preferências visuais do observador assim como o efeito do padrão ou mosaico cultural e do sistema de vistas em 

presença. 

 

No que se refere ao projeto o traçado desenvolve-se sobre áreas das diferentes classes consideradas: “Baixa”; “Média”; 

“Elevada” e “Muito Elevada”: 

 Classe de Qualidade Visual “Muito Elevada”: Ponte sobre o Rio Veade – km 1+150 ao km 1+230.  

 Classe de Qualidade Visual “Elevada”: do km 0+000 ao km 1+200; do km 0+450 ao km 0+850; do km 0+850 ao km 

1+800; entre o km 2+050 e o km 2+250 (Viaduto – V1) e do km 2+500 ao km 3+200. 

 Classe de Qualidade Visual “Média”: do km 0+200 ao km 0+450; do km 1+800 ao km 2+050; do km 2+250 ao km 2+500 

e do km 3+200 ao km 3+283. 

 

 Capacidade de Absorção Visual  

A área de estudo, de acordo com a cartografia, que é gerada para a situação mais desfavorável pela metodologia em vigor, 

onde não se considera o coberto vegetal nem as edificações, caracteriza-se por apresentar, predominantemente, 

Capacidade de Absorção Visual “Baixa”, representando esta cerca de 35%. A classe de “Média” representa cerca de 33% e a 

de “Elevada”, cerca de 32%. 

 

No que se refere ao projeto o traçado desenvolve-se sobre áreas das diferentes classes consideradas - “Baixa”; “Média” e 

“Elevada” – mas, atravessa, predominantemente, áreas de “Média”: 

 Classe de “Elevada”: do km 1+300 ao km 1+500.  

 Classe de “Média”: do km 0+000 ao km 0+400; 1+500 ao km 2+350.  

 Classe de “Baixa”: do km 0+400 ao km 0+600; do km 2+350 ao km 3+283. 

 

 Sensibilidade Visual 

A Área de Estudo caracteriza-se por apresentar, predominantemente, Sensibilidade Visual “Média”, que apresenta grande 

expressão territorial e em mancha contínua. 

 

No que se refere ao projeto o traçado desenvolve-se sobre áreas das diferentes classes consideradas - “Baixa”; “Média” e 

“Elevada” – mas, atravessa, predominantemente, áreas de classe “Elevada”: 

 Classe de “Elevada”: do km 0+900 ao km 1+800; do km 2+100 ao km 2+250; do km 2+550 ao km 2+650 e do km 2+875 

ao km 3+283. 

 Classe de “Média”: do km 0+000 ao km 0+900; do km 1+800 ao km 2+100; do km 2+250 ao km 2+550 e do km 2+650 

ao km 2+875. 

 Classe de “Baixa”: do km 0+400 ao km 0+600. 

 

De uma forma geral, a introdução de uma infraestrutura linear do tipo de uma via rodoviária no território induz 

necessariamente a ocorrência de impactes negativos na paisagem, sobretudo, quando implantada de raiz, como é o 

presente caso. A magnitude de ocorrência dos impactes, temporal e espacial, depende da intensidade e duração da ação, 

ou seja, do grau de desorganização e destruição física dos valores em presença, geradores de descontinuidade funcional e 

visual, bem como do grau de visibilidade existente para a área de intervenção. 
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Genericamente, os efeitos refletem-se em alterações diretas/físicas sobre o território, isto é, sobre os seus 

valores/atributos, e indiretas, em termos visuais, com consequência na dinâmica e escala de referência desses locais, 

condicionando assim negativamente a leitura da paisagem. As disrupções físicas e visuais mais significativas, criadas na fase 

de construção, permanecerão de forma irreversível no tempo, com clara perda de valor cénico dos locais afetados.  

 

Os impactes far-se-ão sentir de forma distinta nas diferentes fases do projeto. Durante a fase de construção ocorrerão 

impactes negativos de carácter temporário e permanente, no caso das alterações que transitem para futuro. Os impactes 

físicos ocorrerão, sobretudo, na área definida pela faixa de território expropriada, associados, fundamentalmente, à 

implantação da área útil da plataforma da via, aos taludes – aterro e escavação - associados, áreas de implantação das 

sapatas/fundações dos pilares dos viadutos, aos nós/rotundas, restabelecimentos e caminhos paralelos. Para além da área 

útil de implantação do Projeto serão também afetadas fisicamente áreas adjacentes a esta, ou seja, as áreas de trabalho, 

onde decorrem as movimentações/manobras das máquinas. Incluem-se também as áreas relativas aos locais de 

implantação dos estaleiros e de armazenamentos de materiais. 

 

No caso do presente Projeto, na identificação de impactes, foram detetados impactes estruturais, que ocorrerão durante a 

Fase de Construção, pela alteração do uso/ocupação do solo e da morfologia, com as consequentes alterações paisagísticas 

e impactes visuais/cénicos.  

 

Ocorrerão também impactes de natureza estrutural e funcional, designadamente: 

 

 Desmatação: para além dos matos incluem-se as áreas agrícolas e vinha que se consideração como vegetação 

arbustiva. Impacte negativo, direto, certo, local, temporário a permanente, reversível a parcialmente reversível a 

irreversível, média magnitude e significativo (projeto no seu todo). 

 Desflorestação/desarborização: Impacte negativo, direto, certo, local, permanente, irreversível, baixa (eucaliptal) a 

média (bosque misto, sobreiral – Quercus suber - e outras folhosas – Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior - nas linhas de 

água como no rio de Veade) magnitude e pouco significativo (eucaliptal e pinheiro-bravo) a significativo (bosque misto, 

sobreiral – Quercus suber - e outras folhosas – Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior - nas linhas de água como no rio de 

Veade). 

 Alteração da topografia: Impacte negativo, direto, certo, local, permanente, irreversível, baixa a média a elevada 

magnitude (projeto no seu todo e considerando a relativa reduzida extensão de 3.288km) e pouco significativo a 

significativo a muito significativo. Significativo para o aterro entre o km 0+000 e o km 0+200; conjunto da extensão de 

escavação do km 0+225 ao km 0+300 e do km 0+325 ao km 0+410 (lado nascente); aterro entre o km 0+425 e o km 

0+560 (lado poente); escavação entre o km 0+620 e o km 0+670m; aterro entre o km 0+650 e o km 0+775 (do lado 

poente pela extensão); aterro do REST.1 - P.S.1; escavação entre o km 0+925 e o km 1+125 (talude do lado nascente); 

aterro ao km 1+250; escavação REST. R1 - P.A. 1; aterro ao km 1+360 ao km 1+380; aterro entre o km 1+460 e o km 

1+490; escavação entre o km 1+530 e o km 1+580 (lado poente) e aterro entre o km 1+675 e o km 1+740; escavação 

Rotunda 2; escavação do Ramo 2.1 (lado poente); escavação entre o km 2+025 e o km 2+080; aterro ao km 2+125; 

aterro ao km 2+225; aterro ao km 3+000; aterro entre o km 3+110 e o km 3+160 e escavação entre o km 3+215 e o km 

3+240. Muito Significativo para a escavação entre o km 1+825 e o km 1+910; escavação entre o km 2+290 e o km 

2+410; escavação REST. R2 - P.A.2; aterros conjuntos do km 2+625 ao km 2+675 e do RP.2.2; escavação entre o km 

2+700 e o km 2+800 (lado poente); aterro entre o km 2+810 e o km 2+875 e o conjunto da escavação entre o km 

3+030 e o km 3+100 e escavação REST. R2 - P.I. 2. 
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Os impactes visuais negativos sobre a paisagem decorrem, sobretudo, e em primeira instância, da intrusão visual resultante 

da presença de entidades artificiais (máquinas, equipamentos, materiais e estaleiros). Num segundo momento, ou em 

simultâneo, decorrem do resultado visual das ações - desflorestação, desmatação e alterações de morfologia, que se 

traduz, inevitavelmente, em impactes de natureza visual, projetados pelas “feridas” que vão sendo geradas/abertas assim 

como também decorrentes das perdas de valores/atributos visuais naturais por destruição irreversível destes, sobretudo, 

vegetação e afloramentos rochosos. 

 

Num terceiro momento, eventualmente, também em simultâneo com outras obras ainda a decorrer noutros espaços, ou 

frentes de obra, quando a progressão da construção/intervenção se faz a partir de dois ou mais pontos, os impactes visuais 

negativos vão-se projetando muito para além do local físico de obra, sobretudo, e neste caso, com o desenvolvimento da 

construção de viadutos em altura, mas também devido aos taludes de escavação de maior dimensão. 

 

Estas ações, por sua vez, bem como as alterações que geram, vão-se também constituindo em simultâneo como impactes 

visuais, com maior ou menor relevância, função da magnitude da disrupção física imposta, das classes de qualidade visual, 

ou da qualidade cénica, afetadas e do número de observadores. Os impactes visuais far-se-ão sentir, potencialmente, e 

expetavelmente, com maior intensidade sobre os “Observadores Permanentes” existentes nas povoações próximas e sobre 

os “Observadores Temporários”, associados, sobretudo aos utentes das diversas vias de circulação viária. Neste último 

caso, os impactes visuais serão sentidos de forma mais significativa nos pontos de ligação do projeto à rede viária existente 

que, neste caso, correspondem ao conjunto dos nós, rotundas, restabelecimentos e passagens superiores e inferiores 

previstas.  

 

O conjunto destes impactes visuais entendem-se como “Desordem Visual”, dentro do qual, destacam-se, sobretudo, a 

formação de poeiras, percetíveis a maiores distâncias, que se reflete na diminuição da visibilidade, sobretudo, localmente, e 

a construção da via, em particular dos taludes de maior dimensão, dos viadutos, das rotundas e dos diversos 

restabelecimentos e caminhos paralelos. Impacte este, que poderá ser reforçado havendo recurso a gruas de apoio à 

montagem em altura. Assim, os impactes identificados são: 

 Diminuição da visibilidade: devido ao aumento dos níveis de poeiras em suspensão no ar, sobretudo se os trabalhos 

decorrem em tempo seco. Um aumento significativo, ou muito significativo, dos níveis de poeiras traduzir-se-á num 

impacte significativo em termos visuais, sobretudo, no local de obra, e com consequências no bem-estar dos 

trabalhadores/observadores permanentes presentes na obra, durante a Fase de Construção, e nas zonas habitadas 

mais próximas ou habitações mais isoladas/periféricas.  

 Construção da Infraestrutura: decorre da presença e circulação de veículos e máquinas e de todas as ações associadas 

à sua atividade – corte e abate de vegetação, movimentações de terra (terraplanagem, escavação e aterro), transporte 

de materiais e montagem/construção dos viadutos. 

 

Para as duas tipologias de impactes, acima referidas, no geral, as situações são coincidentes em termos de localização. As 

situações ainda mais significativas serão, inevitavelmente, correspondentes a Observadores Permanentes, cujas habitações 

se localizam próximo, ou muito próximo, das diversas áreas de implantação do projeto. Considera-se este um impacte 

negativo, indireto, certo, temporário, local, reversível, baixa a média magnitude e pouco significativo a significativo a muito 

significativo (habitações junto/adjacentes às áreas de intervenção). 
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Observadores Permanentes 

Impacte significativo: 

 Habitações da povoação de São Romão mais próximas do aterro ao km 0+425 ao km 0+550; habitações do núcleo 

habitacional Fundo da Vila do aterro e da escavação entre o km 0+625 e o km 0+850 e do aterro do REST.1 - P.S.1; 

habitações da povoação de Fermil de Basto mais próximas da extensão compreendida entre o km 1+150 e o km 1+350. 

 Casas Históricas: potencialmente visível toda a extensão entre a Rotunda 1, ao km 0+000 e o Viaduto – V1 ao km 

2+150 sobre a Casa da Igreja – Casa senhorial do Séc. XVI (cota altimétrica 230 m). A cerca de 350 m da Rotunda 1; 

Potencialmente visível toda a extensão entre o km 0+400 e o REST.1 P.S.1, km 0+860, sobre a Casa da Veiga – Séc. XVIII 

(cota altimétrica 190m). A cerca de 850m do REST.1 P.S.1.; Potencialmente visível o Viaduto – V2, ao km 2+900, sobre 

a Casa do Campo – Séc. XVII (cota altimétrica 210m). A cerca de 500m do Viaduto – V2. 

 

Impacte muito Significativo:  

 Habitações da povoação de Corgo mais próximas da Rotunda 1 - escavação - e aterro entre o km 0+000 e o km 0+200. 

Habitações da povoação de Fermil de Basto, mais próximas da: escavação do REST. R1 - P.A.1; da extensão em aterros 

e escavações compreendida entre o km 1+350 e o km 1+700. Habitações mais próximas do núcleo habitacional de 

Cajuz: Rotunda 2; Ramo 2.2; RP.1.1; Caminho Paralelo 4 e escavação entre o km 1+800 e o km 1+950. Habitações do 

núcleo de “Chousa”/”Torradouro” a poente de: escavação entre o km 2+000 e o km 2+100. Habitações periféricas da 

povoação de Veade, ao longo da estrada Rua de Além do Rio/Rua da Sargaçosa: a nascente da escavação entre o km 

2+275 e o km 2+450 e da escavação REST. R2 - P.A.2 aterro e escavação do RP.2.1; da escavação e de aterros entre o 

Km 2+450 e o km 2+700 e do aterro do RP.2.2. Habitações periféricas dos núcleos habitacionais de Sargoça, ao longo 

da estrada Rua de Além do Rio/Rua da Sargaçosa, mais próximas da: escavação e aterro entre o km 2+750 e o km 

3+000 (RP.2.2, Caminho Paralelo 5 e Viaduto – V2 incluídos). Habitações periféricas aos núcleos habitacionais de Eido e 

Matama, ao longo da estrada Rua de Além do Rio/Rua da Sargaçosa, mais próximas do: Viaduto-V2; aterro ao km 

3+000; escavação entre o km 3+025 e o km 3+125; escavação do REST. 2 P.I.2; Caminho Paralelo 6 e aterro entre o km 

3+125 e o km 3+175. Habitações periféricas à povoação do Lordelo a SE da escavação do Km 3+200 ao Km 3+250. 

 Quinta Históricas: Potencialmente toda a extensão entre a ponte sobre o rio Veade, ao km 1+200 e o Viaduto – V1 ao 

km 2+150 sobre a Quinta da Casa da Boavista - Solar Casa Nobre do Séc. XVIII (à cota altimétrica 200m). A cerca de 

470m à Rotunda 2; Potencialmente visível na extensão entre o REST. R2 P.A.2, ao km 2+350 e o Viaduto – V2, ao km 

2+900 sobre a Casa de Veade - Solar do Séc. XVII (à cota altimétrica 160m). A cerca de 270 m do aterro ao km 2+650; 

Potencialmente visível na extensão entre o km 0+300 e o REST.1 P.S.1, ao km 2+860 sobre a Casa de Marvão - Solar do 

Séc. XVIII (à cota altimétrica 210m). A cerca de 230 m do aterro ao km o+500. Potencialmente visível na extensão entre 

a ponte sobre o rio de Veade, ao km 1+200 e o Viaduto – V1, ao km 2+150, sobre a Casa do Barão de Fermil (à cota 

altimétrica 195 m). A cerca de 250 m da Rotunda 2. 

 

Observadores Temporários 

Impacte significativo: 

 Sobre a N304: Construção do Viaduto – V1. 

Muito Significativo:  

 Sobre a Praia Fluvial de Fermil de Basto: Ponte sobre o Rio de Veade. Sobre a N210: escavação associada à Rotunda 1 e 

aos Ramos 1.1 e 1.2 e aterro entre o km 0+000 e o km 1+100. Sobre a N304: Rotunda 2 e Ramos 2.1 e 2.2; escavação 

do RP.1.1 e Caminho Paralelo 3 e 4. Sobre a estrada Rua de Além do Rio/Rua da Sargaçosa na extensão compreendida 

entre o Km 2+350 e o km 3+100. Sobre a R. da Sr.ª das Candeias entre o Km 3+100 e o Km 3+250. 
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Áreas de Qualidade Visual “Elevada” a “Muito Elevada” 

Impacte significativo:  

 Vinha ao km 0+100. Área agrícola e compartimentada na envolvente da povoação de Corgo e São Romão. Vinha ao km 

0+700. Bosque misto de folhosas entre o km 0+850 e o km 1+150. Galeria ripícola – Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 

- ao km 1+200 – Ponte Sobre o Rio Veade. Vale/várzea agrícola do Rio Veade entre o km 1+200 e o km 1+550. Bosque 

misto de folhosas entre o km 1+650 e o km 1+750. Vinha – Rotunda 2. Galeria ripícola – Alnus glutinosa e Fraxinus 

excelsior - ao km 2+150 - Viaduto – V1. Área agrícola, em socalcos e compartimentada ao longo do rio Veade e área de 

sobreiral na envolvente dos núcleos habitacionais de Barrocas, Sargoça e Cruzeiro e a poente da povoação de Veade 

entre o Km 2+400 e o Km 3+000. Bosque misto ao km 3+000 – Viaduto - V2. Área de vinha na extensão entre o km 

3+100 e o Km 3+225. 

 Casas e Quintas Históricas: Casa da Veiga (Séc. XVIII) e Casa do Campo (Séc. XVII). 

Impacte muito significativo:  

 Praia fluvial de Fermil de Basto a cerca de 100m da Ponte sobre o rio Veade. 

 Casas e Quintas Históricas: Quinta da Casa da Boavista (Séc. XVIII); Casa de Veade (Séc. XVII) e Casa de Marvão (Séc. 

XVIII). 

 

Não decorrente, diretamente, da expressão visual das ações em si, acima referidas, mas sim do resultado final delas, 

destacam-se impactes de natureza visual, mas por perda física/material de valor cénico, resultante da destruição de valores 

visuais, sobretudo, e no presente caso, associado à vegetação existente. São valores visuais naturais subtraídos à paisagem 

pelo projeto nalguns casos de forma permanente e irreversível. 

 Perda de Valores Visuais: No presente caso, os valores visuais naturais, em presença, mais sensíveis são, sobretudo, 

vegetação e, em particular, a associada a galerias ripícolas, mas também das áreas agrícolas. Impacte negativo, direto, 

certo, local, temporário a permanente, reversível a parcialmente reversível a irreversível, baixa magnitude e 

Significativo (Bosque misto de folhosas e galeria ripícola – Alnus glutinosa e Fraxinus Excelsior) 

 

Durante a fase de exploração os impactes visuais negativos decorrem, fundamentalmente, do carácter visual, intrusivo e 

permanente impresso pelas alterações introduzidas na fase de construção, que, em parte ou no seu todo, possam ter e da 

presença definitiva da infraestrutura linear, em causa, onde se incluem as componentes associadas – rotundas, taludes, 

sobretudo, os de escavação, ponte, viadutos, restabelecimentos, caminhos paralelos, passagens superiores e inferiores, 

uma vez findos os trabalhos de construção, recuperação e integração paisagística. 

 

Na análise das bacias visuais, como regra/critério permanente, são considerados, e avaliados, os impactes visuais negativos 

que se fazem sentir sobre: 

1. “Observadores Permanentes” – edificado/habitações. 

2. “Observadores Temporários” - utentes das vias rodoviárias. 

3. Áreas de Qualidade Visual “Elevada” – integridade visual das áreas que integram esta classe. 

 

Os locais identificados para a fase de construção onde se registam impactes negativos significativos a muito significativos 

serão, na fase de exploração, na sua generalidade, os mesmos. Os de maior relevo ou significância resultam da presença da 

ponte, dos viadutos de algumas situações de aterro e, sobretudo, de escavação, que quando mais expostas assumem um 
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carácter intrusivo mais significativo. Considera-se este um impacte negativo, indireto, certo, permanente a temporário, 

local, irreversível, baixa a média magnitude e Significativo a Muito Significativo. 

 

Observadores Permanentes 

Impacte significativo: 

 Habitações da povoação de São Romão mais próximas do aterro ao km 0+425 ao km 0+550. Habitações do núcleo 

habitacional Fundo da Vila do aterro e da escavação entre o km 0+625 e o km 0+850 e do aterro do REST.1 - P.S.1.  

 Casas e Quintas Históricas: Casa do Barão de Fermil; Casa de Veade (Séc. XVII); Casa do Campo (Séc. XVII) e Casa de 

Marvão (Séc. XVIII). 

Impacte muito significativo:  

 Habitações da povoação de Corgo mais próximas da Rotunda 1 - escavação - e aterro entre o km 0+000 e o km 0+200. 

Habitações mais próximas do núcleo habitacional de Cajuz: Rotunda 2; Ramo 2.2; RP.1.1 e escavação entre o km 1+800 

e o km 1+950. Habitações periféricas da povoação de Veade, ao longo da estrada Rua de Além do Rio/Rua da 

Sargaçosa: a nascente da escavação entre o km 2+275 e o km 2+430 e da escavação REST. R2 - P.A.2; a nascente e a SE 

do aterro do RP.2.1; a nascente e a NE do aterro entre o Km 2+625 e o km 2+675 e do aterro do RP.2.2. Habitações 

periféricas ao longo da estrada Rua de Além do Rio/Rua da Sargaçosa, mais próximas da: escavação e aterro entre o 

km 2+750 e o km 3+000 (RP.2.2 e Viaduto – V2 incluídos). Habitações periféricas aos núcleos habitacionais de Eido e 

Matama, ao longo da estrada Rua de Além do Rio/Rua da Sargaçosa, mais próximas do: Viaduto-V2; aterro ao km 

3+000; escavação entre o km 3+025 e o km 3+125; escavação do REST. 2 P.I.2; Caminho Paralelo 6 e aterro entre o km 

3+125 e o km 3+175. Habitações periféricas à povoação do Lordelo a SO da escavação do Km 3+200 ao Km 3+250. 

 

Observadores Temporários 

Impacte significativo:  

 Rotunda 1 – sobre utentes da via e da N210. Rotunda 2 – sobre utentes da via e da N304. Troço em escavação entre o 

km 2+250 e o km 2+425. Ponte sobre o Rio de Veade ao km 1+200 – sobre utentes da Praia Fluvial de Fermil de Basto. 

Extensão compreendida entre o km 2+350 e o km 3+000 (inclui o Viaduto – V2) – sobre os utentes da estrada Rua de 

Além do Rio/Rua da Sargaçosa. Sobre a R. da Sr.ª das Candeias entre o Km 3+100 e o Km 3+250. 

 

Áreas de Qualidade Visual “Elevada” a “Muito Elevada” 

Impacte significativo:  

 Bosque misto de folhosas entre o km 0+850 e o km 1+150. Galeria ripícola – Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior - ao 

km 1+200 – Ponte Sobre o Rio Veade. Vale/várzea agrícola do Rio Veade entre o km 1+200 e o km 1+550. Bosque 

misto de folhosas entre o km 1+650 e o km 1+750. Galeria ripícola – Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior - ao km 2+150 

- Viaduto – V1. Área agrícola, em socalcos e compartimentada ao longo do rio de Veade e área de sobreiral na 

envolvente dos núcleos habitacionais de Barrocas e Cruzeiro e a poente da povoação de Veade entre o Km 2+400 e o 

Km 3+000. Bosque misto ao km 3+000 – Viaduto - V2. Área de vinha na extensão entre o km 3+100 e o Km 3+225. 

 Casas e Quintas Históricas: Casa do Barão de Fermil; Casa de Veade (Séc. XVII); Casa do Campo (Séc. XVII) e Casa de 

Marvão (Séc. XVIII). 

 

Impacte muito significativo:  

 Praia fluvial de Fermil de Basto a cerca de 100m da Ponte sobre o Rio Veade. 
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No que se refere ainda às Áreas de Qualidade Visual “Elevada” e “Muito Elevada” ocorrerá assim, uma alteração do valor 

cénico, que só com, e após, a implementação do Projeto de Integração Paisagística, e desenvolvimento da vegetação 

associada, será gradualmente reposto, embora não na sua totalidade em todas as situações, sobretudo, ao nível dos 

taludes de escavação e, particularmente, quando de substrato mais rochoso/inerte.  

 

O PIP contribuirá, a médio prazo, para minimizar, parcialmente, o impacte visual das áreas/superfícies dos taludes, 

sobretudo, de aterro, através de plantações de elementos arbóreos na base dos referidos taludes. No caso dos taludes de 

escavação, a sua integração e dissimulação/ocultação revela-se muito menos efetiva, ficando limitada a uma cobertura 

herbácea e parcialmente arbustiva, na generalidade das situações.  

 

No que se refere às obras de arte, o PIP, possibilitará ainda a ocultação, apenas de alguns, dos seus pilares, em parte ou no 

seu todo, se colocados, estrategicamente, elementos vegetais de porte arbóreo.  

 

Nos casos de atravessamento de áreas por ponte e por viadutos verificar-se-á, de forma permanente/irreversível e 

significativa a muito significativa, uma alteração cénica destes locais que revelam, maioritariamente, Qualidade Visual 

“Elevada” a “Muito Elevada”, das quais se destaca a zona da Praia fluvial de Fermil de Basto no rio Veade. Apenas medidas 

passíveis de serem aplicadas à conceção da ponte e dos viadutos ao nível arquitetónico – forma, volume, cor e materiais – 

poderão minimizar os impactes visuais por si geradas, dado que o PIP, em si mesmo, não se revela como solução de 

minimização que possa responder de forma completa. 

 

Após a conclusão da obra, e, na maioria das áreas intervencionadas, a execução do Projeto de Integração Paisagística, 

permitirá o impacte tender para evoluir de uma situação de magnitude média e significativa, ou muito significativa, para 

uma situação com magnitude baixa e pouco significativa ou significativa, respetivamente. Contudo, há situações que se 

consideram como tendo um impacte muito significativo às quais o PIP não poderá dar resposta, caso dos taludes de aterro 

quando muito próximos de habitações.  

 

Importa, neste contexto, preservar toda a vegetação existente, em particular, de porte arbóreo, que possa permanecer 

dentro das áreas a expropriar, mesmo nas situações de aterro, sobretudo, quando se localizem junto à base dos mesmos. 

Nas áreas de trabalho que excedam, ou não, as áreas a expropriar a vegetação existente deverá ser objeto de proteção 

através de adequadas medidas cautelares. 

 

Consideram-se como sendo geradores de impactes cumulativos, a presença, atual ou futura, na área de estudo de outras 

infraestruturas, de igual ou de diferente tipologia, ou outras perturbações que contribuam para a alteração estrutural, 

funcional e perda de qualidade visual da paisagem. O impacte advirá de se registar a sobreposição espacial e temporal das 

áreas de estudo associadas aos projetos que possam induzir, ou traduzir-se em impactes de natureza cumulativa, em fase 

de obra e/ou em fase de exploração. 

 

No que se refere a projetos de igual tipologia e que atravessam a área de estudo, destacam-se as infraestruturas lineares 

rodoviárias existentes, mas, dada a sua hierarquia e tipologia, não se traduzem, maioritariamente, em impactes que se 

possam considerar como significativos. São maioritariamente vias ou estradas e caminhos municipais ou vias nacionais 

como a N 210, M 1777, M 1775, N 304, M 616-1, N 618 e, N 101-4. Na sua generalidade, estão inseridas de forma menos 

agressiva no terreno e na paisagem, com clara exceção de alguns taludes em betão, como da N 304, dos nós e 
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ligações/ramos que ramificam nas vias referidas e servem a rede local e mais urbana. Por outro lado, estão consolidadas em 

termos de integração, sobretudo, porque também se fazem de nível com os terrenos adjacentes. No entanto, não deixam 

de ser formas de fragmentação da paisagem e geradores de espaços que ficaram inviabilizados do ponto de vista 

económico e, consequentemente, deram origem a espaços residuais não geridos, por vezes colonizados por espécies 

vegetais cosmopolitas e exóticas invasoras. No cômputo geral, determinam perda de valor cénico. 

 

Neste contexto de via existentes e porque se refere como uma exceção aos casos anteriores destaca-se, por ser uma via de 

construção recente a via do lote contíguo da Variante à EN 210 (Mondim de Basto). Esta via, porque mais recente e menos 

consolidada do ponto de vista da sua integração paisagística, é uma via com impactes mais significativos, por apresentar 

alguns taludes de dimensões relevantes e a ponte sobre o rio Veade, com cerca de 160 m. 

 

No que se refere ao presente projeto com os demais de igual tipologia e, sobretudo, com a via do lote contíguo da Variante 

à EN 210 (Mondim de Basto), considera-se que, no geral do seu traçado, representa um impacte cumulativo que tende para 

significativo, uma vez concluído, tendo em consideração que é uma via proposta realizar-se, em quase toda a sua extensão, 

numa sucessão de situações de aterro e de escavação, maioritariamente pronunciados, a par da construção de uma ponte e 

dois viadutos.  

 

De diferente tipologia, ocorrem na área de estudo outros projetos dos quais se destacam as áreas industriais e as diversas 

linhas elétricas aéreas, sobretudo, de alta e muito alta tensão, que atravessam a área. Neste caso, são os apoios e as 

próprias linhas que surgem como intrusão visual no campo visual, determinando a sua segmentação e seccionamento. Por 

outro lado, os apoios, pela sua expressão vertical alteram a leitura da escala dos elementos que compõem a paisagem.  

 

Todos os Projetos referidos são responsáveis pela perda de qualidade visual, pela disrupção introduzida na Paisagem – 

artificialização do território, fragmentação espacial/alteração funcional do território e perda de valores visuais naturais – e 

pela alteração do sistema de vistas e escalas de referência - contaminação e segmentação do campo visual. 

Inevitavelmente, o conjunto dos Projetos representa um claro contributo para a redução da qualidade visual da Paisagem e 

expetavelmente para uma progressiva alteração e perda da identidade e carácter da Paisagem, conferindo-lhe cada vez 

mais um maior grau de artificialização e perda de níveis de atratividade.  
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6. Pareceres Externos 

 

Tal como referido no ponto 3. deste Parecer, dadas as afetações em causa e de forma a complementar a análise da CA, 

foram solicitados pareceres às seguintes entidades: Câmara Municipal de Celorico de Basto, Autoridade Nacional de 

Emergência e Proteção Civil (ANEPC), Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG), EDP distribuição, Rede Elétrica Nacional 

(EDP/REN) (E-REDES), Águas do Norte, Entidade Regional da RAN e Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas 

(ICNF). Os Pareceres, até à data, recebidos encontram-se no Anexo 2. O parecer do ICNF foi integrado na apreciação 

específica no fator Sistemas Ecológicos. 

 

Até à data foram recebidos os seguintes pareceres, dos quais se mencionam os principais contributos: 

 

Rede Elétrica Nacional, S.A. / E-REDES 

Esta entidade emitiu parecer sobre as condicionantes que o projeto em causa poderá apresentar, na sua atividade e nas 

infraestruturas existentes ou previstas.  

 

A área de estudo e do projeto (conforme Planta que anexa), interfere com infraestruturas elétricas de Alta Tensão, Média 

Tensão, Baixa Tensão e Iluminação Pública, integradas na Rede Elétrica de Serviço Público (RESP) e concessionadas à E-

REDES.  

 

Em Alta Tensão a 60 kV, a referida área é atravessada pelo traçado aéreo da Linha Dupla [“LN 0305L51495 Fermil de Basto – 

PC Fonte de Mouro” | “LN 0305L51150 Fermil de Basto – Lomba da Seixa (PRE)”] (AP3-AP6).  

 

A área de estudo é atravessada pelos traçados aéreos das Linhas de Média Tensão a 15 kV (1) “0305L20209 Cabeceiras de 

Basto” (AP3-AP6) e (2) “0305L20204 Mondim de Basto” (2.1) TRA90/93/101/123/195|AP3-AP11 e respetivas derivações 

APD8-AP1-“PT 0305D20185 Veade–Fermil (Centro Escolar)”, APD9-“PT 0305D20107 e (2.2) TRA82/135|APD3-AP1-AP3 de 

ligação ao “PT 0305D20123 Molares-Casa de Campo” e correspondentes derivações APD2-“PT 0305D20199 Veade-Além 

Rio”, APD2-AP1-AP4-“PT 0305D20223 Veade-Rua Senhora das Candeias”.  

 

Ainda na área de estudo, encontram-se estabelecidas redes de Baixa Tensão e Iluminação Pública (cujos traçados, à exceção 

dos anteriores, não se encontram representados na Planta que anexam).  

 

Todas as intervenções no âmbito da execução do projeto ficam obrigadas a respeitar as servidões administrativas 

constituídas, com a inerente limitação do uso do solo sob as infraestruturas da RESP, decorrente, nomeadamente, da 

necessidade do estrito cumprimento das condições regulamentares expressas no Regulamento de Segurança de Linhas 

Elétricas de Alta Tensão (RSLEAT) aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 1/92 de 18 de fevereiro e no Regulamento de 

Segurança de Redes de Distribuição de Energia Elétrica em Baixa Tensão (RSRDEEBT) aprovado pelo Decreto Regulamentar 

n.º 90/84 de 26 de dezembro, bem como das normas e recomendações da DGEG e da E-REDES em matéria técnica.  

 

Informam que, por efeito das servidões administrativas associadas às infraestruturas da RESP, os proprietários ou locatários 

dos terrenos na área do EIA, ficam obrigados a: (i) permitir a entrada nas suas propriedades das pessoas encarregadas de 

estudos, construção, manutenção, reparação ou vigilância dessas infraestruturas, bem como a permitir a ocupação das suas 
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propriedades enquanto durarem os correspondentes trabalhos, em regime de acesso de 24 horas; (ii) não efetuar nenhuns 

trabalhos e sondagens na vizinhança das referidas infraestruturas, sem o prévio contacto e obtenção de autorização por 

parte da E-REDES; (iii) assegurar o acesso aos apoios das linhas, por corredores viários de 6 metros de largura mínima e 

pendente máxima de 10%, o mais curtos possível e sem curvas acentuadas, permitindo a circulação de meios ligeiros e 

pesados como camião com grua; (iv) assegurar na envolvente dos apoios das linhas, uma área mínima de intervenção de 15 

m x 15 m; (v) não consentir, nem conservar neles, plantações que possam prejudicar essas infraestruturas na sua 

exploração.  

 

Alertam, ainda, para a necessidade de serem tomadas todas as precauções, sobretudo durante o decorrer de trabalhos, de 

modo a impedir a aproximação de pessoas, materiais e equipamentos, a distâncias inferiores aos valores dos afastamentos 

mínimos expressos nos referidos Regulamentos de Segurança, sendo o promotor e a entidade executante considerados 

responsáveis, civil e criminalmente, por quaisquer prejuízos ou acidentes que venham a verificar-se como resultado do 

incumprimento das distâncias de segurança regulamentares.  

 

Uma vez garantida a observância das condicionantes e precauções acima descritas, em prol da garantia da segurança de 

pessoas e bens, bem como o respeito das obrigações inerentes às servidões administrativas existentes, o referido projeto 

merece parecer favorável desta entidade. 

 

ANEPC 

Considera-se que a implementação de um projeto desta natureza constitui-se, necessariamente, como um importante fator 

dinamizador para o incremento dos níveis de vulnerabilidade local já existentes, pelo surgimento de novos elementos 

expostos, que aumentarão de forma muito significativa o grau de risco associado. 

 

Assim, a implantação do projeto não deverá ser alheia à definição e concretização de medidas de minimização associadas à 

gestão dos riscos de acidente grave ou catástrofe com expressão na área de intervenção do projeto, os quais terão de ser 

acautelados de forma antecipada por forma a melhor precaver a segurança de pessoas e bens. Entre essas medidas 

destacam-se: 

 Elaborar um Plano de Segurança / Emergência para a fase de construção, o qual deverá identificar e caraterizar os 

potenciais riscos associados à execução dos trabalhos e definir procedimentos a levar a cabo pela empresa responsável 

pelas obras em caso de ocorrência de acidente ou outra situação de emergência, de forma a minimizar os potenciais 

efeitos negativos da(s) mesma(s). Tal Plano deverá conter medidas de prevenção e autoproteção para os riscos mais 

significativos associados ao projeto e/ou à sua envolvente, incluindo, quanto ao cumprimento das normas de 

segurança respeitantes ao armazenamento de matérias perigosas no espaço físico do estaleiro, a devida sinalização e 

compartimentação desses locais, com vista a minimizar a probabilidade de ocorrência de derrame, explosão ou 

incêndio. 

 Acautelar o cumprimento das disposições preventivas em termos de risco de incêndio rural, previstas no Sistema de 

Gestão Integrada de Fogos Rurais e no Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios (PMDFCI) de Celorico 

de Basto, nomeadamente a limpeza e manutenção das faixas de gestão de combustível na sua envolvente. Uma vez 

que na área envolvente do projeto existem povoamentos florestais de sobreiros e eucaliptos, deverão adicionalmente 

ser observadas, quer na fase de construção, que de exploração, as disposições constantes dos artigos 68º 

(Condicionamento de outras atividades) e 69º (Maquinaria e Equipamentos) do Decreto-Lei n.º 82/2021, de 13 de 
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outubro, designadamente quanto ao acesso, circulação e permanência nos espaços florestais e vias de acesso, e 

demais restrições ao uso de maquinaria e veículos motorizados. 

 Assegurar a implementação de medidas preventivas associadas ao risco de inundação, face à vulnerabilidade 

decorrente do potencial risco existente nesta zona (dá-se nota que o traçado da Variante irá atravessar várias linhas de 

água, sendo que um dos seus troços se localizará próximo do rio Veade). Ainda neste âmbito, importará acautelar o 

correto dimensionamento da drenagem das águas pluviais, bem como garantir a adoção de medidas preventivas de 

situações hidrológicas extremas (dado que, durante a fase de construção, é expetável a existência de efeitos de 

potenciação da erosão e arrastamento de sedimentos para as linhas de água, na sequência de operações de 

escavação), recorrendo, se necessário e quando aplicável, a caixas ou bacias de retenção de sólidos. 

 Prevenir possíveis situações de risco geomorfológico, no que respeita à vigilância dos taludes, bem como ao correto 

dimensionamento/execução dos mesmos. 

 Deverão ser garantidas as condições de acessibilidade, parqueamento e operação dos meios de socorro, tanto na fase 

de construção como de exploração, designadamente através da adoção, sempre que aplicável e quando possível, de 

barreiras centrais com secções amovíveis, por forma a facilitar a intervenção de meios de emergência em caso de 

necessidade. Após a finalização das obras, deverão ser repostas as condições de circulação nos caminhos envolventes. 

 Alertar do início dos trabalhos as entidades envolvidas em operações de socorro e de proteção civil, nomeadamente os 

agentes de proteção civil, como sejam os Corpos de Bombeiros e o Serviço Municipal de Proteção Civil de Celorico de 

Basto, dependente da respetiva Câmara Municipal. 

 

DGEG 

Áreas setoriais  

São referidas as áreas setoriais da competência desta entidade na área de estudo, designadamente uma Área de prospeção 

e pesquisa de depósitos minerais e, uma Área Potencial de Lítio “Seixoso Vieiros”. 

 

Recursos Energéticos 

 Energia Elétricas 

A infraestrutura propriamente dita necessitará naturalmente de alimentação de energia elétrica para a fase de construção, 

habitualmente em rede aérea de média tensão a partir da rede pública (RESP) até ao estaleiro e posteriormente de 

alimentação de energia elétrica para a fase de exploração. Neste sentido, os pontos definidos como de estaleiro e 

posteriormente como apoio à rede viária terão necessariamente as linhas elétrica a confluir para os mesmos a partir dos 

pontos da rede pública mais próxima com capacidade para o efeito. 

 

 Combustíveis 

A área de estudo do projeto, no concelho de Celorico de Basto, poderá interferir com a futura rede de distribuição da 

Sonorgás – Sociedade de Gás do Norte, S.A., a ser implementada naquele município, pelo que deverá ser contactada a 

referida empresa com vista à ponderação e harmonização de eventuais interferências com o projeto em questão. 

 

 Recursos Geológicos 

Existe sobreposição com a área do Pedido de Prospeção e Pesquisa MNPPP0444, denominado “Adoria”, para prospeção de 

Estanho, Volfrâmio, Lítio, Feldspato, Quartzo e minerais associados, com uma área de 209 km2 e com a Área Potencial de 

Lítio “Seixoso-Vieiros”, a qual faz parte do conjunto de 8 áreas potenciais alvo de Avaliação Ambiental Estratégica do 
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Programa de Prospeção e Pesquisa de Lítio para lançamento de procedimento concursal para atribuição de direitos de 

prospeção e pesquisa de Lítio. 

 

O Lítio tornou-se um recurso geológico imprescindível na aposta na neutralidade carbónica e na eletrificação da cadeia 

produtiva e de transportes. Neste contexto, o acesso a estes recursos minerais, em paridade com outros recursos naturais, 

é essencial para o desenvolvimento sustentável das sociedades modernas. A distribuição geográfica dos recursos minerais 

encontra-se determinada pela natureza, tornando-os dotados de caraterísticas especiais: são inamovíveis, apenas podendo 

ser revelados e aproveitados nos locais onde ocorrem, a sua natureza é finita, sendo que qualquer atividade associada é 

temporária. Por tudo isto é essencial aumentar o conhecimento geológico das áreas acima identificadas, para que se evite a 

“esterilização” destes recursos minerais pela ocupação do território por projetos, infraestruturas de caráter permanente ou 

outras, que inviabilizem no futuro o aproveitamento desses bens do domínio público. Contudo, nesta análise, considerou-se 

que uma vez que o projeto tem uma configuração linear e, portanto, não muito abrangente em termos de área, poderá ser 

entendido como fator a favor em relação à presente apreciação. 

 

Face ao exposto, considera-se que, apesar das sobreposições identificadas, estas duas atividades poderão coexistir. Assim, 

considera-se que o projeto em causa se encontra em condições de ser aceite, desde que o mesmo não inviabilize a 

realização de eventuais futuros trabalhos de prospeção e pesquisa e/ou exploração nesta área. 

 

Comentário da CA 

As preocupações mencionadas no Parecer da ANEPC relativas a implementação de medidas preventivas associadas ao risco 

de inundação e ao risco geomorfológico consideram-se que face à avaliação efetuada nos fatores Geomorfologia e Geologia 

e Recursos Hídricos se encontram já nesse âmbito acauteladas.  

 

Relativamente aos restantes pareceres recebidos considera-se de implementar as seguintes condições: 

 Contactar a Sonorgás – Sociedade de Gás do Norte, S.A., dada a potencial afetação da futura rede de distribuição a ser 

implementada no município de Celorico de Basto, com vista à ponderação e harmonização de eventuais interferências 

com o projeto. 

 Não inviabilizar a realização de eventuais futuros trabalhos de prospeção e pesquisa e/ou exploração nas a área com 

Pedido de Prospeção e Pesquisa MNPPP0444, denominada “Adoria”, e com a Área Potencial de Lítio “Seixoso-Vieiros”. 

 Cumprir as condições regulamentares expressas no Regulamento de Segurança de Linhas Elétricas de Alta Tensão 

(RSLEAT) aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 1/92 de 18 de fevereiro e no Regulamento de Segurança de Redes 

de Distribuição de Energia Elétrica em Baixa Tensão (RSRDEEBT) aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 90/84 de 26 

de dezembro, bem como das normas e recomendações da DGEG e da E-REDES em matéria técnica. 

 Cumprir as servidões administrativas associadas às infraestruturas da RESP, pelo que os proprietários ou locatários dos 

terrenos ficam obrigados a: permitir a entrada nas suas propriedades das pessoas encarregadas de estudos, 

construção, manutenção, reparação ou vigilância dessas infraestruturas, bem como a permitir a ocupação das suas 

propriedades enquanto durarem os correspondentes trabalhos, em regime de acesso de 24 horas; não efetuar 

nenhuns trabalhos e sondagens na vizinhança das referidas infraestruturas, sem o prévio contacto e obtenção de 

autorização por parte da E-REDES; assegurar o acesso aos apoios das linhas, por corredores viários de 6 metros de 

largura mínima e pendente máxima de 10%, o mais curtos possível e sem curvas acentuadas, permitindo a circulação 

de meios ligeiros e pesados como camião com grua; assegurar na envolvente dos apoios das linhas, uma área mínima 
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de intervenção de 15 m x 15 m; não consentir, nem conservar neles, plantações que possam prejudicar essas 

infraestruturas na sua exploração.  

 Tomar todas as precauções de modo a impedir a aproximação de pessoas, materiais e equipamentos, a distâncias 

inferiores aos valores dos afastamentos mínimos expressos nos referidos Regulamentos de Segurança, sendo o 

promotor e a entidade executante considerados responsáveis, civil e criminalmente, por quaisquer prejuízos ou 

acidentes que venham a verificar-se como resultado do incumprimento das distâncias de segurança regulamentares. 

 Elaborar um Plano de Segurança / Emergência para a fase de construção, o qual deve identificar e caraterizar os 

potenciais riscos associados à execução dos trabalhos e definir procedimentos a levar a cabo pela empresa responsável 

pelas obras em caso de ocorrência de acidente ou outra situação de emergência, de forma a minimizar os potenciais 

efeitos negativos da(s) mesma(s). Tal Plano deve conter medidas de prevenção e autoproteção para os riscos mais 

significativos associados ao projeto e/ou à sua envolvente, incluindo, quanto ao cumprimento das normas de 

segurança respeitantes ao armazenamento de matérias perigosas no espaço físico do estaleiro, a devida sinalização e 

compartimentação desses locais, com vista a minimizar a probabilidade de ocorrência de derrame, explosão ou 

incêndio. 

 Acautelar o cumprimento das disposições preventivas em termos de risco de incêndio rural, previstas no Sistema de 

Gestão Integrada de Fogos Rurais e no Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios (PMDFCI) de Celorico 

de Basto, nomeadamente a limpeza e manutenção das faixas de gestão de combustível na sua envolvente. Uma vez 

que na área envolvente do projeto existem povoamentos florestais de sobreiros e eucaliptos, devem adicionalmente 

ser observadas, quer na fase de construção, que de exploração, as disposições constantes dos artigos 68º 

(Condicionamento de outras atividades) e 69º (Maquinaria e Equipamentos) do Decreto-Lei n.º 82/2021, de 13 de 

outubro, designadamente quanto ao acesso, circulação e permanência nos espaços florestais e vias de acesso, e 

demais restrições ao uso de maquinaria e veículos motorizados. 

 Garantir condições de acessibilidade, parqueamento e operação dos meios de socorro, tanto na fase de construção 

como de exploração, designadamente através da adoção, sempre que aplicável e quando possível, de barreiras 

centrais com secções amovíveis, por forma a facilitar a intervenção de meios de emergência em caso de necessidade. 

Após a finalização das obras, devem ser repostas as condições de circulação nos caminhos envolventes. 

 Alertar do início dos trabalhos as entidades envolvidas em operações de socorro e de proteção civil, nomeadamente os 

agentes de proteção civil, como sejam os Corpos de Bombeiros e o Serviço Municipal de Proteção Civil de Celorico de 

Basto, dependente da respetiva Câmara Municipal. 
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7. Consulta Pública 

 

A consulta pública decorreu durante 30 dias úteis, de 22 de fevereiro a 04 de abril de 2022, tendo sido recebidas quatro 

exposições com a seguinte proveniência: 

 Autoridade Nacional Aviação Civil (ANAC). 

 Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM). 

 Direção-Geral do Território (DGT). 

 Um Cidadão. 

 

A Autoridade Nacional Aviação Civil (ANAC) refere que o local em causa não se encontra abrangido por qualquer servidão 

aeronáutica, considerando que o projeto não tem impacte a nível das operações da aviação civil. 

 

A Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) considerou que não existem condicionantes de natureza radioelétrica 

aplicáveis à área em causa pelo que não coloca objeção à implementação do projeto naquela área. 

 

A Direção-Geral do Território (DGT) refere que o projeto não interfere com nenhum vértice geodésico pertencente à Rede 

Nacional (RGN), nem com nenhuma marca de nivelamento pertencente à rede de Nivelamento Geométrico de Alta Precisão 

(RNAGP), de acordo como estabelecido no Decreto-Lei n.º 143/82, de 26 de abril, não constituindo impedimento para as 

atividades geodésicas desenvolvidas por esta entidade. Considera que a cartografia topográfica, vetorial ou imagem, nas 

escalas 1:1 000 e 1: 10 000 e 1:25 000 deve ser homologada, conforme o estabelecido no Decreto-Lei n.º 193/95, de 28 de 

Julho. Também, a utilização de cartografia topográfica sujeita a direitos de propriedade carece de autorização de utilização 

pela respetiva entidade. A representação dos limites administrativos deve ser realizada recorrendo à Carta Administrativa 

Oficial de Portugal (CAOP) em vigor, disponível na página da Internet da DGT. Esta entidade emite parecer favorável desde 

que seja tido em consideração o referido relativamente à cartografia e aos limites administrativos. 

 

Um cidadão discorda do projeto, não entendo o seu objetivo e considera que a ruralidade que se pretende para o concelho, 

com a execução deste projeto, fica posta em causa, afetando-se campos de cultivo e floresta autóctone, e contaminando 

cursos de água. Como sugestão, considera de apoiar e promover os produtos e produtores locais, em construir e conservar 

as rotas de BTT e pedestres (algumas sem manutenção), captar turistas e fixar pessoas. 

 

Comentário da CA: 

Relativamente às exposições recebidas considera-se que as sugestões apresentadas pelo cidadão apesar de relevantes não 

são da competência do proponente. Assim e face ao referido considera-se de referir as preocupações da DGT relativamente 

à cartografia, designadamente a necessidade de: 

 Homologar a cartografia topográfica, vetorial ou imagem, nas escalas 1:1 000 e 1: 10 000 e 1:25 000, conforme o 

estabelecido no Decreto-Lei n.º 193/95, de 28 de Julho. Também, a utilização de cartografia topográfica sujeita a 

direitos de propriedade carece de autorização de utilização pela respetiva entidade. A representação dos limites 

administrativos deve ser realizada recorrendo à Carta Administrativa Oficial de Portugal (CAOP) em vigor, disponível na 

página da Internet da DGT. Esta entidade emite parecer favorável desde que seja tido em consideração o referido 

relativamente à cartografia e aos limites administrativos. 
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8. Conclusões 

 

O projeto da “Variante à EN210 entre Lordelo e Corgo” desenvolvendo-se entre o Nó de Arco de Baúlhe, da A7 e a A4, em 

Amarante, no concelho de Celorico de Basto e na União das freguesias de Canedo de Basto e Corgo (a norte) e na União das 

freguesias de Veade, Gagos e Molares (a sul). Corresponde à construção de um troço, com uma extensão de 

aproximadamente 3 288 m, da Via do Tâmega – Variante à EN 210, e tem como principal objetivo reduzir o tempo de 

percurso entre Celorico de Bastos e a A7, em particular o tráfego de veículos pesados provenientes dos Parques 

Empresariais aí existentes. 

 

Como principais antecedentes de referir, em 2017, o facto de a Câmara Municipal de Celorico de Basto ter desenvolvido 

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

Corgo”, com uma extensão de 3,3 km ligando a rotunda de Lordelo, integrada na via de ligação a Mondim de Basto, ao 

Corgo. O traçado adotado era realizado sobre o espaço canal previsto para a variante à EN 210 entre Celorico de Basto e 

Arco de Baúlhe, encontrando-se entre as propostas do PDM para a rede viária principal, a ser integrada na rede rodoviária 

nacional. Foi sobre este traçado que se desenvolveu o projeto em análise, o qual, no entanto, sofreu alguns ajustes e 

pequenas retificações. 

 

Não estando abrangido pelos limiares estabelecidos pelos Anexos I e II do referido diploma legal, o projeto foi submetido a 

AIA por decisão da entidade licenciadora, considerando a suscetibilidade de provocar impacte significativo no ambiente em 

função da sua localização, dimensão ou natureza, ao abrigo da alínea do ponto iii) da alínea b) do n.º 3, do Artigo 1.º do 

RJAIA. O parecer emitido sobre a sujeição a AIA preconizava um conjunto de medidas de minimização que foram 

contempladas no âmbito do presente EIA. 

 

O projeto apresenta características de traçado compatíveis com velocidade base de 50 a 60 Km/h, perfil transversal tipo de 

1 × 1 vias, tendo-se considerado uma via adicional para veículos lentos numa extensão de 1 115 m, dada a orografia 

existente. As ligações à rede viária atual serão garantidas pelas intersecções de nível em três rotundas, uma em construção 

no âmbito da Ligação Rodoviária Celorico de Basto / Mondim de Basto – Ligação a Lordelo e Mondim de Basto. Foram 

previstos 4 restabelecimentos desnivelados, designadamente duas passagens agrícolas, uma passagem inferior e uma 

passagem superior, bem como três caminhos paralelos, e seis caminhos paralelos auxiliares. O projeto inclui, ainda, três 

obras de arte especiais, nomeadamente a Ponte sobre o rio Veade ao Km 1+200, o Viaduto 1 sobre uma linha de água ao 

Km 2+175, e o Viaduto 2 na dependência de linha de água e caminho rural existente ao Km 2+950. 

 

O projeto não afeta área sensível no âmbito do definido nas subalíneas ii) e iii) da alínea a), do Art.º 2º, do RJAIA.  

 

O traçado desenvolve-se nas chamadas Terras de Basto, localizadas numa zona de transição entre o Nordeste Atlântico e o 

Nordeste Transmontano, sobretudo em áreas agrícolas e florestais de eucalipto, intercaladas com áreas de matos. As áreas 

agrícolas apresentam uma dimensão importante na região em estudo, onde as parcelas são divididas em culturas 

temporárias de sequeiro e regadios explorados por conta própria, em regime de subsistência. Em virtude de a área de 

estudo se inserir na Região Demarcada dos Vinhos Verdes, as vinhas assumem uma particular importância e 

predominância. É uma zona também fortemente antropizada com várias habitações, sobretudo unifamiliares e quintas 

agrícolas. 
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Em termos de instrumentos de gestão do território, o Plano Diretor Municipal de Celorico de Basto, publicado pelo Aviso 

n.º 8539/2014, de 24 de julho, posteriormente alterado pelos Avisos n.º 3661/2018, de 20 de março, e 6052/2019, de 3 de 

abril, contempla um espaço canal para este projeto. Por despacho do Presidente da Câmara de 29/12/2021, ratificado em 

posterior reunião da Câmara Municipal, o Município de Celorico de Basto emitiu parecer favorável quanto à 

compatibilidade do projeto com o PDM em vigor, nomeadamente com o disposto no capítulo VIII (usos especiais do solo), 

nos termos do n.º 4 do artigo 13.º, n.º 3 do artigo 77.º e n.º 1 do artigo 79.º do respetivo regulamento. Nesse seguimento 

no EIA foi, também, apresentado o parecer datado de 30/12/2021 do Município de Celorico de Basto, que refere que o 

projeto, mais do que compatível, se encontra previsto nas propostas do PDM em vigor, estando para o efeito definida uma 

faixa de reserva na Planta de Ordenamento - Salvaguardas e Execução do Plano. 

 

No caso das condicionantes legais, RAN e REN, nada há obstar à implantação do projeto, sendo os valores de afetação 

globalmente baixos (RAN em cerca de 1,1 ha e REN em cerca de 0,66 ha), em termos absolutos e não significativos e já 

minimizados no projeto pelo atravessamento de algumas destas áreas em ponte/viaduto. A DRAP Norte emitiu parecer 

favorável condicionado à necessidade de solicitação parecer à Entidade Regional da Reserva Agrícola do Norte após 

estarem quantificadas e identificadas as áreas RAN e as áreas pertencentes à Região Demarcada do Vinho Verde, uma vez 

que as utilizações não agrícolas de áreas integradas na RAN estão sujeitas a parecer prévio vinculativo desta Entidade, ao 

abrigo da alínea d), do n.º 2, do artigo 9º, do Decreto-Lei n.º 196/89, de 14 de junho, (alterado pelo Decreto-Lei n.º 274/92, 

de 12 de dezembro e Decreto-Lei n.º 278/95, de 25 de outubro). 

 

Os impactes positivos do projeto decorrem principalmente no fator socioeconomia e fazem-se sentir durante a fase de 

exploração, resultam essencialmente da melhoria da acessibilidade e do nível de serviço prestado pela EN 210, com 

reflexos diretos na fluidez do tráfego e dos tempos de percurso associados e com a melhoria das condições de 

acessibilidade e da mobilidade da região. Potencia as atividades económicas associadas aos perímetros destinados a 

ocupação turística e aos cais de acostagem de Canedo, Vau, Veade e Codessoso, e respetivos espaços de lazer e aos 

parques empresariais, nas localidades de Fermil e Codessoso e a expansão dos parques atualmente existentes em Crespos, 

junto à sede do concelho, na Lameira e em Carvalho, previstos no PDM. Na fase de construção de salientar a criação de 

postos de trabalho, o aumento do volume de negócios e dos rendimentos das pessoas singulares e do seu agregado familiar 

direto, especialmente nas freguesias e concelho onde o projeto está inserido. 

 

De acordo com o EIA, a solução de traçado pretendeu ir ao encontro do previsto pelo município de Celorico de Basto 

aproveitando parte de vias existentes e minimizando a abertura de novos canais e a afetação dos usos existentes, 

designadamente o agrícola. 

 

Os impactes negativos ocorrerão principalmente na fase de construção, no entanto consideram-se, no geral, pouco 

significativos, podendo em algumas situações considerar-se significativos. Assim, salientam-se os seguintes: 

 Geologia - destruição de afloramentos e de maciços rochosos resultantes da movimentação de terras; sobreposição da 

área do projeto a áreas de pedido de prospeção e pesquisa, a norte, com a área denominada “Adoria”, para prospeção 

de Estanho, Volfrâmio, Lítio, Feldspato, Quartzo e minerais associados e, a sul, com a Área Potencial de Lítio “Seixoso-

Vieiros”. 

 Recursos Hídricos Superficiais - interferência dos pilares do Viaduto 2 com o leito do curso de água existente; alteração 

da qualidade das linhas de água onde se verificam descargas, designadamente nas primeiras chuvadas.  
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 Recursos Hídricos Subterrâneos - interseção dos níveis freáticos mais superficiais; afetação de captações de água 

subterrâneas; impermeabilização de potenciais áreas de recarga e a sua potencial contaminação por derrame 

acidental de substâncias poluentes. 

 Ruido e Qualidade do Ar - aumento dos níveis de ruído e degradação dos padrões de qualidade do ar, resultantes das 

atividades associadas à obra, designadamente nos recetores sensíveis das povoações mais próximas: Lordelo, Veade, 

Fermil, São Romão, Corgo e Padredo. 

 Sistemas Ecológicos – afetação de duas manchas de habitats naturais, designadamente de 0,55 ha de Habitat 9330 - 

Florestas de Quercus suber e, de 0,11 ha de Habitat prioritário 91E0 - Florestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus 

excelsior. 

 Socioeconomia - aumento de tráfego rodoviário de veículos pesados afetos à obra e constrangimentos na circulação 

rodoviária na EN 210 e na EN 304; e, afetação temporária dos padrões de mobilidade da população. 

 Usos do Solo - afetação de área agrícola (pomares e alguma vinha) e de florestas com alguma expressão: áreas de 

sistemas culturais e parcelares complexos (2,55 ha) e áreas de vinha (1,17 ha), florestas de eucalipto (2,13 ha), 

florestas de sobreiros (0,27 ha); ocupação de solos pertencentes à RAN. 

 Ordenamento do Território – afetação de áreas de RAN (1,1 ha) e de REN (0,66 ha). 

 Património - afetação direta da Ocorrência Patrimonial 2 – tanque contemporâneo e da Ocorrência Patrimonial 3 – 

espigueiro contemporâneo. 

 Paisagem - alteração do uso/ocupação do solo e da morfologia, com as consequentes alterações paisagísticas e 

impactes visuais/cénicos; intrusão visual resultante da presença de entidades artificiais; e, diminuição da visibilidade. 

 

Quanto aos pareceres solicitados às entidades externas, não existe qualquer oposição ao projeto. As preocupações 

mencionadas no Parecer da ANEPC relativas à implementação de medidas preventivas associadas ao risco de inundação e 

ao risco geomorfológico consideram-se acauteladas na presente avaliação, tendo no entanto sido solicitadas a 

implementação de algumas medidas. A Rede Elétrica Nacional, S.A. / E-REDES considera necessário, face às condicionantes 

que o projeto poderá causar na sua atividade e nas infraestruturas existentes ou previstas, o cumprimento das servidões 

administrativas associadas e das precauções previstas nos Regulamentos de Segurança aplicáveis. A DGEG no âmbito das 

áreas setoriais de sua competência refere que o projeto atravessa as áreas de prospeção e pesquisa de depósitos minerais e 

de Potencial de Lítio “Seixoso Vieiros” bem como a futura rede de distribuição da Sonorgás – Sociedade de Gás do Norte, 

S.A.. 

 

No que se refere à consulta pública efetuada, foram recebidas quatro exposições, três da administração central, e uma de 

um cidadão, todas favoráveis ao projeto, exceto o cidadão que no entanto apresenta sugestões caso o projeto seja 

implementado. 

 

Desta forma, face aos impactes positivos identificados e tendo em consideração que a generalidade dos impactes negativos 

identificados são passíveis de ser minimizados, a Comissão de Avaliação emite parecer favorável ao projeto de execução da 

”Variante à EN210 entre Lordelo e Corgo”, condicionado às condições indicados no ponto 9. deste Parecer. 
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9. Elementos, Medidas de Minimização e Planos de Monitorização 

 

Elementos 

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

Previamente à obra 

1. Solução técnica alternativa no contexto da obra de arte “Viaduto 2” que permita salvaguardar a integridade da linha 

de água, as suas condições de escoamento e a sua capacidade de vazão atual. 

2. Plano de Acessos, que privilegie o uso de caminhos e acessos já existentes (ou áreas intervencionadas no âmbito de 

outras empreitadas), de modo a limitar a abertura de novos e, sobretudo, definir corredores de circulação no âmbito 

da execução da obra de forma a evitar a circulação indiscriminada nas áreas/terrenos adjacentes. Efetuar a prospeção 

arqueológica, no caso de acessos novos ou a melhorar. No caso de se identificarem ocorrências patrimoniais, ser 

apresentar medidas de minimização adicionais. 

3. Localização dos estaleiros, das manchas de empréstimo e áreas de depósito de inertes a utilizar em obra sobre 

cartografia - carta militar e orto. 

4. Revisão do “Projeto de Integração Paisagística da Variante à EN 210 entre Lordelo e Corgo”, com base nas seguintes 

orientações ou aspetos particulares: 

a) Conter todas as peças escritas e desenhadas em separado: Memória Descritiva e Justificativa; Caderno de 

Encargos; Mapa de Quantidades e Plano e Cronograma de Manutenção; Plano Geral; Plano de Plantação; Plano 

de Sementeiras; Plano de Modelação; Planta de Pormenores e Plano de Gestão e Manutenção para a estrutura 

verde para a Fase de Exploração por um período mínimo de 3 anos para além do término do período de garantia. 

b) Refletir a conceção de uma equipa multidisciplinar que integre especialistas em Paisagem (arquiteta/o paisagista), 

em fitossociologia, em biologia e em património entre outros, se pertinente, devendo os mesmos, enquanto 

autores, estarem reconhecidos nas peças desenhadas e escrita. 

c) Assegurar as questões de segurança quer quanto às densidades quer quanto aos espaçamentos entre copas e 

distância entre maciços a criar, de modo a garantir descontinuidade do material (vegetal) combustível. 

d) Verificar e demonstrar a compatibilização com as estruturas e infraestruturas, como a drenagem das cristas dos 

taludes de escavação, associadas à via quanto ao correto afastamento das copas das árvores no seu estado 

maduro às mesmas, nomeadamente, em relação aos postes de iluminação. 

e) Verificar e demonstrar que as questões associadas à “visibility splays” ficam asseguradas com a proposta de 

localização das diferentes espécies arbóreas e arbustivas. 

f) Contemplar uma peça desenhada onde se representem graficamente as áreas de aplicação dos compostos de 

fibras de madeira e outras soluções de geotêxtil e outra onde conste a espessura de decapagem a realizar 

diferenciada por cor/profundidade. 

g) Corrigir o elenco de espécies e a designação de misturas que deve ser o mesmo nas peças escritas e desenhadas. 

h) Diferenciar arbustos de pequenas árvores e de árvores no elenco de espécies. 

i) Utilizar espécies maioritariamente autóctones ou naturalizadas. Rever o elenco de espécies em função da sua 

ecologia, incluindo altitude, e das condições edafoclimáticas. Excluir do elenco espécies como a Betula pubescens 

e a Liriodendrum tulipifera. Rever a utilização de espécies como o Prunus cerasifera, o Cupressus lusitanica, a Tilia 

cordata, o Acer pseudoplatanus e o Platanus hibrida, quanto ao número de exemplares propostos. Os mesmos a 

ser considerados devem sê-lo em pontos mais urbanos, como rotundas, ou junto a habitações, sobretudo, a 

Camellia japonica. 
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j) Considerar espécies provenientes de populações locais (estacas ou sementes, quer plantas juvenis propagadas em 

viveiro), devendo todo material vegetal a plantar – herbáceas, arbustos e árvores – ser acompanhado de 

certificados de origem, apresentar boas condições fitossanitárias e ser bem conformado. Não devem ser utilizadas 

plantas de origem geográfica incerta ou o uso de variedades ou clones comerciais. 

k) Rever os portes apresentados para as espécies de porte arbóreo que devem ser superiores ao proposto, quer em 

altura quer em dap/pap, assim como as dimensões das covas e corrigir a altura a que é medido o PAP.  

l) Rever a gramagem por metro quadrado da mistura arbóreo-arbustiva para valores superiores. 

m) No caso dos transplantes de exemplares presentes e passíveis de tal operação, devem ser discriminadas, 

detalhadamente, em capítulo próprio, todas as “medidas preparatórias” das quais depende maior grau de 

sucesso das mesmas, devendo as peças desenhadas apresentar representação gráfica dos exemplares 

transplantados e dos existentes preservados. 

n) Definir o número de tutores por árvore e a sua altura correta. 

o) Referir, na Memória Descritiva e/ou no Caderno Técnico de Encargos, a necessidade de assegurar um controlo 

muito exigente quanto à origem das espécies vegetais a usar, com referência clara à Xylella fastidiosa multiplex, 

assim como em relação à Trioza erytreae, devendo ser, inclusive, considerada a introdução de claras restrições 

geográficas quanto à obtenção dos exemplares em causa. 

p) Assegurar atempadamente junto dos viveiros fornecedores a disponibilidade ou a reserva das sementes que 

constituem a mistura, assim como de arbustos e árvores, para os mesmos procederem ao seu aprovisionamento 

ou procederem à sua produção em viveiro. 

q) Considerar a apresentação de relatório anual de acompanhamento da implementação do PIP durante a sua 

implementação e, durante 3 anos, após a sua implementação.  

5. Plano de Gestão de Espécies Vegetais Exóticas e Invasoras (PGEEI), considerando as seguintes orientações: 

a) Considerar a sua elaboração por entidades e/ou especialistas reconhecidos nesta matéria que devem constar 

como autores do Plano, devendo, se possível, os mesmos acompanhar as diferentes fases. 

b) Considerar como áreas objeto a prospetar as relativas a toda a área a expropriar temporariamente e as que 

integrarão em definitivo o Domínio Público Rodoviário e todas as restantes áreas de trabalho e de apoio ao 

desenvolvimento do projeto, incluindo áreas de empréstimo de terras e de depósito de inertes para a realização 

da obra.  

c) Apresentar cartografia atualizada com o levantamento georreferenciado das áreas, sobrepostas à Carta Militar e 

Orto, onde se registe a presença de espécies vegetais exóticas invasoras. 

d) Quantificar em área, identificar e caracterizar as espécies em presença, metodologias a aplicar no controle 

específico e gestão de cada uma das espécies ocorrentes, privilegiando o controlo físico, e a definição das ações a 

implementar na eliminação do material vegetal. 

e) Incluir no planeamento a desarborização/desmatação com o objetivo das referidas áreas terem um tratamento 

diferenciado pelo empreiteiro. 

f) Definir um programa de monitorização para a fase de exploração para um período temporal a propor/definir. 

g) Considerar, nos primeiros 3 anos, a apresentação de um relatório anual do trabalho desenvolvido devidamente 

documentado e com adequado registo fotográfico, evidenciando os objetivos alcançados. Posteriormente, ao 

terceiro ano, considerar uma periodicidade trianual, dentro do período total de acompanhamento definido no 

âmbito do cumprimento da anterior alínea e) e da verificação e demonstração do seu cumprimento. 

6. Ficha técnica da solução ou soluções de luminária a utilizar na iluminação da via. As mesmas devem acautelar todas as 

situações que conduzam a um excesso de iluminação artificial, com vista a minimizar a poluição luminosa. De forma a 
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assegurar a redução da iluminação intrusiva o equipamento a propor deve assegurar: a existência de difusores de vidro 

plano; fonte de luz oculta e feixe vertical de luz e a utilização de LED de tonalidade laranja ou amarela, e.g. LED pc-

âmbar, LED branco com filtro amarelo ou alternativas equivalentes. 

7. Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO), atualizado em função das disposições constantes da presente 

decisão. 

Em Fase de Obra 

8. Plano de Recuperação Biofísica das Linhas de Água, de acordo com as seguintes orientações: 

a) Conter todas as peças escritas e desenhadas: Memória Descritiva e Justificativa; Caderno de Encargos; Mapa de 

Quantidades; Plano de Gestão; Cronograma de Manutenção; Plano Geral com localização das intervenções; Plano 

de Plantação; Plano de Sementeiras; Plano de Modelação; Planta de Pormenores e Plano de Gestão e 

Manutenção. 

b) Considerar a sua elaboração por especialista reconhecido na área da Engenharia Natural que deve constar como 

autor do Plano e que deve acompanhar as diferentes fases, se possível. 

c) Considerar todas as linhas de água afetadas e afluentes do rio de Veade incluindo o próprio. 

d) Considerar a aplicação de técnicas de engenharia natural não suportadas em enrocamentos de pedra.  

e) Definir um programa de manutenção/monitorização para a fase de exploração para um período temporal a 

propor/definir. 

f) Prever a apresentação de relatórios associados quer à implementação quer ao acompanhamento devendo ser 

proposto os intervalos de tempo para a sua apresentação dentro do período total de acompanhamento definido 

no âmbito do cumprimento da anterior alínea e da verificação e demonstração do seu cumprimento. 

9. Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas (PRAI), antes do término da obra e em tempo que permita a sua 

avaliação e a sua execução após aprovação. Considerar as seguintes orientações: 

a) Apresentado como documento autónomo. 

b) Considerar todas as áreas afetadas, não sujeitas ao Projeto de Integração Paisagística, e que devem ser 

recuperadas procedendo-se à criação de condições para a regeneração natural da vegetação. 

c) Representar em cartografia (orto) as áreas afetadas temporariamente e troços de vias a desativar, a escala 

adequada. Destacam-se todas as áreas pavimentadas das vias existentes – N 310, N 304, Rua de Além do Rio e 

Rua da Sr.ª das Candeias - a desativar, as áreas dos estaleiros, as áreas de empréstimo, as áreas dos stocks de 

materiais inertes a utilizar em obra e as áreas de depósito temporário ou não das terras excedentes. 

d) Identificar e caracterizar cada área quanto ao uso/ocupação que tiveram durante a fase de construção e às 

operações/ações a aplicar. 

e) A recuperação deve incluir operações de limpeza de resíduos, remoção de todos os materiais alóctones, remoção 

completa em profundidade das camadas dos pavimentos dos caminhos/acessos existentes e a desativar, 

descompactação do solo, despedrega, regularização/modelação do terreno, de forma tão naturalizada quanto 

possível e o seu revestimento com as terras vivas/vegetais. 

f) Associar a cada área cartografada graficamente o conjunto de operações/ações a aplicar. 

g) Definir a camada a espalhar de forma a acomodar todo o volume do solo/terra viva/vegetal proveniente da 

decapagem com clara exceção da obtida em áreas ocupadas com espécies vegetais exóticas invasoras. 

h) No caso de haver recurso a plantações ou sementeiras apenas considerar espécies autóctones e todos os 

exemplares a plantar devem apresentar-se bem conformados e em boas condições fitossanitárias.  

i) Apresentar os Planos de Modelação de todas as áreas intervencionadas acima elencadas. 
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j) Prever medidas dissuasoras e/ou de proteção temporária – vedações, paliçadas - no que diz respeito, por um 

lado, ao acesso – pisoteio e veículos – e, por outro, à herbivoria, nos locais/áreas a recuperar e a plantar, de 

forma a permitir a recuperação e a instalação da vegetação natural e proposta. 

k) Prever a apresentação de relatórios de monitorização para a fase de exploração em período a propor, após o 

término da obra, de verificação e demonstração do seu cumprimento. 

10. Relatório de Acompanhamento da Obra com periodicidade trimestral, fundamentalmente, apoiado em registo 

fotográfico focado nas questões/medidas do fator ambiental paisagem. Para elaboração dos diversos relatórios de 

acompanhamento de obra, estabelecer um conjunto de pontos/locais estrategicamente colocados para a recolha de 

imagens que ilustrem as situações e avanços de obra das mais diversas componentes do projeto (antes, durante e 

final). Efetuar o registo sempre a partir desses “pontos de referência” de forma a permitir a comparação direta dos 

diversos registos e a visualização não só do local concreto da obra assim como da envolvente, no âmbito da verificação 

e demonstração do cumprimento das medidas. As fotografias a apresentar devem ter uma elevada 

resolução/definição. 

 

Fase de Exploração 

11. Telas finais do “Projeto de Integração Paisagística da Variante à EN 210 entre Lordelo e Corgo” que reflitam, ou 

demonstrem comparativamente à versão aprovada, todas as alterações introduzidas no decorrer da execução da obra 

e da sua própria implementação.  

12. Relatórios de Monitorização, de acordo com a periodicidade e com os períodos de acompanhamento estabelecidos 

para os projetos e planos: “Projeto de Integração Paisagística da Variante à EN 210 entre Lordelo e Corgo”; “Plano de 

Gestão e Controlo de Espécies Vegetais Exóticas Invasoras”; “Plano de Recuperação Biofísica das Linha de Águas” e o 

“Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas”. 

 

Medidas de Minimização 

Projeto de Execução 

1. Minimizar o mais possível a expressão dos aterros e escavações mais pronunciadas quer em altura quer em área 

ocupada de modo a minimizar os impactes visuais, com destaque para as seguintes situações: Rotunda 1; REST.R1 – 

P.A.1; caminho paralelo 2 e 3; Rotunda 2; REST. R2 P.A.2 e REST.2 P.I.2.. 

2. Restabelecer as infraestruras afetadas, caso se aplique, em função do resultado dos pareceres a solicitar à REN-

Gasodutos e à Sonorgás – Sociedade de Gás do Norte, S.A.. 

3. Não inviabilizar a realização de eventuais futuros trabalhos de prospeção e pesquisa e/ou exploração nas a área com 

Pedido de Prospeção e Pesquisa MNPPP0444, denominada “Adoria”, e com a Área Potencial de Lítio “Seixoso-Vieiros”. 

4. Utilizar cartografia nos termos do previsto no Decreto-Lei n.º 193/95, de 28 de Julho. A representação dos limites 

administrativos deve ser realizada recorrendo à Carta Administrativa Oficial de Portugal (CAOP) em vigor, disponível na 

página da Internet da DGT.  

 

Fase de preparação prévia à execução das obras 

5. Promover ações de formação e de sensibilização ambiental para o pessoal afeto à obra sobre procedimentos 

ambientalmente adequados (sensibilização ambiental) para que desta forma se possam limitar ações nefastas sobre os 

valores naturais e visuais - vegetação, afloramentos rochosos, valores culturais (muros de pedra) e patrimoniais entre 

outros. Incluir as temáticas relacionadas com a conservação do solo, gestão de resíduos, manipulação, transporte e 
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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 

6. Divulgar o programa de execução das obras às populações interessadas, designadamente à população residente na 

área envolvente, mediante comunicação à Câmara Municipal 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, designadamente a afetação temporária das acessibilidades. Alertar do início dos trabalhos as entidades 

envolvidas em operações de socorro e de proteção civil, nomeadamente os agentes de proteção civil, como sejam os 

Corpos de Bombeiros e o Serviço Municipal de Proteção Civil de Celorico de Basto. 

7. Adotar um dispositivo de atendimento ao público para a receção de reclamações, sugestões e/ou pedidos de 

informação sobre o projeto: Disponibilizar um número de atendimento ao público e assegurar a realização de reuniões 

quando necessário; Afixar o número de atendimento ao público à entrada do estaleiro e em cada frente de obra; Os 

resultados do acompanhamento devem ser inseridos no Relatório Final de Supervisão e Acompanhamento Ambiental; 

Todas as reclamações ou pedidos de informação de entidades externas e do público em geral devem ser registadas em 

impressos próprios. 

8. 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. 

9. 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. Considerar que as atividades 

ruidosas só poderão ter lugar fora do período referido com a emissão de licença especial de ruído. 

10. Solicitar parecer à Entidade Regional da Reserva Agrícola do Norte após estarem quantificadas e identificadas as áreas 

RAN e as áreas pertencentes à Região Demarcada do Vinho Verde, uma vez que as utilizações não agrícolas de áreas 

integradas na RAN estão sujeitas a parecer prévio vinculativo desta Entidade, ao abrigo da alínea d), do n.º 2, do artigo 

9º, do Decreto-Lei n.º 196/89, de 14 de junho, (alterado pelo Decreto-Lei n.º 274/92, de 12 de dezembro e Decreto-Lei 

n.º 278/95, de 25 de outubro). 

11. Obter o parecer da REN-Gasodutos e contactar a Sonorgás – Sociedade de Gás do Norte, S.A., dada a potencial 

afetação da futura rede de distribuição a ser implementada no município de Celorico de Basto, com vista à ponderação 

e harmonização de eventuais interferências com o projeto. 

12. Assinalar todas as ocorrências patrimoniais na Planta Síntese de Condicionantes. 

13. Assinalar as áreas a salvaguardar (em termos de património cultural) existentes na proximidade das frentes de obra, 

de acordo com o identificado na Planta de Condicionantes. Balizar as áreas a salvaguardar que se localizem a menos de 

50 m das áreas a intervencionar. 

14. Estabelecer, em todas as áreas sujeitas a intervenção, os limites para além do quais não deve haver lugar a qualquer 

perturbação, quer pelas máquinas quer por eventuais depósitos de terras e/ou outros materiais de forma a reduzir a 

compactação dos solos, os quais devem ser balizados considerando uma área de proteção, e devem estar presentes 

em todo o perímetro e durante a execução da obra. 

15. Identificar e sinalizar os núcleos de espécies relevantes floristicamente e habitats protegidos para evitar a sua 

destruição. Criar uma zona/área de proteção em torno de todos os exemplares arbóreos, com particular destaque para 

o género Quercus e, eventualmente arbustivos, se aplicável, quando próximos de áreas intervencionadas, no mínimo 

correspondente à do diâmetro da copa. Executar a balizagem, enquanto medida preventiva e de proteção, em todo o 

perímetro da linha circular de projeção horizontal da copa, sobre o terreno, do exemplar arbóreo em causa, ou, no 

mínimo, na extensão voltada para o lado da intervenção. 



 
Parecer da Comissão de Avaliação 

 

Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 3451                       Pág. 58 
Variante à EN210 entre Lordelo e Corgo 
Abril de 2022 

 

16. Respeitar no caso das espécies arbóreas ou arbustivas sujeitas a regime de proteção, o exposto na respetiva legislação 

em vigor. 

 

Fase de Construção 

17. Localizar preferencialmente os estaleiros e os parques de materiais em locais infraestruturados, ou caso tal não seja 

possível, privilegiar locais com declive reduzido e com acesso próximo, para evitar, tanto quanto possível, 

movimentação de terras e abertura de acessos. A localização preferencial dos estaleiros e outras áreas de apoio 

(incluindo áreas de depósitos temporários de terras) deve respeitar as áreas condicionadas para a localização de 

estaleiro(s), segundo Carta de Condicionantes à Localização dos Estaleiros, não ocupando os seguintes locais: 

a. 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). 

b. Perímetros de proteção de captações. 

c. Áreas da Reserva Agrícola Nacional (RAN) e/ou da Reserva Ecológica Nacional (REN). 

a. Outras áreas de habitats ou biótopos de espécies sensíveis e de espécies com relevância do ponto de vista da 

conservação, tanto florísticas como faunísticas, designadamente as áreas de Habitats 91E0 e 9330, bem 

como bosques mistos.  

b. Locais sensíveis do ponto de vista paisagístico. 

c. Áreas de ocupação agrícola. 

d. Proximidade de áreas urbanas / habitadas. 

e. Zonas de proteção e salvaguarda do património cultural. 

f. Uma distância de 50 m em torno das ocorrências patrimoniais. 

g. Outras condicionantes, restrições de utilidade pública e servidões administrativas aplicáveis. 

18. Efetuar a desmatação de áreas florestais fora do período reprodutor da maioria das espécies de aves por forma a 

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

19. Efetuar o corte de árvores de grande porte fora dos períodos de maternidade e invernada dos morcegos, de forma a 

evitar a mortalidade destes animais. Evitar os períodos entre 15 de abril e 15 de julho e de dezembro a 15 de fevereiro. 

Manter as árvores cortadas no local durante uma noite de forma a permitir que caso ainda existam morcegos no seu 

interior estes possam sair e encontrar novos abrigos. 

20. Realizar as ações de desarborização, desmatação ou limpeza do coberto vegetal de forma gradual/progressiva e 

reduzida ao mínimo indispensável à execução dos trabalhos, designadamente nas áreas onde se observa a existência 

de Habitats 9330, Bosques Mistos e Galerias Ripícolas e em especial o Habitat 91E0. 

21. Efetuar as operações de desmatação por corte raso, com corta-matos, e rechega do material cortado, nas áreas que 

não sejam sujeitas a mobilização do solo. Nas áreas onde seja necessário realizar movimentações de terras, efetuar as 

operações de desmatação por gradagem, com mistura do mato cortado na camada superficial do solo. Não decapar 

nem desmatar as áreas adjacentes às áreas a intervencionar, ainda que possam ser utilizadas como zonas de apoios. 

22. Nas áreas a desarborizar e desmatar, onde se verifique a presença de plantas exóticas invasoras, de forma a garantir 

uma contenção eficaz da dispersão de propágulos, proceder à sua remoção física e à sua eficaz eliminação, tendo em 

consideração que esta ação não deve ser executada durante a época de produção e dispersão de sementes.  

23. Separar/segregar todo o material vegetal proveniente do corte das espécies vegetais exóticas invasoras do restante 

material vegetal o qual deve ser acondicionado, sobretudo, do efeito de ventos. O corte deve ser realizado, sobretudo, 

fora da fase de produção de semente. A estilhagem e o espalhamento não podem ser considerados como ações a 
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desenvolver. No transporte deste material, a destino final adequado, assegurar que não existe risco de propagação das 

espécies em causa, e tomar as medidas de acondicionamento adequadas a cada uma destas. 

24. Considerar todas as formas disponíveis para não destruir a estrutura e a qualidade da terra viva por compactação e 

pulverização, visando também a redução dos níveis de libertação de poeiras e a sua propagação, como: não usar 

máquinas de rastos; reduzir as movimentações de terras em períodos de ventos que potenciem o levantamento e 

propagação das poeiras e a exposição de solos nos períodos de maior pluviosidade e ventos. Adotar todas as práticas e 

medidas adequadas de modo a reduzir a emissão de poeiras na origem. 

25. Realizar a decapagem da terra/solo vegetal/vivo sempre de forma segregadora em função das áreas acusarem ou não 

a presença de espécies vegetais exóticas invasoras, assim como na deposição nas áreas do seu armazenamento, 

respeitando o levantamento efetuado. Restringir a decapagem da terra viva/vegetal, sobretudo, nas áreas possuidoras 

do banco de sementes das espécies autóctones, às áreas estritamente necessárias e realizar, de forma 

progressiva/gradual, em todas as áreas objeto de intervenção direta/física a escavação/remoção de terras. 

26. Não reutilizar as terras contaminadas por espécies vegetais exóticas invasoras, nas ações de recuperação e integração 

paisagística, devendo ser transportada a depósito devidamente acondicionadas ou colocadas em níveis de 

profundidade superiores a 1 m. 

27. Efetuar a progressão da máquina nas ações de decapagem sempre em terreno já anteriormente decapado, ou a partir 

do acesso adjacente, de forma que nunca circule sobre a mesma, evitando a desestruturação do solo vivo. 

28. Usar máquinas de pneumáticos em detrimento das máquinas de rastos, exceto em situações de declives mais 

acentuados, de forma a não destruir a estrutura e a qualidade da terra/solo vivo por compactação e pulverização. 

29. Realizar as operações de decapagem com recurso a balde liso e por camadas ou por outro método que seja 

considerado mais adequado e que não se traduza na destruição da estrutura do solo vivo. A terra viva decapada deve 

ser segregada e permanecer sem mistura com quaisquer outros materiais inertes e terras de escavação de horizontes 

inferiores. A profundidade da decapagem da terra/solo viva deve corresponder à espessura da totalidade da terra 

vegetal, em toda a profundidade do horizonte local (Horizontes O e A) e não em função de uma profundidade pré-

estabelecida. 

30. Depositar em pargas a terra/solo vivo proveniente da decapagem, com cerca de 2m de altura, com o topo 

relativamente côncavo. Colocá-las próximo das áreas de onde foram removidas, mas assegurando que tal se realiza em 

áreas planas e bem drenadas protegidas/preservadas contra a erosão hídrica e eólica através de uma sementeira de 

espécies forrageiras de gramíneas e, sobretudo, leguminosas pratenses, de forma a manter a sua qualidade, 

sobretudo, se o período de duração da obra ou da exposição das pargas ao ambiente exceder 10 dias.  

31. Em caso de ser necessário utilizar terra/solo vegetal/vivo, terras de empréstimo e materiais inertes, na construção dos 

novos acessos, enchimento de fundações e, eventuais, noutras áreas, assegurar junto dos fornecedores que não 

provêm de áreas ou stocks contaminadas por espécies vegetais exóticas invasoras ou que estão isentos da presença 

dos respetivos propágulos/sementes das referidas espécies para que as mesmas não alterem a ecologia local e 

introduzam plantas invasoras. 

32. Para as intervenções nas zonas das linhas de água e, eventuais, desvios temporários, ou para a realização de 

ensecadeiras, não contemplar a colocação de enrocamentos nas suas margens, mas sim outras formas alternativas de 

contenção temporária, nomeadamente por estacaria. Havendo inevitabilidade de aplicação de enrocamentos, os 

mesmos devem ser integralmente retirados de modo a poderem ser realizadas as ações de recuperação no âmbito do 

Plano de Recuperação Biofísica das Linha de Águas. 
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33. Assegurar que a iluminação a utilizar no exterior, incluindo nos estaleiros, não seja projetada de forma intrusiva sobre 

a envolvente e sobre as habitações próximas, sempre que aplicável, devendo ser dirigida, segundo a vertical, e apenas 

sobre os locais que efetivamente a exigem. 

34. Executar/implementar de forma coordenada os Projetos e Planos previstos. 

35. Armazenar eventuais materiais de escavação com vestígios de contaminação 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. 

36. Utilizar, sempre que possível, 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, não podendo ser depositadas em solos 

da REN e da RAN).  

37. Durante o armazenamento temporário de terras, efetuar a sua proteção com coberturas impermeáveis. As pilhas de 

terras devem ter uma altura que garanta a sua estabilidade. 

38. 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. 

39. 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. 

40. Escolher 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. 

41. Sempre que a travessia de zonas habitadas for inevitável, adotar velocidades moderadas, de forma a minimizar a 

emissão de poeiras. 

42. Assegurar que são selecionados os métodos construtivos e os equipamentos que originem o menor ruído possível. 

43. Assegurar o correto armazenamento temporário dos resíduos produzidos, de acordo com a sua tipologia e em 

conformidade com a legislação em vigor. Prever 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. 

44. 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. 

45. Armazenar os óleos, lubrificantes, tintas, colas e resinas usados em recipientes adequados e estanques, para posterior 

envio a destino final apropriado, preferencialmente a reciclagem. 

46. Prever áreas impermeabilizadas e limitadas para conter qualquer derrame, caso seja necessário proceder ao 

manuseamento de óleos e combustíveis. 

47. Sempre que ocorra um derrame de produtos químicos no solo, proceder 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. 

48. 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.  
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49. Assegurar sempre a continuidade dos escoamentos na realização das intervenções que interfiram com as estruturas de 

drenagem. Realizar este tipo de intervenções preferencialmente, fora dos períodos mais pluviosos do ano e 

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

50. Colocar os 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, minimizando o potencial de degradação da qualidade da 

massa de água.  

51. Efetuar a decapagem e a pintura das superfícies nas intervenções nas obras de arte especiais, recorrendo ao 

confinamento da estrutura de modo a impedir a dispersão dos resíduos para o meio ambiente, minimizando o 

potencial de degradação da qualidade da massa de água.  

52. Assegurar, se durante as escavações se verificar a exposição à superfície do nível freático, que todas as ações que 

traduzam risco de poluição são eliminadas ou restringidas na sua envolvente direta. Vedar a área e restringir o acesso 

direto ao local.  

53. Garantir nas intervenções a realizar na construção da Rotunda 2, a salvaguarda e preservação das infraestruturas 

inerentes às captações de água existentes na envolvente.  

54. Nos locais onde se revele indispensável a utilização de explosivos para o desmonte de rochas nos taludes de 

escavação, dar 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.  

55. Aquando da realização das escavações, caso se intersete fratura hidrogeologicamente produtiva, proceder à sua 

selagem imediata.  

56. Caso se verifiquem diminuições significativas de caudal de captações existentes, diretamente imputáveis à obra, 

efetuar a indemnização ou substituição das captações onde tal se verifique, por captações com características 

semelhantes, em estreita articulação com os respetivos proprietários.  

57. 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, a fim de evitar o derrame acidental e 

consequente afetação dos recursos hídricos subterrâneos. 

58. 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, devem utilizar o percurso 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. 

59. Aquando da construção de viadutos implementar medidas que impeçam a queda de materiais nas linhas de água. 

60. Caso se proceda ao desvio provisório das Linhas de água para a construção dos Viadutos 1 e 2 e da Ponte sobre o rio 

Veade, realizar esta ação em época de estio, com recurso a retenção e bombagem do caudal afluente. Efetuar este 

desvio de forma a garantir sempre o escoamento natural da linha de água. 

61. Encaminhar as águas de lavagem ou resultantes da intervenção para uma bacia de contenção devidamente 

impermeabilizada com plástico e/ou geotêxtil. 

62. Realizar as obras de atravessamento das linhas de água em períodos de menor velocidade de escoamento. 

63. Proceder à limpeza das linhas de água a montante das passagens hidráulicas, a fim de impedir a sua obstrução. Efetuar 

em rampa as entradas e saídas das passagens hidráulicas, quando em grande desnível, evitando as caixas verticais e as 

escadas. Utilizar pavimento que promova a sua utilização pela fauna, bem como utilizar vegetação para favorecer o 

seu encaminhamento. 
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64. Respeitar o estipulado no Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de maio, que aprova a proteção ao sobreiro, no caso de 

corte de sobreiros. 

65. Implementar vedações com rede em L para minimizar a mortalidade da fauna por atropelamento. 

66. Efetuar a prospeção arqueológica sistemática, após a desmatação dos caminhos e acessos à obra, das áreas de 

estaleiros, áreas de empréstimo e depósito de terras, e outras áreas funcionais da obra que não tenham sido 

prospetadas, sendo que de acordo com os resultados obtidos, podem vir a ser condicionadas. 

67. Efetuar o acompanhamento arqueológico de todas as operações que impliquem revolvimento do solo. Executar este 

acompanhamento 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.  

68.  Suspender a obra, no local, sempre que se encontrem vestígios arqueológicos, 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, garantir expressamente a salvaguarda pelo registo 

da totalidade dos vestígios e contextos a afetar, através da escavação arqueológica integral. 

69. Conservar in situ as ocorrências arqueológicas que forem reconhecidas durante o acompanhamento arqueológico da 

obra, tanto quanto possível, e em função do valor do seu valor patrimonial, mesmo que de forma passiva, de tal forma 

que não se degrade o seu estado de conservação atual.  

70. Colocar os achados móveis em depósito credenciado pelo organismo de tutela do património cultural. 

71. Registar, para memória futura, mediante representação gráfica, fotográfica e textual, as ocorrências passíveis de 

afetação em consequência da execução do projeto, e por proximidade da frente de obra. 

72. Adotar medidas no domínio da sinalização informativa e da regulamentação do tráfego nas vias atravessadas pelo 

projeto, visando a segurança e informação durante a fase de construção. 

73. Facultar alternativas válidas ao maior número possível de atravessamentos condicionados por motivos de obra. 

Garantir as normais condições de acessibilidade à população local, nomeadamente ao nível de limpeza, desobstrução 

das vias e manutenção adequada dos acessos. Sempre que necessário, criar passagens pedonais que permitem um 

atravessamento seguro para peões, dotadas de sinalização adequada. 

74. Equacionar 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. 

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

76. Todos os casos em que ocorra, por necessidade ou acidente, afetação temporária de culturas, reportar de imediato os 

respetivos proprietários e efetuar a compensação pelos prejuízos causados. 

77. Cumprir as condições regulamentares expressas no Regulamento de Segurança de Linhas Elétricas de Alta Tensão 

(RSLEAT) aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 1/92 de 18 de fevereiro e no Regulamento de Segurança de Redes 

de Distribuição de Energia Elétrica em Baixa Tensão (RSRDEEBT) aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 90/84 de 26 

de dezembro, bem como das normas e recomendações da DGEG e da E-REDES em matéria técnica. 

78. Cumprir as servidões administrativas associadas às infraestruturas da RESP: permitir a entrada nas suas propriedades 

das pessoas encarregadas de estudos, construção, manutenção, reparação ou vigilância dessas infraestruturas, bem 

como a permitir a ocupação das suas propriedades enquanto durarem os correspondentes trabalhos, em regime de 

acesso de 24 horas; não efetuar trabalhos e sondagens na vizinhança das referidas infraestruturas, sem o prévio 

contacto e obtenção de autorização por parte da E-REDES; assegurar o acesso aos apoios das linhas, por corredores 

viários de 6 metros de largura mínima e pendente máxima de 10%, o mais curtos possível e sem curvas acentuadas, 

permitindo a circulação de meios ligeiros e pesados como camião com grua; assegurar na envolvente dos apoios das 
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linhas, uma área mínima de intervenção de 15 m x 15 m; não consentir, nem conservar neles, plantações que possam 

prejudicar essas infraestruturas na sua exploração.  

79. Tomar todas as precauções de modo a impedir a aproximação de pessoas, materiais e equipamentos, a distâncias 

inferiores aos valores dos afastamentos mínimos expressos nos RSLEAT. 

80. Elaborar e remeter para a ANEPC, um Plano de Segurança / Emergência para a fase de construção, o qual deve 

identificar e caraterizar os potenciais riscos associados à execução dos trabalhos e definir procedimentos a levar a cabo 

pela empresa responsável pelas obras em caso de ocorrência de acidente ou outra situação de emergência, de forma a 

minimizar os potenciais efeitos negativos da(s) mesma(s). Tal Plano deve conter medidas de prevenção e autoproteção 

para os riscos mais significativos associados ao projeto e/ou à sua envolvente, incluindo, quanto ao cumprimento das 

normas de segurança respeitantes ao armazenamento de matérias perigosas no espaço físico do estaleiro, a devida 

sinalização e compartimentação desses locais, com vista a minimizar a probabilidade de ocorrência de derrame, 

explosão ou incêndio.  

81. Acautelar o cumprimento das disposições preventivas em termos de risco de incêndio rural, previstas no Sistema de 

Gestão Integrada de Fogos Rurais e no Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios (PMDFCI) de Celorico 

de Basto, nomeadamente a limpeza e manutenção das faixas de gestão de combustível na sua envolvente. Uma vez 

que na área envolvente do projeto existem povoamentos florestais de sobreiros e eucaliptos, devem adicionalmente 

ser observadas as disposições constantes dos artigos 68º (Condicionamento de outras atividades) e 69º (Maquinaria e 

Equipamentos) do Decreto-Lei n.º 82/2021, de 13 de outubro, designadamente quanto ao acesso, circulação e 

permanência nos espaços florestais e vias de acesso, e demais restrições ao uso de maquinaria e veículos motorizados. 

82. Garantir condições de acessibilidade, parqueamento e operação dos meios de socorro, tanto na fase de construção 

como de exploração, designadamente através da adoção, sempre que aplicável e quando possível, de barreiras 

centrais com secções amovíveis, por forma a facilitar a intervenção de meios de emergência em caso de necessidade.  

 

Fase Final da Execução das Obras 

83. Repor os muros e sebes de compartimentação afetados no decorrer da obra e nas áreas temporariamente ocupadas, 

que não fiquem posteriormente no Domínio Público Rodoviário. No caso dos muros de pedra a sua reconstrução deve 

recorrer aos mestres locais para que seja assegurada a sua construção segundo as técnicas locais tradicionais. 

84. Repor as adequadas condições de circulação nos caminhos envolventes afetados. 

85. Proceder à limpeza dos locais de estaleiro e parque de materiais, com reposição das condições existentes antes do 

início das obras. Requalificar as áreas de uso temporário, assim como as zonas de talude. 

86. 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.  

 

Fase de Exploração 

87. Promover a manutenção da limpeza das condutas de drenagem de águas pluviais, de modo a evitar a obstrução do 

escoamento de águas. 

88. Sempre que ocorram situações de ruído superior ao limite legal, implementar medidas de minimização.  

89. Implementar medidas de gestão florestal indicadas no Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios do 

concelho, nomeadamente no que diz respeito à manutenção da Faixa de Gestão de Combustível, bem como o integral 

cumprimento das disposições do novo Decreto-Lei n.º 82/2021, de 13 de outubro, em matéria de gestão de fogos 

rurais.  
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Fase de Desativação 

90. No caso de vir a ocorrer, transportar e encaminhar os materiais a remover para operadores de gestão de resíduos 

devidamente licenciados para que os resíduos sejam integrados em processos adequados de reciclagem, dado que a 

transformação de resíduos em novos recursos, em linha com um modelo de economia circular, contribui para a 

redução das emissões de GEE. 

 

Outros Planos 

Implementar os seguintes Planos, aprovados de acordo coma presente decisão: 

91. Plano Ambiental de Obra. 

92. Plano de Prevenção de Gestão de Resíduos de Construção e Demolição. 

93. Plano de Acessos. 

94. Projeto de Integração Paisagística da Variante à EN 210 entre Lordelo e Corgo. 

95. Plano de Gestão de Espécies Vegetais Exóticas e Invasoras. 

96. Plano de Recuperação Biofísica das Linhas de Água. 

97. Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas. 

 

Plano Geral de Monitorização 

1. Programa de Monitorização dos Recursos Hídricos superficiais 

Localização das amostragens: 

 No atravessamento do rio Veade (em ponte) a montante e a jusante da via. 

 Nas duas linhas de água de maior expressão (viaduto V1 e V2), localizados no PK 2+100 e PK 2+870, a montante e a 

jusante da via. 

Frequência de amostragem: 

 Na fase de construção, serão feitas campanhas trimestrais, ou sempre que se justifique.  

 Na fase de exploração, a frequência de amostragem deve ser de pelo menos duas campanhas anuais, a realizar em 

período crítico (após as primeiras chuvadas) e em período húmido (Inverno). Nesta fase, a monitorização deve ser feita 

durante pelo menos 3 anos, de forma a garantir a consistência de resultados. 

Parâmetros a monitorizar: 

 Monitorização in situ: pH, temperatura, condutividade, oxigénio dissolvido e caudal.  

 Monitorização em laboratório: Carência Química de Oxigénio (CQO), Carência Bioquímica de Oxigénio (CBO5) Sólidos 

Suspensos Totais (SST), Zinco total, Cobre total, Ferro total, Óleos e gorduras e Hidrocarbonetos Totais. 

Técnicas, Metodologia e Equipamento: 

 As técnicas, os métodos de análise e os equipamentos devem estar de acordo com os critérios estabelecidos no 

Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho e as análises laboratoriais devem ser efetuadas por um laboratório 

devidamente acreditado. 

 Na recolha das amostras de água, recomenda-se que sejam utilizados recipientes adequados, como frascos de vidro ou 

plástico, preparados com reagentes específicos para individualização e fixação de parâmetros, conservados a 4.º C e 

transportados a laboratório acreditado para o efeito, no próprio dia da recolha. 

 Deve ser realizado o respetivo registo de recolha com os dados essenciais à sua identificação e caracterização, 

nomeadamente, a localização exata do ponto de recolha de água, com indicação das coordenadas geográficas; a data e 

hora da recolha; as condições climatológicas; a descrição da amostra de água (cor, aparência, cheiro) e os resultados 

dos parâmetros medidos in situ. 



 
Parecer da Comissão de Avaliação 

 

Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 3451                       Pág. 65 
Variante à EN210 entre Lordelo e Corgo 
Abril de 2022 

 

Critérios de avaliação e apresentação dos resultados: 

 A periodicidade dos relatórios de monitorização acompanhará as campanhas de amostragem. Na sequência de cada 

campanha de amostragem será elaborado o respetivo relatório de monitorização, que respeitará o definido no Anexo 

V da Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro (entregue 90 dias após os últimos resultados). Nos relatórios de 

campanha deve ser efetuada uma comparação com os resultados da campanha anterior. 

 Os resultados das análises às águas superficiais devem ainda ser comparados com os Anexos do Decreto-Lei n.º 

236/98, de 1 de agosto (Anexo XVI e Anexo XXI). Se ao final de 3 anos, os valores se mantiverem em cumprimento da 

legislação deve ser solicitada a dispensa de realização das campanhas de amostragem pelo que se recomenda a 

cessação da monitorização. 

 

2. Programa de Monitorização dos Recursos Hídricos Subterrâneos 

Localização das amostragens; 

 Captações identificadas no levantamento, com referências 2, 3, 5, 6, 11, 14, 16, 17,18 e 21. 

Frequência de amostragem: 

 A monitorização deve compreender duas campanhas de amostragem antes do início da obra, que sirva como 

referencial para a amostragem a realizar em fase de construção (uma no período húmido e outra no período de 

estiagem). Durante a fase de construção do projeto a frequência de amostragem deverá ser trimestral, ou seja, quatro 

campanhas por ano hidrológico (duas na época húmida e duas na época seca). 

Parâmetros a monitorizar: 

 Monitorização in situ: pH, temperatura, condutividade, nível piezométrico. 

 Monitorização em laboratório: Carência Química de Oxigénio (CQO), Carência Bioquímica de Oxigénio (CBO5), 

Condutividade, pH, Temperatura, Sólidos Suspensos Totais (SST), Zinco, Cobre, Chumbo, Cádmio, Crómio, Níquel, 

Ferro, Hidrocarbonetos Totais, Óleos e gorduras. 

Técnicas, Metodologia e Equipamento: 

 A amostragem da qualidade da água deve obedecer às normas técnicas vigentes e aplicáveis, com os devidos cuidados 

no manuseamento e acondicionamento das amostras. As determinações analíticas devem ser efetuadas por 

laboratórios certificados para proceder às análises para os parâmetros selecionados. Os métodos analíticos devem 

observar o disposto no Decreto-Lei nº 83/2011 de 20 de junho. 

 As medições do nível de água devem ser realizadas com sonda de medição de níveis, com precisão centimétrica. Os 

parâmetros in situ devem ser obtidos aquando da recolha da amostra de água para laboratório, com recurso a uma 

sonda multiparamétrica. 

Critérios de avaliação e apresentação dos resultados: 

 A periodicidade dos relatórios de monitorização acompanhará as campanhas de amostragem. Na sequência de cada 

campanha de amostragem será elaborado o respetivo relatório de monitorização, que respeitará o definido no Anexo 

V da Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro (entregue 90 dias pós os últimos resultados). Nos relatórios de 

campanha deve ser efetuada uma comparação com os resultados da campanha anterior. Atendendo aos resultados 

que forem sendo obtidos durante monitorização, periodicamente, a equipa técnica deve avaliar a eficácia das técnicas 

de amostragem, procedendo-se à sua revisão, caso considere necessário. 

 Os resultados devem ser comparados com os Valores Máximos Admissíveis estabelecidos no Anexo XXI do Decreto-Lei 

n.º 236/98, de 1 de agosto. Se ao final de 3 anos, os valores se mantiverem em cumprimento da legislação deve ser 

solicitada a dispensa de realização das campanhas de amostragem pelo que se recomenda a cessação da 

monitorização. 
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3. Programa de Monitorização do Ruído 

O programa de monitorização do ruído permitirá:  

 Informar sobre a situação real. 

 Avaliar do grau de incerteza inerente às técnicas de previsão dos níveis sonoros. 

 Identificar tendências de forma a poder preveni-las, quando nocivas.  

 Informar da necessidade de medidas de minimização, caso necessário. 

 

 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, deve 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 devem 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.  

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 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: 
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 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, proceder à 

implementação de medidas de minimização, nomeadamente isolamento sonoro das fontes de ruído ou alteração do 

horário de funcionamento das obras.  

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).  

 

 Fase de Exploração 

Técnicas e métodos de análise: 

 A duração do tempo de medição deve 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 devem ser efetuadas tendo em conta as normas portuguesas aplicáveis:  

NP ISO 1996-1: 2011: 

 Acústica; (Descrição, medição e avaliação do ruído ambiente; Parte 1: Grandezas fundamentais e métodos de 

avaliação). 

 Acústica (Descrição, medição e avaliação do ruído ambiente; Parte 2: Determinação dos níveis de pressão sonora do 

ruído ambiente). 

NP ISO 1996-2: 2011  

 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: 

 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 são os seguintes:  
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 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:  

 Verificação da eficácia das medidas de minimização, a efetuar logo após o início da exploração, de acordo com as 

normas mencionadas no presente programa. 

 Monitorização ao longo do tempo.  

As medições acústicas devem ser acompanhadas por contagens de tráfego.  

Cronograma: 

 As primeiras campanhas para monitorização do ruído resultante do tráfego devem 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 deve ser revista. 

 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. 

Periodicidade dos relatórios de monitorização e critérios para a decisão sobre a revisão do programa de monitorização:  

 Os relatórios devem ser entregues após a realização das Campanhas de monitorização e de acordo com a estrutura e 

conteúdo previstos no Avexo V da Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro. 

 

4. Programa de Monitorização da Mortalidade Faunística  

Na fase de exploração do projeto a monitorização da fauna terrestre permite avaliar os impactes diretos da rodovia sobre 

este grupo, nomeadamente atropelamentos.  

 

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.  

Locais de amostragem: 

 Totalidade da rodovia.  

Periodicidade e Frequência: 

 A monitorização deve compreender os três primeiros anos na fase de exploração.  

 A avaliação da mortalidade deve ser feita quinzenalmente.  
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Técnicas e métodos de recolha de dados e equipamentos necessários: 

 Todo o troço da rodovia deve 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.  

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.  

Estrutura e conteúdo dos relatórios de monitorização, respetivas entregas e critérios para decisão sobre a sua revisão:  

 Será 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 

deve ser efetuada uma comparação dos resultados com os anos anteriores.  

 Atendendo aos resultados que forem sendo obtidos durante monitorização, periodicamente, a equipa técnica deve 

avaliar a eficácia das técnicas de amostragem, procedendo-se à sua revisão, caso considere necessário. 

 

5. Programa de Monitorização da Qualidade do Ar 

Em caso de queixas/reclamações que possam surgir com a implementação do projeto, efetuar uma campanha de 

monitorização de Partículas PM10, com recurso a uma estação de qualidade do ar móvel, junto dos recetores sensíveis 

(Lordelo, Veade, Fermil, São romão, Corgo e Padredo), de forma a ser possível avaliar a real contribuição das diversas fontes 

de emissão existentes no local e na sua envolvente. Medir os parâmetros meteorológicos: velocidade e direção do vento, 

precipitação, temperatura e humidade relativa. Esta campanha de amostragem deve cumprir o disposto no Decreto-Lei n.º 

102/2010, de 23 de setembro, e deve abranger 14% de um ano. 

 

 

 

 

Pela Comissão de Avaliação 

(Dora Beja)       

 

(Isabel Silva) 
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Anexo I  

Enquadramento Administrativo do projeto 
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Anexo II 

Pareceres Externos 
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Ex.mos Senhores, 

 

Relativamente ao assunto em epígrafe, e em resposta ao V/ ofício suprarreferido, informa-se o 

seguinte: 

 

1. Este Organismo já tinha analisado este projeto quando foi solicitado a pronunciar-se sobre 

a sujeição a procedimento de AIA, nos termos do nº 3 do art.º 1º do Decreto-Lei nº 151-

B/2013, na sua redação atual, tendo emitido parecer no sentido de não ser sujeito, pelo facto 

de não terem sido identificados impactes ambientais significativos potenciais no contexto dos 

Sistemas Ecológicos (N/ Ofício ref.ª S-014193/2021); 

2. O projeto agora apresentado com o EIA é essencialmente idêntico ao que foi apresentado 

com o pedido de sujeição a procedimento de AIA analisado, tendo-se detetado as seguintes 

diferenças: 

a) Estão identificados mais 6 caminhos paralelos; 

b) A ponte sobre o rio Veade foi encurtada em 18 m e o viaduto V1 em 20 m; 

c) Não são referidas obras de contenção apesar de constarem do índice, nomeadamente 

dois muros de gabiões que estavam referidos no documento apresentado 

anteriormente; 

 

3. Apesar das diferenças, não se considera que as mesmas impliquem uma alteração 

significativa do projeto ou dos impactos que possam ser gerados por este; 

4. O EIA não acrescenta informações novas, ou com um efeito significativo, sobre a situação de 

referência ou sobre os impactos gerados pelo projeto. O documento que suportou o pedido 

de enquadramento de sujeição a AIA já era bastante detalhado e o trabalho de campo que 

serviu e base para esse é o mesmo que serviu para a elaboração do presente EIA; 

5. Assim, confirma-se que o projeto não afeta Áreas Classificadas e apenas serão afetadas duas 

manchas de habitats naturais correspondentes a uma afetação total de 0,55 ha de habitat 

9330 - Florestas de Quercus suber, quer pela via quer pela construção de restabelecimentos, 

e de 0,11 ha de habitat prioritário 91E0 - Florestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus 
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excelsior, pela construção da ponte sobre o rio Veade. São áreas bastante reduzidas pelo que 

não se considera que a destruição destas corresponda a impactos significativos; 

6. Na totalidade do projeto, prevê-se a intervenção em 11,96 ha, sendo que 3/4 correspondem 

a áreas com baixo valor natural como sejam as áreas agrícolas (37%), povoamentos florestais 

de eucalipto ou pinheiro (28%) e áreas artificializadas (10%). Não é por isso expectável a 

ocorrência de impactos ambientais significativos sobre a flora e fauna. Importa no entanto 

referir que há alguns elementos do projeto, como sejam o estaleiro e eventuais locais de 

deposição e/ou escavação de terras, que não estão definidos, mas a aplicação da planta de 

condicionantes, e das medidas de minimização previstas deverá ser adequada para 

minimizar os impactos ambientais provocados por estas instalações. Assinala-se que as 

medidas propostas pelo ICNF no parecer anterior já estão incluídas como medidas 

minimizadoras no EIA; 

7. O EIA propõe dois planos de monitorização relativos à biodiversidade: habitats e mortalidade 

de fauna. No que se refere à monitorização dos habitats considera-se que as situações não 

justificam a necessidade de monitorização, dado tratar-se de afetações pontuais, de 

manchas de pequena dimensão, que serão essencialmente afetadas durante a fase de 

construção. Aplicadas as medidas de minimização de limitação da área afetada, e existindo 

acompanhamento biológico que efetivamente acautele a destruição da vegetação, 

considera-se dispensável a realização de monitorização; 

8. No que se refere à mortalidade de fauna, considera-se importante que a mesma seja 

realizada como forma de verificar a funcionalidade das medidas de minimização e a 

necessidade de correção ou de manutenção destas. Esta monitorização deverá ser integrada 

no Programa de Monitorização de Mortalidade de Fauna das Infraestruturas de Portugal; 

9. O Plano de Integração Paisagística prevê a recuperação das áreas afetadas através da 

modulação do terreno, colocação das terras decapadas, hidrossementeira e plantação de 

árvores. Atendendo ao facto de terem sido identificadas várias espécies exóticas invasoras 

na área de estudo, será preciso acautelar a propagação destas, implementando as medidas 

já preconizadas no EIA; 

10. Na listagem das espécies a utilizar na recuperação paisagística não se encontra nenhuma 

espécie considerada invasora, de acordo com o Decreto-Lei nº 92/2019 de 10 de julho, mas 

há várias espécies exóticas, tais como Camellia japonica, Prunus cerasifera, Cupressus 

lusitanica, Liriodendrum tulipifera e Tilia cordata. Todas estas espécies são normalmente 

utilizadas como árvores ornamentais, assim como Acer pseudoplatanus e Platanus hibrida, 

afigurando-se claramente desadequado que as mesmas sejam utilizadas quando se conhece 

a elevada mortalidade que ocorre em projetos de recuperação/integração paisagística, 

mesmo realizados com espécies autóctones. A mistura destas espécies com autóctones ao 

longo da via faz com que o projeto de recuperação/integração se equivale a um “projeto de 

jardinagem”, que acarreta custos elevados de manutenção, pelo que se recomenda a sua 

reavaliação; 

11. A utilização da espécie Betula pubescens não é adequada para a zona uma vez que esta se 

localiza a altitudes muito inferiores à altitude de distribuição normal da espécie; 

12. A origem das sementes, propágulos e plantas deve ser tida em consideração devendo ser 

preferencialmente utilizadas as que têm origem local. 

 

Assim, emite-se parecer favorável ao projeto condicionado ao cumprimento das medidas de 

minimização preconizadas no EIA, nomeadamente a necessidade de acompanhamento biológico 
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por pessoal credenciado para proceder à captura de animais, e emitem-se as seguintes 

recomendações: 

 

a) Retirar a espécie Betula pubescens do elenco das espécies a utilizar na recuperação 

paisagística; 

b) Utilizar sementes, propágulos ou plantas com origem local; 

c) Reformular o Plano de Integração Paisagística; 

d) Realizar a monitorização da mortalidade das estradas no âmbito do Programa de 

Monitorização de Mortalidade de Fauna das Infraestruturas de Portugal; 

e) Dispensar a monitorização de habitats naturais proposta. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 
O Diretor do Departamento Regional de Conservação da Natureza e Biodiversidade do Norte 

 
 
 
 
 
 
 
 

Jorge Dias 
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Dora Maria Beja

De: JOSÉ CARVALHO MARTINS <JOSECARVALHO.MARTINS@E-REDES.PT>
Enviado: 30 de março de 2022 17:37
Para: Geral APA; Isabel Cristina Cota Sequeira e Silva; Dora Maria Beja
Cc: LUÍS MANUEL ALVES; FRANCISCO CRAVO BRANCO; NINA CLEMENTE
Assunto: Variante à EN210 entre Lordelo e Corgo (Conc. Celorico de Basto)
Anexos: 2022-03-30_Carta 54-2022_DAPR_E-REDES [Parecer EIA].pdf; Variante a EN210 

entre Lordelo e Corgo [Anexo da Carta].pdf; Variante a EN210 entre Lordelo e 
Corgo.dwg

Importância: Alta

AVISO DE SEGURANÇA: Email externo à APA. Tenha cuidado antes de abrir anexos e links. Nunca 
introduza dados ou senhas, associados à sua conta. 

Destinatário: Presidente do Conselho Diretivo da 

APA - Agência Portuguesa do Ambiente 

Vossa referência: S013186-202202-DAIA.DAP | DAIA.DAPP.00307.2021 | AIA nº 3451| 02-03-2022 

Projeto: Variante à EN210 entre Lordelo e Corgo 

Localização: UF Canedo de Basto e Corgo e UF Veade, Gagos e Molares, Concelho de Celorico de Basto 

Proponente: Infraestruturas de Portugal, S.A. 

 

Exmo. Senhor Presidente do Conselho Diretivo da APA 

Em resposta à solicitação de Vossas Exas., enviamos por este meio a Carta/54/2022/DAPR de 30-03-2022 e os

respetivos Anexos, na qual se encontra expresso o Parecer da E-REDES sobre o referido Projeto. 

Nota - Os tempos de Covid-19 que atravessamos impõem-nos novas formas de interação, que reduzam ao estritamente 

necessário os contatos presenciais. Enquadram-se neste âmbito as formas tradicionais de comunicação via postal, pelo que 

privilegiaremos as formas de comunicação à distância, designadamente a comunicação eletrónica, em detrimento da deslocação 

aos postos de correio, o que, pensamos, vai também de encontro à atuação das diversas entidades dispersas pelo nosso país. 

Manifesto a minha disponibilidade para quaisquer esclarecimentos que considerem necessários. 

Melhores cumprimentos, 

José Carvalho Martins 

 

 
 
JOSÉ CARVALHO MARTINS 
E-REDES - Distribuição de Eletricidade, S.A. 

ASSESSORIA 

 

R. Camilo Castelo Branco, 43 

Tel: (+351)936113233  

 

e-redes.pt  
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AVISO DE CONFIDENCIALIDADE:  
Esta mensagem e os ficheiros em anexo podem conter informação confidencial e/ou privilegiada, que não 

deverá ser divulgada, copiada, gravada ou distribuída, nos termos da lei vigente. 

Se recebeu esta mensagem por engano, pedimos que não divulgue nem faça uso desta informação. 

Agradecemos que avise o remetente da mesma, por correio eletrónico, e apague este e-mail do seu sistema.  

 

CONFIDENTIALITY NOTICE:  
This message and the attached files may contain confidential and/or privileged information, which should 

not be disclosed, copied, saved or distributed, under the terms of current legislation. 

If you have received this message in error, we ask that you do not disclose or use this information. Please 

notify the sender of this error, by email, and delete this message from your device.  

 

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:  
Este mensaje y los archivos adjuntos pueden contener información confidencial y/o privilegiada, que no 

deberá ser divulgada, copiada, guardada o distribuida de acuerdo al cumplimiento de la ley vigente. 

Si ha recibido este mensaje por error, le pedimos que no divulgue o haga uso de esta información. Le 

agradecemos que notifique el error al remitente enviándole un correo electrónico y elimine este email de su 

dispositivo.  
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Assunto: Variante à EN210 entre Lordelo e Corgo (Conc. Celorico de Basto) 
 
Exmo. Senhor 

Respondendo à solicitação de Vossas Exas. sobre o referido assunto, vimos por este meio dar conhecimento da apreciação da 
E-REDES(*) sobre as condicionantes que o projeto em causa poderá apresentar, na atividade e nas infraestruturas existentes ou 
previstas por esta empresa. 

Verifica-se que a Área do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Projeto (conforme Planta em Anexo), interfere com infraestruturas 
elétricas de Alta Tensão, Média Tensão, Baixa Tensão e Iluminação Pública, integradas na Rede Elétrica de Serviço Público 
(RESP) e concessionadas à E-REDES. 

Em Alta Tensão a 60 kV, a referida área é atravessada pelo traçado aéreo da Linha Dupla [“LN 0305L51495 Fermil de Basto – 
PC Fonte de Mouro” | “LN 0305L51150 Fermil de Basto – Lomba da Seixa (PRE)”] (AP3-AP6) (conforme Planta em Anexo). 

A área do referido EIA é atravessada pelos traçados aéreos das Linhas de Média Tensão a 15 kV (1) “0305L20209 Cabeceiras 
de Basto” (AP3-AP6) e (2) “0305L20204 Mondim de Basto” (2.1) TRA90/93/101/123/195|AP3-AP11 e respetivas derivações APD8-AP1-
“PT 0305D20185 Veade–Fermil (Centro Escolar)”, APD9-“PT 0305D20107 e (2.2)  TRA82/135|APD3-AP1-AP3 de ligação ao “PT 0305D20123 
Molares-Casa de Campo” e correspondentes derivações APD2-“PT 0305D20199 Veade-Além Rio”, APD2-AP1-AP4-“PT 0305D20223 Veade-
Rua Senhora das Candeias”) (conforme Planta em Anexo). 

Ainda na área do EIA, encontram-se estabelecidas redes de Baixa Tensão e Iluminação Pública (cujos traçados não se encontram 
representados na Planta em Anexo). 

Todas as intervenções no âmbito da execução do EIA do Projeto, ficam obrigadas a respeitar as servidões administrativas 
constituídas, com a inerente limitação do uso do solo sob as infraestruturas da RESP, decorrente, nomeadamente, da 
necessidade do estrito cumprimento das condições regulamentares expressas no Regulamento de Segurança de Linhas 
Elétricas de Alta Tensão (RSLEAT) aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 1/92 de 18 de fevereiro e no Regulamento de 
Segurança de Redes de Distribuição de Energia Elétrica em Baixa Tensão (RSRDEEBT) aprovado pelo Decreto Regulamentar 
n.º 90/84 de 26 de dezembro, bem como das normas e recomendações da DGEG e da E-REDES em matéria técnica. 

Informamos que, por efeito das servidões administrativas associadas às infraestruturas da RESP, os proprietários ou locatários 
dos terrenos na área do EIA, ficam obrigados a: (i) permitir a entrada nas suas propriedades das pessoas encarregadas de 
estudos, construção, manutenção, reparação ou vigilância dessas infraestruturas, bem como a permitir a ocupação das suas 
propriedades enquanto durarem os correspondentes trabalhos, em regime de acesso de 24 horas; (ii) não efetuar nenhuns 
trabalhos e sondagens na vizinhança das referidas infraestruturas, sem o prévio contacto e obtenção de autorização por parte 
da E-REDES; (iii) assegurar o acesso aos apoios das linhas, por corredores viários de 6 metros de largura mínima e pendente 
máxima de 10%, o mais curtos possível e sem curvas acentuadas, permitindo a circulação de meios ligeiros e pesados como 
camião com grua; (iv) assegurar na envolvente dos apoios das linhas, uma área mínima de intervenção de 15 m x 15 m; (v) não 
consentir, nem conservar neles, plantações que possam prejudicar essas infraestruturas na sua exploração. 

Alertamos, ainda, para a necessidade de serem tomadas todas as precauções, sobretudo durante o decorrer de trabalhos, de 
modo a impedir a aproximação de pessoas, materiais e equipamentos, a distâncias inferiores aos valores dos afastamentos 
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mínimos expressos nos referidos Regulamentos de Segurança, sendo o promotor e a entidade executante considerados 
responsáveis, civil e criminalmente, por quaisquer prejuízos ou acidentes que venham a verificar-se como resultado do 
incumprimento das distâncias de segurança regulamentares. 

Uma vez garantida a observância das condicionantes e precauções acima descritas, em prol da garantia da segurança de 
pessoas e bens, bem como o respeito das obrigações inerentes às servidões administrativas existentes, o referido projeto merece 
o nosso parecer favorável. 

Com os melhores cumprimentos, 
 

 
 
 
 

(*) Por imposição regulamentar, a EDP Distribuição agora é E-REDES. 
 
 

Anexo: O referido no Texto. 
 

 







 

Av. 5 de Outubro, 208 (Edifício  

Sta. Maria) 

1069-203 Lisboa 

Tel.: 217 922 700/800 

Linha Azul: 217 922 861 

Email: geral@dgeg.gov.pt 

www.dgeg.gov.pt 

Área Norte: 
Rua Direita do Viso, 120 
4269 - 002 Porto 
Telef.: 226 192 000 

 

Área Centro: 
Rua Câmara Pestana, 74  
3030 - 163 Coimbra  
Telef.: 239 700 200  

 

Área Sul – Alentejo: 
Zona Industrial de Almeirim, 
lote 18 
7005-639  Évora 
Telef.: 266 750 450 

Área Sul – Algarve: 
Rua Prof. António Pinheiro e 
Rosa, 1 
8005 - 546 Faro 
Telef.: 289 896 600 

 
1/3 

Exmo. Senhor 

Presidente do Conselho Diretivo da Agência 

Portuguesa do Ambiente 

 

Rua da Murgueira 9 – Zambujal – Alfragide 

2610-124 Amadora 

 

 

   

Sua referência: 
Ofic. Circ.: S013186-202202-DAIA.DAP 
DAIA.DAPP.00307.2021 
Email APA em 02.03.2022 

 

Processo: 
094/SIGO/2022 
Entr. Int.: SIGO/NOT-176/2022 
 
 

Nossa referência: 
 
 
 
 

Assunto:  Processo de AIA n.º 3451: Variante à EN210 entre Lordelo e Corgo 
 Solicitação de emissão de parecer 

 
1. Introdução 

Foi rececionado um pedido de parecer específico por parte da APA no âmbito do processo de Avaliação 
de Impacte Ambiental (AIA) relativo ao projeto em epígrafe, referente ao estudo do projeto de execução 
da “Variante à EN 210 entre Lordelo e Corgo”, no concelho de Celorico de Basto. 
 

2. Áreas setoriais 
As áreas setoriais de competência desta Direção-Geral, na zona em estudo são apresentadas na Fig. 1. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fig. 1 –implantação aproximada do projeto e interferência com áreas setoriais 
(Fonte: documentação do processo, DGEGSIG interno) 

Legenda: 

área de prospeção e 
pesquisa de depósitos 
minerais 

Área Potencial de Lítio 
“Seixoso-Vieiros” 

área de estudo 

DG/184/SIGO/22
2022-03-25
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2.1 Recursos energéticos 

2.1.1 Energia Elétricas 
 
Com base nas peças apresentadas, da parte deste Serviço de Instalações Elétrica do Norte, a nossa 
proposta é de “parecer positivo”. 
 
Salienta-se, porém, que a infraestrutura propriamente dita necessitará naturalmente de alimentação 
de energia elétrica para a fase de construção, habitualmente em rede aérea de média tensão a partir 
da rede pública (RESP) até ao estaleiro e posteriormente de alimentação de energia elétrica para a 
fase de exploração. 
 
Esta nossa observação vai no sentido de se alertar para esse facto de que os pontos definidos como 
de estaleiro e posteriormente como apoio à rede viária terão necessariamente as linhas elétrica a 
confluir para os mesmos a partir dos pontos da rede pública mais próxima com capacidade para o 
efeito. 
 
 

2.1.2 Combustíveis 
 
Em referência ao assunto em epígrafe, informa-se que a área de estudo do projeto de execução da 
“Variante à EN 210 entre Lordelo e Corgo”, no concelho de Celorico de Basto, poderá interferir com 
a futura rede de distribuição da Sonorgás – Sociedade de Gás do Norte, S.A., a ser implementada 
naquele município, pelo que deverá ser contactada a referida empresa com vista à ponderação e 
harmonização de eventuais interferências com o projeto em questão. 

 
Contacto da Sonorgás: Eng.º Amável Matos -  amatos@dourogas.pt 

 
 
 

2.2 Recursos geológicos 

 
Da análise dos elementos apresentados, informa-se o seguinte: 
 
a) Existe sobreposição com a área do Pedido de Prospeção e Pesquisa MNPPP0444, denominado 

“Adoria”, para prospeção de Estanho, Volfrâmio, Lítio, Feldspato, Quartzo e minerais associados, 
com uma área de 209 km2. 
 

b) Existe sobreposição com a Área Potencial de Lítio “Seixoso-Vieiros”. A qual faz parte do conjunto de 
8 áreas potenciais alvo de Avaliação Ambiental Estratégica do Programa de Prospeção e Pesquisa de 
Lítio para lançamento de procedimento concursal para atribuição de direitos de prospeção e 
pesquisa de Lítio. 
 

De facto, o Lítio tornou-se um recurso geológico imprescindível na aposta na neutralidade carbónica e 
na eletrificação da cadeia produtiva e de transportes. Neste contexto, o acesso a estes recursos minerais, 
em paridade com outros recursos naturais, é essencial para o desenvolvimento sustentável das 
sociedades modernas. A distribuição geográfica dos recursos minerais encontra-se determinada pela 
natureza, tornando-os dotados de caraterísticas especiais: são inamovíveis, apenas podendo ser 
revelados e aproveitados nos locais onde ocorrem, a sua natureza é finita, sendo que qualquer atividade 
associada é temporária. Por tudo isto é essencial aumentar o conhecimento geológico das áreas acima 
identificadas, para que se evite a “esterilização” destes recursos minerais pela ocupação do território por 
projetos, infraestruturas de caráter permanente ou outras, que inviabilizem no futuro o aproveitamento 
desses bens do domínio público. Contudo, nesta análise, considerou-se que, o facto deste projeto ter 

mailto:amatos@dourogas.pt
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uma configuração linear e, portanto, não muito abrangente em termos de área, poderá ser entendido 
como fator a favor em relação à presente apreciação. 
 
Face ao exposto, considera-se que, apesar das sobreposições identificadas, estas duas atividades 
poderão coexistir. 
 
Assim, considera-se que o projeto em causa se encontra em condições de ser aceite, desde que o mesmo 
não inviabilize a realização de eventuais futuros trabalhos de prospeção e pesquisa e/ou exploração 
nesta área. 
 
Mais se informa que a competência da delimitação destas áreas potenciais é também do Laboratório 
Nacional de Energia e Geologia (LNEG). 

 
 
 
 
 

3. Conclusão 

Face ao exposto considera-se de emitir parecer favorável, condicionado ao mencionado nos pontos 2.1 
e 2.2 (e seus subpontos) do presente parecer/ofício. 
 
 

Com os melhores cumprimentos, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nuno Sousa Neves 
Técnico superior (Arq.) 
Coordenador da Equipa de SIG e Ordenamento 
(Despacho n. º32/2021 de 06/12/2021) 
 
 
NSN 
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