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Declaração de Impacte Ambiental 

(Anexo ao TUA) 

 

Designação do projeto Variante à EN210 entre Lordelo e Corgo 

Fase em que se encontra 

o projeto 
Projeto de Execução 

Tipologia do projeto 
Alínea e) do ponto 10 do Anexo II do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de 
outubro, na sua atual redação  

Enquadramento no 

regime jurídico de AIA 

Artigo 1.º, n.º 3, alínea b), subalínea iii) do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 
de outubro, na sua redação atual 

Localização 

(concelho e freguesia) 

Concelho de Celorico de Basto (freguesias de União das freguesias de Canedo 
de Basto e Corgo e União das freguesias de Veade, Gagos e Molares) 

Identificação das áreas 

sensíveis 

Não são afetadas áreas sensíveis definidas nos termos do disposto na alínea a), 
do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua redação 
atual 

Proponente Infraestruturas de Portugal, S.A. 

Entidade licenciadora Infraestruturas de Portugal, S.A. 

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

 

Descrição sumária do projeto 

O projeto desenvolve-se entre o nó de Arco de Baúlhe da A7 e a A4 em Amarante, correspondendo à 
construção de um troço com uma extensão de aproximadamente 3,288 km da Via do Tâmega – Variante à 
EN 210. 

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 km dada a orografia existente.  

As ligações à rede viária atual serão garantidas, nomeadamente, pelas intersecções em nível do tipo 
rotunda, designadamente: 

 Rotunda 1 para ligação ao Corgo, Padredo e Canedo de Basto; 

 Rotunda 2 para 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 quatro restabelecimentos desnivelados, designadamente duas passagens agrícolas, uma 
passagem inferior e uma passagem superior, bem como três caminhos paralelos e seis caminhos paralelos 
auxiliares. 

mailto:geral@apambiente.pt
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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. 

Relativamente ao volume de terras resultantes dos trabalhos de decapagem, os mesmos serão reutilizados 
na recuperação das áreas a intervencionar em cerca de 15% (9211,50 m3), com 54 330,00 m3 remanescentes 
a encaminhar para destino final devidamente autorizado para o efeito. 

Prevê-se uma duração de obra de 12 meses.  

 

Síntese do procedimento de AIA 

O presente procedimento de AIA teve início a 14 de outubro de 2021, após estarem reunidas as condições 
necessárias à sua boa instrução. 

A Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA), na sua qualidade de Autoridade de AIA, nomeou a respetiva 
Comissão de Avaliação (CA), constituída por representantes da própria APA, da Direção de Gestão do 
Património Cultural (DGPC), da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR 
Norte), do Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG), da Administração Regional de Saúde do 
Norte (ARS Norte), Direção Regional da Agricultura e Pescas do Norte (DRAP Norte) e do Instituto Superior 
de Agronomia/Centro de Ecologia Aplicada “Prof. Baeta Neves” (ISA/CEABN). 
A metodologia adotada para concretização deste procedimento de AIA contemplou as seguintes fases: 

• Realização de uma reunião com o proponente e equipa consultora para apresentação do projeto 
e do EIA à CA. 

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

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

o Após análise deste documento, foi considerado que, de uma maneira geral, dava resposta às 
lacunas e dúvidas anteriormente identificadas pelo que o EIA foi declarado conforme a 14 de 
fevereiro de 2022. 

o Sem prejuízo de ter sido declarada a conformidade do EIA, a CA verificou que persistiam 
questões/elementos por apresentar e esclarecer, pelo que solicitou a apresentação de 
elementos complementares. 

• Solicitação de parecer específico, ao abrigo do disposto no n.º 11, do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 
151- B/2013 de 31 de outubro, na sua atual redação, a um conjunto entidades externas à CA, 
nomeadamente, à Câmara Municipal de Celorico de Basto, à Autoridade Nacional de Emergência e 
Proteção Civil (ANEPC), à Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG), à EDP distribuição, à Rede 
Elétrica Nacional (EDP/REN) (E-REDES), à Águas do Norte, à Direção Regional de Agricultura e Pescas 
do Norte (DRAPN) e ao Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF). 

• Promoção de um período de Consulta Pública, ao abrigo do artigo 15.º Decreto-Lei n.º 151-B/2013, 
de 31 de outubro, na atual redação, que decorreu durante 30 dias úteis, de 22 de fevereiro a 4 de 
abril de 2022. 
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• Realização de visita ao local de implantação do projeto, efetuada nos dias 15 e 16 de março de 
2022, tendo estado presentes representantes da CA, do proponente e da equipa responsável pela 
elaboração do EIA.  

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

• Elaboração do parecer técnico final da CA, que visa apoiar a tomada de decisão relativamente à 
viabilidade ambiental do projeto. 

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

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

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

 

Síntese dos pareceres apresentados pelas entidades consultadas 

No âmbito da consulta a entidades externas à Comissão de Avaliação, prevista no n.º 11 do artigo 14.º do 
Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua atual redação, foi emitida pronúncia pela Autoridade 
Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), pela Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG), pela E-
Redes e pelo Instituto da Conservação da Natureza e Florestas (ICNF). 

A ANEPC salienta 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. Considera por isso que a implantação do projeto não deve 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. As medidas elencadas pela ANEPC foram, sempre que 
pertinentes, integradas nas condições constantes do presente documento. 

A DGEG emitiu parecer abrangendo quer as matérias relativas aos recursos energéticos, quer as matérias 
relativas aos recursos geológicos. 

Ao nível dos Recursos Energéticos, destaca-se o facto da área de estudo do projeto, no concelho de Celorico 
de Basto, poder interferir com a futura rede de distribuição da Sonorgás – Sociedade de Gás do Norte, S.A., 
a ser implementada naquele município. Neste sentido, a DGEG salienta a necessidade de ser contactada a 
referida empresa com vista à ponderação e harmonização de eventuais interferências com o projeto em 
questão. 

A DGEG aponta ainda a necessidade de alimentação de energia elétrica para a fase de construção do 
projeto, 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, salienta 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 
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capacidade para o efeito. 

Ao nível dos Recursos Geológicos, a DGEG identifica a sobreposição do projeto 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 Programa de Prospeção e Pesquisa de Lítio para lançamento de procedimento concursal para 
atribuição de direitos de prospeção e pesquisa de Lítio. 

Refere que o Lítio se tornou um recurso geológico imprescindível na aposta na neutralidade carbónica e na 
eletrificação da cadeia produtiva e de transportes, sendo assim 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, uma vez que o projeto tem uma 
configuração linear e, portanto, não muito abrangente em termos de área, poderá ser entendido como 
pouco impactante neste contexto. 

Face ao exposto, considera a DGEG que, apesar das sobreposições identificadas, estas duas atividades 
podem coexistir. No entanto, o projeto não deve inviabilizar a realização de eventuais futuros trabalhos de 
prospeção e pesquisa e/ou exploração nesta área. 

A DRAPN 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 9.º 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. 

A E-REDES refere que a área de estudo e do projeto, 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 empresa.  

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”.  
Na área de estudo encontram-se também estabelecidas redes de Baixa Tensão e Iluminação Pública.  

A E-Redes sublinha que 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 
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dezembro, bem como das normas e recomendações da DGEG e da E-REDES em matéria técnica.  

A E-Redes elenca ainda o conjunto de condições a que os proprietários ou locatários dos terrenos ficam 
obrigados por força das servidões administrativas associadas às infraestruturas da RESP. Garantida a 
observância das condicionantes e precauções apontadas no seu parecer, a E-Redes pronuncia-se 
favoravelmente ao projeto. 

O ICNF salienta que, apesar do projeto não afetar Áreas Classificadas, são 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. No 
entanto, sendo áreas bastante reduzidas, aquele Instituto não considera que a destruição das mesmas 
corresponda a impactes significativos. 

Na totalidade do projeto, prevê-se a intervenção em 11,96 ha, sendo que a maioria 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 no EIA e considerada 
adequada pelo ICNF para minimização dos impactes ambientais provocados por estas instalações.  

Relativamente aos programas de monitorização propostos pelo EIA relativos à biodiversidade (habitats e 
mortalidade de fauna), o ICNF considera que a monitorização dos habitats não se justifica, dado que as 
situações identificadas são 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. Refere o ICNF que esta monitorização deve ser integrada no Programa de Monitorização de 
Mortalidade de Fauna das Infraestruturas de Portugal. 

Aquele instituto salienta ainda o Plano de Integração Paisagística que 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, refere o ICNF que será necessário acautelar a propagação destas. 

Na listagem das espécies a utilizar na recuperação paisagística não se encontra nenhuma espécie 
considerada invasora, de acordo com o Decreto-Lei n.º 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 acarrete custos elevados de manutenção, pelo que deve ser 
reavaliado. 

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

O ICNF conclui assim 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, devendo, em complemento, ser consideradas as questões suscitadas no seu parecer. 

 

Síntese do resultado da consulta pública e sua consideração na decisão 

Em cumprimento do disposto no artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua 
redação atual, a Consulta Pública decorreu por um período de 30 dias úteis, de 22 de fevereiro a 4 de abril 
de 2022. 

Nessa sede foram 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 título individual 

Síntese dos resultados da consulta pública 

A Autoridade Nacional Aviação Civil 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 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 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, fica posta em causa com a execução deste projeto, 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. 
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Consideração dos resultados da consulta pública 

Relativamente às exposições recebidas, importa referir que as sugestões apresentadas pelo cidadão, apesar 
de relevantes, não são matéria da competência ou responsabilidade do proponente do presente projeto. 

 

 

Informação das entidades competentes sobre a conformidade do projeto com os instrumentos de 

gestão territorial, as servidões e restrições de utilidade pública e de outros instrumentos relevantes 

entidades legalmente 

O projeto em estudo é compatível e enquadra-se nos objetivos do Plano Nacional da Política de 
Ordenamento do Território bem como nos objetivos do Plano Rodoviário Nacional 2000.   

Dos instrumentos de gestão do território aplicáveis, destaca-se o 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. Este plano contempla um espaço canal para este 
projeto e, 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, foi também emitido parecer a 30/12/2021 pelo Município de Celorico de Basto, referindo 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 servidões e restrições de utilidade pública, destaca-se a Reserva Agrícola Nacional (RAN) e a 
Reserva Ecológica Nacional (REN) relativamente às quais nada há obstar, 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.  

 

Razões de facto e de direito que justificam a decisão 

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, tem como principal objetivo reduzir o tempo de percurso entre Celorico de Basto 
e a A7, em particular o tráfego de veículos pesados provenientes dos parques empresariais aí existentes. 

Como principais antecedentes há a 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 ajustes e retificações. 

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. 
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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. 

Face às características deste projeto e da área onde o mesmo se desenvolve assumem-se nesta avaliação 
como fatores mais relevantes a socioeconomia, os recursos hídricos e a paisagem. Foram também avaliados 
os fatores Geologia, Qualidade do Ar, Ambiente Sonoro, Sistemas Ecológicos, Usos do solo, Ordenamento 
do Território e Património Cultural. 

Os impactes positivos do projeto ocorrem principalmente ao nível socioeconómico e fazem-se sentir 
durante a fase de exploração, resultando 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. O projeto 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 há a 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. 

Já os impactes negativos ocorrerão principalmente na fase de construção, sendo, na sua generalidade, 
pouco significativos mas podendo, em algumas situações, considerar-se significativos. Salientam-se assim 
os impactes mais relevantes ao nível dos vários fatores ambientais avaliados: 

 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.  

 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. 

 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”. 

 Ambiente Sonoro 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 

mailto:geral@apambiente.pt


 

 

 

 

Rua da Murgueira, 9/9A - Zambujal  

Ap. 7585 -  2611-10124 Amadora  

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

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

 

9 

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. 

Os resultados das consultas efetuadas a entidades externas à CA e da consulta pública foram devidamente 
integrados na avaliação desenvolvida e não evidenciam, na generalidade, oposição ao projeto, fazendo 
essencialmente referência a aspetos que devem ser acautelados na implantação do projeto. 

Considerando o exposto, nomeadamente que o projeto pode induzir impactes positivos significativos na 
fase de exploração inerentes ao cumprimento dos seus objetivos, e que os impactes negativos são, na sua 
generalidade, pouco significativos e minimizáveis, emite-se decisão favorável condicionada ao 
cumprimento dos termos e condições expressos no presente documento 

Salienta-se ainda que, face ao parecer favorável emitido pela CCDR Norte em sede deste procedimento de 
AIA, a presente decisão compreende também a emissão de autorização da utilização dos solos integrados 
na REN, nos termos do n.º 7 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, alterado e 
republicado pelo Decreto-Lei n.º 124/2019, de 28 de agosto. 

 

Elementos  

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

Previamente ao início da fase obra 

1. Plano de acessos à obra (explicitando acessos existentes, a beneficiar e eventualmente a construir e 
incluindo todas as frentes de obra, estaleiros, etc.). A definição dos acessos deve privilegiar o uso de 
caminhos já existentes. Caso seja necessário proceder à abertura de novos acessos ou ao 
melhoramento dos acessos existentes, deve privilegiar-se o atravessamento de áreas já degradadas e 
as obras devem ser realizadas de modo a reduzir ao mínimo as alterações na ocupação do solo fora das 
zonas que posteriormente ficarão ocupadas pelo acesso. Em caso de abertura de novos acessos ou 
melhoria de acessos existentes deve ser efetuada prospeção arqueológica e, caso sejam identificadas 
ocorrências patrimoniais, devem ser propostas medidas de minimização adicionais. 

2. Cartografia com implantação das áreas de estaleiros, das manchas de empréstimo e áreas de depósito 
de inertes a utilizar em obra (carta militar e ortofotomapa), a atualizar sempre que surja a necessidades 
de recorrer a novas áreas de empréstimo e/ou de depósito de solos, assim como de áreas para 
instalação de estaleiros de apoio a algumas atividades mais específicas. 

3. Projeto de Integração Paisagística da Variante à EN 210 entre Lordelo e Corgo revisto de acordo com as 
seguintes orientações ou aspetos particulares: 

a) Deve ser elaborado na qualidade de projeto de execução e, como tal, incluir todas as peças escritas 
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e desenhadas necessárias à empreitada e à correta execução do Projeto. Devem constar, como 
peças escritas: a Memória Descritiva e Justificativa; Caderno de Encargos; Mapa de Quantidades e 
Plano e Cronograma de Manutenção. Das peças desenhadas devem fazer parte: o Plano Geral; o 
Plano de Plantação; o Plano de Sementeiras; Plano de Modelação, quando haja alteração da 
topografia; Planta de Pormenores, se justificável 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) Deve ser elaborado, preferencialmente, por uma equipa multidisciplinar que integre especialistas 
em Paisagem (arquiteta/o paisagista), em fitossociologia, em biologia e em património entre outros 
que se considerem pertinentes. 

c) As questões de segurança devem ser observadas 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) Deve assegurar a devida 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) Deve demonstrar que as questões associadas à “visibility splays” ficam asseguradas com a proposta 
de localização das diferentes espécies arbóreas e arbustivas. 

f) Devem ser utilizadas espécies maioritariamente autóctones ou naturalizadas, devendo ser 
consideradas espécies provenientes de populações locais (estacas ou sementes, quer plantas 
juvenis propagadas em viveiro). Neste contexto, deve ser revisto o elenco de espécies em função 
da sua ecologia, incluindo altitude, e das condições edafoclimáticas. Deve ser excluído do elenco 
espécies como a Betula pubescens e a Liriodendrum tulipífera. Deve também ser revista 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. O elenco de espécies e a designação de misturas deve ser o mesmo nas peças escritas e 
desenhadas e devem ser diferenciados arbustos de pequenas árvores e de árvores no elenco de 
espécies. 

g) Todo o material vegetal a plantar – herbáceas, arbustos e árvores – deve ser acompanhado de 
certificados de origem, apresentar boas condições fitossanitárias e boa conformação. 

h) Devem ser revistos 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.  

i) Deve ser revista a gramagem por metro quadrado da mistura herbácea para valores superiores. 

j) 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. 

k) Deve ser definir o número de tutores por árvore e a sua altura correta. 

l) Deve ser expresso, 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 
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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. 

m) 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. 

n) Deve considerar a apresentação de relatório anual de acompanhamento da implementação do PIP 
durante a sua implementação e, durante 3 anos, após a sua implementação. 

4. Plano de Gestão de Espécies Vegetais Exóticas e Invasoras (PGEEI), desenvolvido de acordo com as 
seguintes orientações: 

a) Deve ser elaborado, preferencialmente, por entidades e/ou especialistas reconhecidos nesta 
matéria devendo constar como autores do Plano e acompanhar quer a implementação na fase de 
obra, quer o acompanhamento ativo na fase de exploração. 

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) Definição de um programa de monitorização para a fase de exploração para um período temporal 
a propor/definir. 

g) Considerar, a apresentação, nos primeiros 3 anos, 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. 

5. Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO), atualizado em função das disposições 
constantes da presente decisão. 

Em Fase de Obra 

6. Plano de Recuperação Biofísica das Linhas de Água, desenvolvido de acordo com as seguintes 
orientações: 

a) Deve 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) Deve ser elaborado, preferencialmente, por um especialista reconhecido na área da engenharia 
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natural. 

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. 

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. 

7. 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. O mesmo deve considerar as seguintes 
orientações: 

a) Ser 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) A cada área deve estar devidamente identificada e caracterizada quanto ao uso/ocupação que 
tiveram durante a fase de construção. 

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) A cada área cartografada graficamente devem ser associadas 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) Incluir os Planos de Modelação de todas as áreas intervencionadas acima elencadas. 

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. 
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k) Prever a apresentação de relatórios de monitorização para a fase de exploração em período a 
propor. 

8. Relatório de Acompanhamento da Obra com periodicidade trimestral, fundamentalmente apoiado em 
registo fotográfico. Para elaboração dos diversos relatórios de acompanhamento de obra, deve ser 
estabelecido um conjunto de 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. 

No início da Fase de Exploração 

9. 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.  

Medidas de Minimização 

Todas as medidas de minimização dirigidas às fases de preparação e execução da obra devem constar no 
Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO), o qual deve integrar o respetivo caderno de 
encargos da empreitada, bem como os contratos de adjudicação que venham a ser produzidos pelo 
proponente, para efeitos de concretização do projeto. 

A Autoridade de AIA deve ser previamente informada do início das fases de construção e de exploração, 
bem como do respetivo cronograma da obra, de forma a possibilitar o desempenho das suas competências 
em matéria de pós-avaliação. 

De acordo com o artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, devem ser realizadas 
auditorias por verificadores qualificados pela APA. A realização de auditorias deve ter em consideração o 
documento “Termos e condições para a realização das Auditorias de Pós-Avaliação”, disponível no portal 
da APA. Os respetivos Relatórios de Auditoria devem seguir o modelo publicado no portal da APA e ser 
remetidos pelo proponente à Autoridade de AIA no prazo de 15 dias úteis após a sua apresentação pelo 
verificador. 

Medidas a integrar no projeto 

1. 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.. 

Medidas para a fase prévia à execução da obra 

2. 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. 

3. 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. 

4. Assegurar o cumprimento da Planta de Condicionantes. Nesta planta deve estar assinaladas todas as 
ocorrências patrimoniais e áreas a salvaguardar existentes na proximidade das frentes de obra.  

5. Realizar ações de formação e de sensibilização ambiental para os trabalhadores e encarregados 
envolvidos na obra, relativas às normas e cuidados a ter no decorrer dos trabalhos, às ações suscetíveis 
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de causarem impactes e às medidas de minimização a implementar, designadamente normas e 
cuidados a ter no decurso dos trabalhos. Estas ações devem ser realizadas sempre que ocorrer a 
entrada de novos funcionários e/ou subempreiteiros na obra e, no mínimo, devem abranger os 
seguintes conteúdos:  

a) Medidas de minimização constantes do PAAO;  

b) Procedimentos ambientais a executar nas diferentes fases de obra;  

c) Normas de utilização em segurança do espaço de obra e do estaleiro;  

d) Controlo da produção de resíduos;  

e) Procedimentos de separação e armazenamento temporário de resíduos no estaleiro; 

f) Forma de atuação em situações de ocorrência de derrames acidentais de combustíveis e óleos;  

g) Procedimentos a adotar em caso de acidente ou qualquer outra emergência que ocorra durante a 
fase de construção, em consonância com o preconizado no Plano de Segurança;  

h) Valores patrimoniais em presença e medidas cautelares estabelecidas para os mesmos no decurso 
de construção.  

i) Valores naturais e visuais – vegetação, afloramentos rochosos, etc. 

j) Espécies exóticas invasoras e os procedimentos/metodologias a ter em obra para cada uma delas. 

6. Divulgar o programa de execução das obras às populações interessadas, designadamente à população 
residente na área envolvente, mediante comunicação à Câmara Municipal Celorico de Basto 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. Neste contexto, 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. Registar todas as reclamações ou pedidos de 
informação recebidos e o tratamento que lhes foi dado. 

8. Calendarizar a execução das obras tendo em conta a necessidade de redução dos níveis de perturbação 
das espécies de fauna na área de influência dos locais dos trabalhos, nos períodos mais críticos, 
designadamente durante a época de reprodução. Neste contexto importa ter em conta que: 

 A desmatação de áreas florestais deve ocorrer 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; 

 o corte de árvores de grande porte deve ocorrer fora dos períodos de maternidade e invernada 
dos morcegos, de forma a evitar a mortalidade destes animais. Deve ser evitado o período entre 
15 de abril e 15 de julho e o período de dezembro a 15 de fevereiro.  

9. 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. 

mailto:geral@apambiente.pt


 

 

 

 

Rua da Murgueira, 9/9A - Zambujal  

Ap. 7585 -  2611-10124 Amadora  

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

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

 

15 

10. 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. 

11. Balizar as áreas a salvaguardar do ponto de vista patrimonial que se localizem a menos de 50 m das 
áreas a intervencionar. 

Medidas para a fase de obra 

12. 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 Planta 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. 

13. 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. 

14. 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. 

15. 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. 
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16. 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. 

17. 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.  

18. 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 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. 

19. 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. 

20. 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. 

21. 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. 

22. 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. 

23. 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. 

24. 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. 
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25. 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.  

26. 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. 

27. 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. 

28. 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. 

29. 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. 

30. 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).  

31. 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. 

32. 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. 

33. 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. 

34. 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. 

35. Sempre que a travessia de zonas habitadas for inevitável, adotar velocidades moderadas, de forma a 
minimizar a emissão de poeiras. 

36. Assegurar que são selecionados os métodos construtivos e os equipamentos que originem o menor 
ruído possível. 
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37. 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. 

38. 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. 

39. Armazenar os óleos, lubrificantes, tintas, colas e resinas usados em recipientes adequados e estanques, 
para posterior envio a destino final apropriado, preferencialmente a reciclagem. 

40. Prever áreas impermeabilizadas e limitadas para conter qualquer derrame, caso seja necessário 
proceder ao manuseamento de óleos e combustíveis. 

41. 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. 

42. 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.  

43. 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).  

44. 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.  

45. 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.  

46. 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.  

47. Garantir nas intervenções a realizar na construção da Rotunda 2, a salvaguarda e preservação das 
infraestruturas inerentes às captações de água existentes na envolvente.  

48. 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.  

49. Aquando da realização das escavações, caso se intersete fratura hidrogeologicamente produtiva, 
proceder à sua selagem imediata.  

50. Caso se verifiquem diminuições significativas de caudal de captações existentes, diretamente 
imputáveis à obra, efetuar a indemnização ou substituição das captações onde tal se verif ique, por 
captações com características semelhantes, em estreita articulação com os respetivos proprietários.  
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51. 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, devem 
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. 

52. 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. 

53. Aquando da construção de viadutos implementar medidas que impeçam a queda de materiais nas 
linhas de água. 

54. 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. 

55. Encaminhar as águas de lavagem ou resultantes da intervenção para uma bacia de contenção 
devidamente impermeabilizada com plástico e/ou geotêxtil. 

56. Realizar as obras de atravessamento das linhas de água em períodos de menor velocidade de 
escoamento. 

57. Proceder à limpeza das linhas de água a montante das passagens hidráulicas, a fim de impedir a sua 
obstrução. Efetuar, quando viável, 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. 

58. 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. 

59. 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. 

60. 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.  

61.  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. 

62. 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.  

63. Colocar os achados móveis em depósito credenciado pelo organismo de tutela do património cultural. 
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64. 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. 

65. 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. 

66. 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. 

67. 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. 

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

69. 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. 

70. 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. 

71. Cumprir as servidões administrativas associadas às infraestruturas da RESP.  

72. 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. 

73. Elaborar e implementar 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.  

74. 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. 

75. 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 
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possível, de barreiras centrais com secções amovíveis, por forma a facilitar a intervenção de meios de 
emergência em caso de necessidade.  

Medidas para a fase final de execução da obra 

76. 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. 

77. Repor as adequadas condições de circulação nos caminhos envolventes afetados. 

78. 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, sempre que possível. 

79. 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.  

Medidas para a fase de exploração 

80. Promover a manutenção da limpeza das condutas de drenagem de águas pluviais, de modo a evitar a 
obstrução do escoamento de águas. 

81. Sempre que ocorram situações de ruído superior ao limite legal, implementar medidas de minimização.  

82. 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.  

Medidas para a fase de desativação 

83. Tendo em consideração o horizonte de tempo de exploração do projeto e a dificuldade de prever as 
condições ambientais locais e os instrumentos de gestão territorial então em vigor, deve o proponente, 
no último ano de exploração do projeto, apresentar um plano de desativação pormenorizado, 
contemplando:  

a) Ações de desmantelamento e obra a ter lugar;  
b) Destino a dar a todos os elementos retirados;  
c) Plano de recuperação final de todas as áreas afetadas. 

Programas 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). 
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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. 

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 deve 
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. 
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 Monitorização em laboratório: Carbono Orgânico Total (COT), 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. 

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 
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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: 

 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 monitor izar, 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).  
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 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 deve incluir os recetores 
designados por PH01 e PH04.  

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 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. 
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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 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. 

 

Outros Planos e Projetos 

Devem ainda ser implementados os seguintes planos/projetos, nos termos já aprovados ou nos termos em 
que vierem a ser aprovados no contexto da presente decisão: 

1. Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra 

2. Plano de Prevenção de Gestão de Resíduos de Construção e Demolição. 

3. Plano de Acessos. 

4. Projeto de Integração Paisagística da Variante à EN 210 entre Lordelo e Corgo. 

5. Plano de Gestão de Espécies Vegetais Exóticas e Invasoras. 

6. Plano de Recuperação Biofísica das Linhas de Água. 

7. Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas. 
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