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Declaração de Impacte Ambiental
(Anexo ao TUA)

Designação do projeto EN103 – LIGAÇÃO DE VINHAIS / BRAGANÇA (IP4)

Fase em que se encontra 
o projeto Estudo Prévio

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

Localização
(concelho e freguesia)

Concelho de Bragança, freguesias de Donai, Gondesende, Casto de Avelãs e 
União das freguesias de Castrelos e Carrazedo, e no concelho de Vinhais, 
freguesias de Vinhais, Vila Verde e União das freguesias de Soeira, Fresulfe e 
Mafreita

Identificação das áreas 
sensíveis Parque Natural de Montesinho

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 da EN103 – Ligação entre Vinhais e Bragança (IP4) corresponde a um eixo de importância regional, 
pelo facto de ligar muitas localidades raianas do nordeste do país e permitir o acesso das mesmas a dois 
dos principais eixos rodoviários nacionais com importância internacional - o IP3 e o IP4. Esta articulação 
viária constitui a principal rede de escoamento da produção regional que é essencialmente agrícola e 
pecuária e também garante o abastecimento dos produtos de importação. Por outro lado, a EN103 constitui 
a principal via estruturante do concelho de Vinhais, ao permitir a sua ligação à sede do distrito – Bragança 
– onde o aeródromo municipal se apresenta com alternativa rápida para chegar ao resto do país. Bragança 
é assim o principal polo de atração da população residente no distrito, contribuindo significativamente para 
o tráfego existente na estrada em estudo.
O percurso atual apresenta uma extensão de 24,8 km e apesar de não possuir volumes significativos de 
tráfego, dada a sua grande sinuosidade e escassez de pontos de ultrapassagem, obriga a que o percurso 
Vinhais-Bragança se faça em cerca de 40 minutos, o que se traduz numa velocidade média de circulação de 
40 km/h que é manifestamente baixa para uma via pertencente ao Plano Rodoviário Nacional (PRN 2000).
A EN 103 constitui também uma via de interesse turístico, uma vez que confere a acessibilidade ao Parque 
Natural de Montesinho, delimitando-o a Sul.
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A melhoria da EN 103 que liga Vinhais e Bragança, tendo em vista a redução dos tempos de percurso entre 
Vinhais e Bragança (IP4), bem como o aumento da segurança rodoviária, trará benefícios para a economia 
da região e do concelho de Vinhais, bem como uma melhoria do nível de vida das populações locais.
Ao nível do estudo prévio foram estudadas as seguintes soluções:

• Variante de Vila Verde – Solução 1;
• Variante de Vila Verde – Solução 2;
• Variante de Castrelos – Solução 1;
• Variante de Castrelos – Solução 2;
• Variante da Câmara Municipal de Bragança (CMB)

Foram ainda estudadas as intervenções a realizar no âmbito da requalificação da EN103 existente. Assim, 
prevêem-se intervenções em 15 locais distintos que se passam a identificar:

• Intervenção 1 - Entre o km 235+811,569 e o km 236+009,554 – Diminui a extensão da circulação da 
EN103 em 60,569m. Prevê-se a ripagem da atual curva, colocando-se uma curva circular de raio 
R=60,00m. Esta intervenção tem uma extensão de 137,389m.

• Intervenção 2 - Entre o km 245+475,000 e o km 245+625,000 – Mantém-se a extensão da EN103. 
Mantém-se o traçado em planta existente e coloca-se uma banqueta de visibilidade de modo a 
melhorar a segurança de circulação. Esta intervenção tem uma extensão de 150,000m.

• Intervenção 3 - Entre o km 246+550,000 e o km 246+800,000 – Diminui a extensão da circulação da 
EN103 em 30,218m. Prevê-se a ripagem da atual curva, colocando-se uma curva circular de raio 
R=90,00m; Na zona de ligação à EN103, será ainda utilizada uma outra curva circular de raio 
R=77,50m. Esta intervenção tem uma extensão de 219,782m.

• Intervenção 4 - Entre o km 247+650,000 e o km 247+759,587 – Mantém-se a extensão da circulação 
da EN103. Mantém-se o traçado em planta existente e coloca-se uma banqueta de visibilidade de 
modo a melhorar a segurança de circulação; Esta intervenção tem uma extensão de 109,587m.

• Intervenção 5 - Entre o km 247+753,979 e o km 247+917,930 – Diminui a extensão da circulação da 
EN103 em 26,470m. Prevê-se a ripagem da atual curva, colocando-se uma curva circular de raio 
R=60,00m. Na zona de ligação à EN103, será utilizado um alinhamento reto. Esta intervenção tem 
uma extensão de 137,481m.

• Intervenção 6 - Entre o km 248+125,000 e o km 248+325,000 – Diminui a extensão da circulação da 
EN103 em 29,978m. Prevê-se a ripagem da atual curva, colocando-se uma curva circular de raio 
R=70,00m. Nas zonas de ligação à EN103, serão utilizados uns alinhamentos retos. Esta intervenção 
tem uma extensão de 170,021m.

• Intervenção 7 - Entre o km 248+875,000 e o km 248+950,977 – Mantém-se a extensão da circulação 
da EN103. Mantém-se o traçado em planta existente e coloca-se uma banqueta de visibilidade de 
modo a melhorar a segurança de circulação. Esta intervenção tem uma extensão de 75,977m.

• Intervenção 8 - Entre o km 249+175,000 e o km 249+350,000 – Diminui a extensão da circulação da 
EN103 em 24,813m. Prevê-se a ripagem da atual curva, colocando-se uma curva circular de raio 
R=70,00m. Nas zonas de ligação à EN103, serão utilizados uns alinhamentos retos. Esta intervenção 
tem uma extensão de 150,187m.

• Intervenção 9 - Entre o km 252+041,832 e o km 252+150,339 – Diminui a extensão da circulação da 
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EN103 em 4,421m. Prevê-se a ripagem da atual curva, colocando-se uma curva circular de raio 
R=80,00m. A ripagem do traçado permitirá melhorar a visibilidade do tráfego que provém de 
Castrelos e quer entrar na EN103. Esta intervenção tem uma extensão de 104,086m.

• Intervenção 10 - Entre o km 252+628,441 e o km 252+750,000 da atual EN103 e é composta pela 
ripagem de uma curva circular de raio R=50,00m para um raio R=70,00m. Esta intervenção tem uma 
extensão de 116,423m.

• Intervenção 11 - Entre o km 252+975,000 e o km 253+675, 000 – Diminui a extensão da circulação 
da EN103 em 31,176m. Nesta intervenção prevê-se a ripagem de 3 curvas circulares existentes. Serão 
substituídas por uma curva circular de raio R=125,00m e duas curvas circulares de raios R=150,00m. 
As duas primeiras curvas desta intervenção eram compostas por duas curvas cada, de raios R=85,00m 
e R=70,00m no mesmo sentido e foram substituídas por uma curva única de raio R=125,00m e 
R=150,00m, respetivamente. Esta intervenção tem uma extensão de 668,824m.

• Intervenção 12 - Entre o km 256+895,343 e o km 256+998,351 – Diminui a extensão da circulação da 
EN103 em 31,635m. Prevê-se a ripagem da atual curva, colocando-se uma curva circular de raio 
R=100,00m. Esta intervenção tem uma extensão de 94,310m.

• Intervenção 13 - Entre o km 257+359,330 e o km 257+581,836 – Diminui a extensão da circulação da 
EN103 em 31,635m. Prevê-se a ripagem da atual curva, colocando-se uma curva circular de raio 
R=130,00m. Esta intervenção tem uma extensão de 190,871m.

• Intervenção 14 - Entre o km 258+965,185 e o km 259+096,848 – Diminui a extensão da circulação da 
EN103 em 12,526m. Prevê-se a ripagem da atual curva, colocando-se uma curva circular de raio 
R=80,00m; Esta intervenção tem uma extensão de 119,137m.

• Intervenção 15 - Entre o km 259+575,000 e o km 259+700,000 – Mantém-se a extensão da circulação 
da EN103. Mantém-se o traçado em planta existente e coloca-se uma banqueta de visibilidade de 
modo a melhorar a segurança de circulação. Esta intervenção é apenas a nível do talude de 
escavação, em que se irá colocar uma banqueta de visibilidade e diminuir a inclinação do talude de 
escavação, permitindo-se uma melhoria na visibilidade quando na manobra de entrada e saída da 
EN103. Esta intervenção tem uma extensão de 125,000m.

Em resultado, foram consideradas 19 combinações possíveis, conforme elencado no quadro abaixo, 
sabendo-se que qualquer uma pode ser considerada. 
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Ou seja, as combinações consideradas são:
• Combinação 1: contempla a Solução 1 da Variante de Vila Verde e a totalidade das Intervenções (não 

estão incluídas a Variante a Castrelos e a Variante CMB);
• Combinação 2: contempla a Solução 2 da Variante de Vila Verde e a totalidade das Intervenções (não 

estão incluídas a Variante a Castrelos e a Variante CMB);
• Combinação 3: contempla a Solução 1 da Variante de Castrelos e a totalidade das Intervenções (não 

estão incluídas a Variante a Vila Verde e a Variante CMB);
• Combinação 4: contempla a Solução 2 da Variante de Castrelos e as Intervenções 1 a 6 e 9 a15 (não 

estão incluídas a Variante a Vila Verde, a Variante CMB e as Intervenções 7 e 8);
• Combinação 5: contempla a Variante CMB e as Intervenções 1 a 8 e 11 a 15 (não estão incluídas a 

Variante a Vila Verde, a Variante de Castrelos e as Intervenções 9, 10 e 11);
• Combinação 6: contempla a Solução 1 da Variante de Vila Verde, a Solução 1 da Variante de Castrelos 

e a totalidade das Intervenções (não está incluída a Variante CMB);
• Combinação 7: contempla a Solução 1 da Variante de Vila Verde, a Solução 1 da Variante de Castrelos, 

a Variante CMB e as Intervenções 1 a 8 e 12 a 15 (não estão incluídas as Intervenções 9 a 11);
• Combinação 8: contempla a Solução 1 da Variante de Vila Verde, a Solução 2 da Variante de Castrelos 

e as Intervenções 1 a 6 e 9 a 15 (não está incluída a Variante CMB);
• Combinação 9: contempla a Solução 1 da Variante de Vila Verde, a Solução 2 da Variante de Castrelos, 

a Variante CMB e as Intervenções 1 a 6 e 12 a 15 (não estão incluídas as Intervenções 7 a 11);
• Combinação 10: contempla a Solução 1 da Variante de Vila Verde, a Variante CMB e as Intervenções 

1 a 8 e 12 a 15 (não estão incluídas a Variante a Castrelos e as Intervenções 9, 10 e 11);
• Combinação 11: contempla a Solução 2 da Variante de Vila Verde, a Solução 1 da Variante de 

Castrelos e a totalidade das Intervenções (não está incluída a Variante CMB);
• Combinação 12: contempla a Solução 2 da Variante de Vila Verde, a Solução 1 da Variante de 

Castrelos, a Variante CMB e as Intervenções 1 a 8 e 12 a 15 (não estão incluídas as Intervenções 9 a 
11);

• Combinação 13: contempla a Solução 2 da Variante de Vila Verde, a Solução 2 da Variante de 
Castrelos e as Intervenções 1 a 6 e 9 a 15 (não estão incluídas a Variante CMB e as Intervenções 7 e 
8);

• Combinação 14: contempla a Solução 2 da Variante de Vila Verde, a Solução 2 da Variante de 
Castrelos, a Variante CMB e as Intervenções 1 a 6 e 12 a 15 (não estão incluídas as Intervenções 7 a 
11);

• Combinação 15: contempla a Solução 2 da Variante de Vila Verde, a Variante CMB e as Intervenções 
1 a 8 e 12 a 15 (não estão incluídas a Variante a Castrelos e as Intervenções 9, 10 e 11);

• Combinação 16: contempla a Solução 1 da Variante de Castrelos, a Variante CMB e as Intervenções 
1 a 8 e 12 a 15 (não estão incluídas a Variante de Vila Verde e as Intervenções 9, 10 e 11);

• Combinação 17: contempla a Solução 2 da Variante de Castrelos, a Variante CMB e as Intervenções 
1 a 6 e 12 a 15 (não estão incluídas a Variante de Vila Verde e as Intervenções 7 a 11);

• Combinação 18: contempla a Requalificação da EN103 e totalidade das Intervenções (não estão 
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incluídas a Variante de Vila Verde, Variante de Castrelos e a Variante CMB);
• Combinação 19: contempla apenas a Beneficiação/Reabilitação da EN103 (não estão incluídas a 

Variante de Vila Verde, Variante de Castrelos, a Variante CMB e as Intervenções).
A solução base pressupõe-se sempre a requalificação da EN103, implicando sempre a inclusão das 15 
intervenções previstas.
Se for considerada alguma combinação que preveja a construção da Variante a Vila Verde ou/e a Variante 
de Castrelos, qualquer que seja a solução escolhida (Solução 1 ou Solução 2), será mantido o atual troço da 
EN103para o trânsito local, pelo que será considerada a sua beneficiação.
No caso da construção da Variante CMB, uma vez que a construção desta elimina algumas curvas do atual 
traçado, as intervenções 9 a 11 não serão executadas.
Para todas as combinações o prazo de execução da obra é estimado em 18 meses.

Síntese do procedimento

O presente procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) teve início a 29 de novembro de 2021, 
após receção de todos os elementos necessários à boa instrução do mesmo.
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 Comissão de Coordenação 
e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-Norte), do Instituto da Conservação da Natureza e das 
Florestas, I.P. (ICNF), da Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), do Laboratório Nacional de Energia 
e Geologia (LNEG), da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP) e do Centro de Ecologia 
Aplicada Prof. Baeta Neves do Instituto Superior de Agronomia (ISA/CEABN).
A metodologia adotada para concretização deste procedimento de AIA contemplou as seguintes fases:
• Realização de uma reunião no dia 21 de dezembro de 2021, para apresentação do EIA e do projeto à 

Comissão de Avaliação, pelo com o proponente e equipa consultora.
• Apreciação da Conformidade do Estudo de Impacte Ambiental (EIA), da documentação adicional e 

consulta do projeto de execução:
o Foi considerada necessária a apresentação de elementos adicionais, ao abrigo do n.º 8, do artigo 

14.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013 de 31 de outubro, na sua atual redação, os quais foram 
solicitados ao proponente.

o O proponente submeteu resposta ao pedido de elementos adicionais, sob a forma de Aditamento 
ao EIA.

o Após análise deste documento, foi considerado que o mesmo, de uma maneira geral, dava resposta 
às lacunas e dúvidas anteriormente identificadas pelo que o EIA foi declarado conforme a 20 de 
abril de 2022.

o No entanto, e sem prejuízo de ter sido dada a conformidade ao EIA, a CA considerou que persistiam 
ainda questões/elementos por apresentar e esclarecer, pelo que foi solicitada a apresentação de 
elementos complementares.

• Promoção de um período de Consulta Pública, ao abrigo do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013 
de 31 de outubro, na sua atual redação, que decorreu durante 30 dias úteis, desde 3 de maio a 14 de 
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junho de 2022.
• 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, à Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte. 
• Visita ao local de implantação do projeto, efetuada no dia 25 de maio de 2022, onde estiveram presentes 

representantes da CA, do proponente e da equipa que elaborou o EIA.
• Apreciação ambiental do projeto, com base na informação disponibilizada no EIA e respetivo 

Aditamento, tendo em conta as valências das entidades representadas na CA, integrada com as 
informações recolhidas durante a visita ao local e ponderados todos os fatores em presença, a 
participação pública.

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

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

• Promoção de um período de audiência de interessados, ao abrigo do Código 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

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, relativo à consulta a entidades externas à Comissão de Avaliação, foi emitida pronúncia pela 
Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAPN).
Esta pronúncia encontra-se anexa ao Parecer da Comissão de Avaliação, sintetizando-se de seguida os seus 
aspetos mais relevantes.
A DRAPN considera que as soluções apresentadas já procuram minimizar os impactes negativos do projeto 
e o ajustamento aos vários condicionalismos expressos anteriormente por aquela Direção-Regional 
(aquando das consultas prévias efetuadas pelo proponente), prevendo uma redução quer na ocupação de 
solos pertencentes à Reserva Agrícola Nacional (RAN), quer na interferência com áreas regadas através de 
regadios tradicionais, quer na interseção com áreas de soutos.
Neste contexto, a DRAPN considera a Combinação 15 como a mais favorável por representar uma 
minimização significativa dos impactes negativos e melhor respeitar as matérias por si tuteladas.
Alerta, contudo, para a o facto de existir um elevado número de agricultores que se encontram com 
projetos executados e em execução subsidiados pelo Estado Português, através de vários programas 
operacionais (PRODER 2007/2013; PRD 2014/2020 e VITIS).
A DRAPN sublinha ainda a necessidade de, em sede do projeto de execução, serem quantificadas e 
identificadas de forma exata as áreas de RAN que serão efetivamente ocupadas, solicitando o respetivo 
parecer à Entidade Regional da Reserva Agrícola do Norte (ERRAN) e à DRAP Norte.
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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 atual 
redação, foi promovido um período de 30 dias úteis para Consulta Pública que decorreu de 3 de maio a 14 
de junho de 2022.
Durante este período foi recebida uma exposição de uma cidadã, referindo que concorda com o traçado 
proposto que inclui a nova Variante de Vila Verde (Solução 2). Esta exposição consta do Relatório da 
Consulta Pública.

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

instrumentos relevantes

Ao nível do ordenamento do território a apreciação incidiu sobre os seguintes Planos e Programas de 
âmbito regional ou nacional, com incidência na área de estudo:

• Plano Rodoviário Nacional (PRN 2000);
• PGRH - o Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Douro (RH3);
• Programa Regional de Ordenamento Florestal de Trás-os-Montes e Alto Douro (PROF TMAD);
• Plano Sectorial da Rede Natura 2000 (PSREN 2000);
• Plano de Ordenamento do Parque Natural de Montesinho (POPNM).

De âmbito municipal foram analisados o Plano Diretor Municipal do concelho de Vinhais (PDMV), publicado 
pelo Aviso n_° 14476/2014, de 29 de dezembro e o Plano Diretor Municipal de Bragança (PDMB), publicado 
pelo Aviso n_° 12248-A/2010, de 18 de junho, alterado pelo Aviso n.º 5469/2019, de 28 de março e pelo 
Aviso n_°17186/2020, de 27 de outubro.
A área de estudo (AE) considerada foi, em geral, de 200 a 1000 m para cada lado do eixo rodoviário, 
adaptada aos fatores ambientais estudados.
PRN 2000
A EN103 faz parte integrante da Rede Nacional Complementar - rede de estradas que assegura a ligação 
entre a rede nacional fundamental e os centros urbanos de influência concelhia ou supra concelhia, tendo 
a classificação de outra estrada, no âmbito do PRN 2000.
Esta via liga os distritos de Vila Real e Bragança, desenvolvendo-se desde Chaves (IP3/A24 - representado 
apenas até Vila Real) até Bragança (IP4) e tendo Vinhais como única sede concelhia existente no seu 
percurso. A EN103 constitui, assim, um eixo transversal de importância regional, pelo facto de ligar muitas 
das localidades raianas do nordeste do país e de permitir o acesso das mesmas a dois dos principais eixos 
rodoviários nacionais com importância internacional - o IP3 e o IP4.
PGRH
A área de estudo insere-se na Região Hidrográfica 3 (RH3) deste Plano de Gestão, aprovado pela Resolução 
do Conselho de Ministros n.º 16 C/2013, de 22 de março.
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PROF TMAD
Cerca de 57% (2670 ha) da área em estudo localiza-se na sub-região homogénea (SRH) Coroa-Montesinho 
e a restante na SRH Nogueira-Bragança. As funções gerais aí definidas, iguais para ambas, são:

a) Função geral de conservação de habitats, de espécies da fauna e da flora e de geomonumentos;
b) Função geral de produção;
c) Função geral de silvo pastorícia, caça e pesca nas águas interiores.

As mais relevantes alterações ao traçado atual da EN previstas no Projeto, designadamente todas as 
variantes estudadas, bem como a quase totalidade das designadas “Intervenções” mais ou menos pontuais, 
localizam-se num Corredor Ecológico centrado nesta via. Segundo o PROF TMAD, “os corredores ecológicos 
constituem uma orientação macro e tendência/para a região em termos de medio/longo prazo, com o 
objetivo de favorecer o intercâmbio genético essencial para a manutenção da biodiversidade, incluindo uma 
adequada integração e desenvolvimento das atividades humanas, identificados na Carta Síntese.”.
PSREN 2000 e POPNM
A área de estudo sobrepõe-se com o Parque Natural de Montesinho, a Reserva da Biosfera Meseta Ibérica, 
a Zona de Conservação Especial (ZEC) Montesinho/Nogueira (PTCON0002) e a Zona de Proteção Especial 
(ZPE) Montesinho/Nogueira (PTZPE0003), todas estas áreas integradas no Sistema Nacional de Áreas 
Classificadas (SNAC), estruturado pelo Decreto-Lei n_° 142/2008, de 24 de julho, alterado e republicado 
pelo Decreto-Lei n.º 242/2015, de 15 de outubro.
Todas as alterações ao traçado em planta e perfil da EN103 previstas no projeto inserem-se na RN2000, 
incluindo as que serão eventualmente mais significativas e impactantes (as duas Variantes de Vila Verde e 
a Variante de Castrelos), estando, contudo, ambas fora do PNM.
No respeitante ao POPNM, a quase totalidade da metade Norte da área de estudo, centrada basicamente 
no traçado atual da EN 103, está incluída no PNM, já que este é limitado a Sul por esta via.
A área de estudo integra espaços classificados no POPNM como Áreas de Proteção Parcial (PP) do tipo I e 
do tipo II (PP1 e PP2, respetivamente) e Áreas de Proteção Complementar (PC), sendo que nenhuma PP1 
será direta e imediatamente afetada por qualquer das intervenções propostas no Estudo Prévio. Contudo, 
serão interferidas áreas significativas de PP2 no final das Soluções 1 e 2 da Variante de Vila Verde; na 
Solução 1 da Variante de Castrelos; no início e final da Solução 2 da Variante de Castrelos; na Variante CMB 
(parcial); nas Intervenções 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13 e 14. Serão ainda interferidas áreas de PC no início das 
Soluções 1 e 2 da Variante de Vila Verde e nas Intervenções 1, 3, 4, 5 e 12.
Sendo as áreas de Proteção Parcial consideradas non aedificandi e as áreas de Proteção Complementar 
sujeitas também a fortes restrições de uso e ocupação, sublinha-se o regime de excecionalidade previsto 
nos artigos 15.º e 17.º do Regulamento do POPNM, constando em ambos a condição, entre outras, de que 
os projetos em causa sejam declarados de relevante interesse público por despacho conjunto dos membros 
do Governo responsáveis pela área do ambiente e da tutela do projeto e adotem um programa de medidas 
compensatórias que reponha o nível de proteção dos valores afetados. 
PDM de Vinhais (PDMV) e o PDM de Bragança (PDMB)
Tendo em conta o disposto no Regulamento do PDMV, verifica-se que no concelho de Vinhais será 
interferido Solo Rural; Espaços Agrícolas de Conservação; Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal Tipo 
I; Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal Tipo II; Espaços Florestais de Conservação; Espaços Naturais; 
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Áreas de exploração mineira/áreas de exploração consolidadas e ainda Rede Rodoviária.
No concelho de Bragança será interferido Solo Rural - Espaços Agro-silvo-pastoris de Tipo I; Espaços Agro-
silvo-pastoris de Tipo II - Espaços Florestais de Produção; Espaços Florestais de Conservação e de Proteção; 
Espaços Naturais do Tipo I); Áreas de exploração mineira – áreas de exploração consolidadas; bem como 
Solo Urbano, Espaços Urbanizados do Tipo VI e ainda Rede Rodoviária - Sistema Secundário.
De entre as afetações expectáveis é possível constatar que os PDM admitem a possibilidade de construção 
de infraestruturas viárias em todas as classes de espaço atravessadas, entendendo-se contudo necessário 
parecer expressamente concordatário da Câmara Municipal de Vinhais e da Câmara Municipal de Bragança, 
em especial porque a diretriz das soluções propostas, designadamente as Variantes de Vila Verde, se 
afastam significativamente do traçado que figura representado como Rede Viária/Rede Rodoviária- 
“Prevista” na Planta de Ordenamento do PDM de Vinhais e a variante VCMB não figura no PDM de 
Bragança.
Condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública (SRUP)
No que se refere às SRUP identificam-se, num corredor de 200m para cada lado do eixo da via e soluções 
variantes, Reserva Agrícola Nacional (RAN), Reserva Ecológica Nacional (REN), Domínio Hídrico, Rede de 
Abastecimento de Água, Rede de Saneamento e Rede Elétrica e Rede Viária.
Tanto a RAN como a REN são interferidas nos dois concelhos. Dos solos pertencentes à RAN serão 
intercetadas apenas áreas relativamente pequenas em três das 15 “Intervenções” previstas (121 m2 - 7% 
na intervenção n.º 4; 2316 m2 - 83% na intervenção n.º 5; 1901 m2 - 53% na intervenção n.º 6) e nas duas 
Variantes de Castrelos (2155 m2 - 10%, na V. Castrelos 1 e 3951 m2 - 6% na V. Castrelos 2).
Salienta-se que a ocupação de solos integrados na RAN carece da devida autorização a emitir a emitir pela 
Entidade Regional da Reserva Agrícola Nacional (ERRAN Norte).
Quanto às áreas de REN potencialmente afetadas por cada uma das soluções estudadas verifica-se que 
qualquer que seja a solução adotada, apenas a categoria “áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo” 
(AREH) será diretamente afetada pelas intervenções estudadas, já que a transposição das áreas integradas 
em “leitos e margens dos cursos de água” e “zonas ameaçadas pelas cheias e pelo mar” será, em todos os 
casos, efetuada por viaduto.
Considerando as áreas de solo interferidas por todas as soluções estudadas, a percentagem de interferência 
com a REN será, em média, de cerca da 30%, sensivelmente igual à do somatório das “Intervenções” 1, 2, 
3, 6, 9 e 10, as quais, variando entre 3% e 71%, ocuparão 19240 m2, sendo 5617 m2 em espaço da REN.
Correspondendo cada uma destas intervenções à correção de uma curva do atual traçado de EN 103, 
sempre serão executas, seja qual for a solução escolhida para as Variantes. Também nestas é diversa a 
incidência na REN relativamente à sua interferência com o solo. Assim, a Vila Verde 1 ocupará 13.6491m2, 
sendo 42.553m2 na REN (31%), Vila Verde 2 ocupará 11.7205m2, sendo 8.145m2 na REN (7%); Castrelos 1 
ocupará 20.651m2, sendo 1.648m2 na REN (8%); Castrelos 2 ocupará 70.393m2, sendo 56.257m2 na REN 
(80%); V CM Bragança ocupará 57.244m2, sendo 14.813m2 na REN (26%).
Efetivamente o projeto, na sua globalidade, não é passível de ser incluído nos usos ou ações admitidos na 
REN, porque a alínea c) do n.º 1 do artigo 20.º do respetivo regime jurídico interdita as Vias de Comunicação 
nesta estrutura biofísica, não podendo ser incluído nas exceções a que se refere o sequente n.º 2 e 
seguintes deste mesmo artigo. Cabe por isso lembrar o estabelecido nos n.º 1 e n.º 2 do artigo 21.º do 
Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de 
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novembro, que estabelece que, nos casos de infraestruturas públicas, nomeadamente rodoviárias, 
ferroviárias, portuárias, aeroportuárias, de abastecimento de água ou de saneamento, sujeitas a AIA, a DIA 
favorável ou favorável condicionada equivale ao reconhecimento do interesse público da ação.
De referir ainda que a pronúncia favorável emitida pela CCDR Norte no contexto do presente procedimento 
de AIA determina a não rejeição da comunicação prévia prevista no mesmo regime jurídico, 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 239/2012, de 2 de novembro, para as áreas abrangidas dos referidos municípios.
Quanto ao Domínio Hídrico, a sua afetação foi considerada, de forma geral, geradora de impactes 
negativos, contudo, pouco significativos, face às áreas em questão e pelo facto das áreas mais restritivas 
serem atravessadas através de viadutos.
No que se refere às restantes condicionantes presentes no território, nomeadamente as relacionadas com 
as redes de águas e saneamento, bem como rede elétrica, considera-se que as soluções em estudo são 
viáveis, considerando a possibilidade de compatibilização por via de restabelecimento de infraestruturas 
(condutas de saneamento e abastecimento de água e linhas elétricas).
Todas a Intervenções interferirão, naturalmente, com o Espaço Canal associado à EN 103.

Razões de facto e de direito que justificam a decisão

Esta via de comunicação liga muitas das localidades raianas do nordeste do país efetuando o acesso das 
mesmas a dois dos principais eixos rodoviários nacionais com importância internacional - o IP3 e o IP4. É 
também uma via de interesse turístico, uma vez que confere a acessibilidade ao Parque Nacional de 
Montesinho que delimita a Sul.
Esta articulação viária constitui a principal rede de escoamento da produção regional que é essencialmente 
agrícola e pecuária e também garante o abastecimento dos produtos de importação. Bragança é o principal 
Pólo de atração da população residente no distrito, contribuindo significativamente para o tráfego existente 
na estrada em estudo.
Contudo, dada a grande sinuosidade da estrada existente e escassez de pontos de ultrapassagem, obriga a 
que o percurso Vinhais-Bragança se faça em cerca de 40 minutos, o que se traduz numa velocidade média 
de circulação de 40 km/h que é manifestamente baixa para uma via pertencente ao PRN 2000.
Face às características deste projeto e da área onde o mesmo se desenvolve assumem-se nesta avaliação 
como fatores mais relevantes a socioeconomia, os sistemas ecológicos, o património cultural e a paisagem. 
Foram também avaliados os fatores geologia, recursos hídricos, qualidade do ar, ambiente sonoro e 
ordenamento do território.
Os impactes positivos do projeto ocorrem principalmente ao nível socioeconómico e fazem-se sentir 
durante a fase de exploração, estando intrinsecamente relacionados com os objetivos do projeto, o qual 
permitirá uma substantiva redução dos tempos de percurso para Bragança, bem como a melhoria das 
condições de segurança e de circulação num território interior. São expectáveis, com esta melhoria, 
significativos benefícios para a economia da região, bem como uma sensível melhoria do nível de vida das 
populações locais.
O projeto contribui igualmente para o reforço das ligações transfronteiriças e, consequentemente, para os 
objetivos de coesão, eficiência e sustentabilidade definidos a nível comunitário para melhorar a 
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intermodalidade, a conectividade e a transferência modal para o transporte ferroviário de alta velocidade 
em Puebla de Sanabria, Espanha, a qual ficará mais acessível às populações deste território, com o presente 
projeto.
No que se refere aos impactes negativos do projeto, destacam-se os perspetivados ao nível dos sistemas 
ecológicos. Na fase de construção prevê-se a afetação direta das unidades de vegetação e habitats. 
Indiretamente pode ocorrer degradação das comunidades florísticas devida a alterações fisiológicas 
induzidas por diferentes fatores, como por exemplo a compactação do solo, a poluição provocada pelo 
eventual derrame de óleos lubrificantes, combustíveis ou outros produtos nocivos, a deposição de poeiras 
suspensas e o aumento da nitrofilização da vegetação limítrofe, modificando a sucessão ecológica, com 
favorecimento de espécies ruderais e/ou exóticas. 
Há ainda a considerar os eventuais impactes que a construção dos viadutos pode acarretar ao nível dos 
cursos de água que atravessam. Entre estes destaca-se o rio Tuela que apresenta espécies estatutos de 
conservação desfavoráveis, a eventual afetação deste curso de água pela construção dos viadutos pode 
revestir-se de impactes significativos sobre as mesmas.
A destruição e rápida alteração dos habitats, provocada pela construção da rodovia causa impactes 
negativos sobre as populações faunísticas, as quais terão dificuldade de adaptação à nova infraestrutura, 
em partícula aquelas de mobilidade mais restrita
Durante a fase de exploração não são previsíveis impactes diretos sobre a flora e vegetação. Nesta fase os 
principais impactes estão relacionados sobretudo com a circulação de veículos na rodovia. Os novos troços 
irão potenciar a fragmentação de habitats, o efeito barreira e o risco de atropelamento da fauna. 
Quanto ao património, a fase de construção é considerada a mais lesiva, uma vez que comporta um 
conjunto de intervenções potencialmente geradoras de impactes negativos, definitivos e irreversíveis, que 
consistem na remoção do coberto vegetal, na movimentação e revolvimento de terras e nas intrusões no 
subsolo associadas à implantação das novas infraestruturas. Estas ações inviabilizam a conservação de 
eventuais contextos arqueológicos existentes no subsolo. 
De referir que existem importantes condicionantes patrimoniais em qualquer uma das soluções propostas, 
sendo necessário prever medidas de minimização específicas para a fase de obra como sondagens 
arqueológicas de diagnóstico, escavação integral dos contextos arqueológicos com afetação direta e, 
eventualmente, o registo exaustivo de edificado a demolir. 
Relevam também os impactes negativos ao nível da paisagem, associados à introdução de uma 
infraestrutura linear no território. 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.
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, sobretudo, devido aos viadutos (vale de Cabrões com 90m de altura e rio Tuela com 120m e 
150m), condicionando assim negativamente a leitura da Paisagem. As disrupções físicas e visuais mais 
significativas, criadas em fase de construção, permanecerão de forma irreversível no tempo, com clara 
perda de valor cénico dos locais afetados. 
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De referir ainda os impactes que se prendem com a questão da identidade sonora da paisagem, 
complementar da mera construção visual. Nesta perspetiva, a atividade desenvolvida pelas máquinas 
durante a fase de construção e a circulação de veículos durante a fase de exploração, comprometerão 
temporariamente a qualidade acústica e a identidade sonora dos locais, indissociáveis da uma perceção e 
apreensão da paisagem com níveis de qualidade elevados. A qualidade cénica da paisagem tem ainda 
influência reconhecida na saúde e bem-estar das pessoas, sobretudo, ao nível psicológico.
Especificamente no que se refere ambiente sonoro, perspetiva-se que a fase de construção acarrete 
impactes dada a proximidade de alguns recetores sensíveis e a natureza das ações a desenvolver. Será 
provável que ocorram situações de incomodidade temporária, no entanto as mesmas devem limitar-se ao 
período diurno e ser previamente indicadas à população.
Já a avaliação realizada para a fase de exploração demonstra, genericamente, o cumprimento da legislação 
em vigor (Regulamento Geral Ruído – RGR), atendendo às circunstâncias da simulação (ruído de referência 
reportado a 2019). Excetua-se, contudo, o incumprimento da legislação em vigor, junto a alguns recetores, 
no ano horizonte de projeto para os quais devem ser indicadas medidas de minimização aquando da 
elaboração do projeto de execução.
Também no que se refere à qualidade do ar os impactes serão sentidos durante a fase de construção da 
via. São as partículas que assumem especial importância na degradação da qualidade do ar da zona 
envolvente, uma vez que têm origem em diversas atividades a desenvolver nesta fase e que se depositam 
nas imediações das zonas onde são emitidas. Na fase de exploração o aumento de tráfego previsto com a 
implementação do projeto não é significativo, prevendo-se que não ocorrerá um acréscimo relevante ao 
nível da emissão de poluentes atmosféricos.
No que diz respeito às alterações climáticas, os principais impactes na fase de construção são as emissões 
de Gases com Efeito de Estufa (GEE) decorrentes da circulação de veículos afetos à obra e a diminuição do 
sequestro de carbono com a destruição do coberto vegetal. Na fase de exploração, os impactes são 
resultantes essencialmente das emissões de GEE provenientes do tráfego rodoviário.
Foram calculadas as emissões associadas ao tráfego viário previsto para a nova rodovia durante a sua 
exploração, considerando o valor total anual de veículos ligeiros e pesados a circular em ambos os sentidos 
da via nos anos de início de exploração (cerca de 16 mil tCO2 em 2020) e horizonte de projeto (cerca de 23 
mil t CO2 em 2040).
De salientar que está prevista a implementação de um Projeto de Integração Paisagística (PIP), o qual irá 
potenciar o sequestro de carbono e pode mitigar o acréscimo da emissão de GEE. A implementação do PIP 
com espécies autóctones adequadas às condições climáticas locais e pouco exigentes em termos de 
manutenção futura é uma medida relevante para a recuperação da perda de sumidouro de CO2, associada 
à desmatação/decapagem das áreas a intervencionar.
Já no que se refere à geologia e na geomorfologia, os impactes, sendo negativos, limitam-se à fase de 
construção. As escavações levam não só à destruição de afloramentos e maciços rochosos mas podem 
também ser fator de instabilidade como assentamentos, escorregamentos e queda de blocos. Estes 
impactes são negativos, locais, diretos, permanentes, irreversíveis, mas pouco significativos. 
Relativamente aos recursos geológicos, tendo em conta que a EN103 já existe e que haverá apenas a 
retificação do seu traçado na área da concessão mineira Sete Fontes e nas proximidades da concessão 
hidromineral Água Gostei, considera-se que os impactes negativos são pouco significativos.
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Já no que se refere aos recursos hídricos, os principais impactes ocorrem nas fases de construção e 
exploração. Apesar do projeto poder induzir impactes negativos sobre os recursos hídricos, os mesmos são 
passíveis de serem minimizados se adotadas medidas de minimização. Com a adoção das medidas 
identificadas não é expectável a ocorrência de impactes negativos significativos ao nível da qualidade das 
águas.
Em matéria de ordenamento do território há a destacar que ambos os PDM de Vinhais e de Bragança 
admitem a possibilidade de construção de infraestruturas viárias em todas as classes de espaço 
atravessadas. No entanto, dado que a diretriz das soluções propostas, designadamente as Variantes de Vila 
Verde, se afastam significativamente do traçado que figura representado como Rede Viária/Rede 
Rodoviária - “Prevista” na Planta de Ordenamento do PDM de Vinhais e a variante VCMB não figura no PDM 
de Bragança, entende-se necessário obter os pareceres das respetivas Câmaras Municipais.
De referir ainda a afetação de áreas da RAN, o que determina a necessidade de autorização a emitir pela 
ERRAN Norte, bem como a afetação de áreas REN. Apesar de o projeto, na sua globalidade, não ser passível 
de ser incluído nos usos ou ações admitidos na REN, o respetivo regime jurídico prevê, nos casos de 
infraestruturas públicas, nomeadamente rodoviárias como é o caso, que a emissão de DIA favorável ou 
favorável condicionada equivale ao reconhecimento do interesse público da ação. Acresce que a pronúncia 
favorável emitida pela CCDR Norte no contexto do presente procedimento de AIA determina a não rejeição 
da comunicação prévia prevista no mesmo regime jurídico, 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 239/2012, de 2 de novembro, 
para as áreas abrangidas dos referidos municípios.
Da análise dos resultados da Consulta Pública importa destacar a fraca participação da população tendo 
sido recebida uma única participação de uma cidadã que manifesta concordância com o traçado proposto 
desde que o mesmo inclua a nova Variante de Vila Verde (Solução 2).
No que se refere à análise das várias alternativas apresentadas no EIA para avaliação, verifica-se que a 
Combinação 19, que contempla apenas a beneficiação/reabilitação da EN103, não incluindo a Variante de 
Vila Verde, a Variante de Castrelos e a Variante CMB e as Intervenções) é a que induz menores impactes 
negativos. No entanto, considera-se que esta combinação fica aquém dos objetivos de melhoria das 
condições de segurança e de circulação que se pretendem com o projeto, não potenciando de forma 
significativa os impactes positivos que podem estar inerentes a esses mesmos objetivos.
Sem prejuízo, verifica-se também que algumas das soluções apresentadas para as variantes propostas se 
revelam desfavoráveis para alguns fatores ambientais, como é o caso da Solução 1 da Variante de Vila Verde 
e ambas as soluções previstas para a Variante de Castrelos, inviabilizando assim todas as combinações que 
as incluam, nomeadamente, as combinações 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 e 17.
Excluídas as referidas combinações, foram analisadas comparativamente as combinações 2, 5 e 15, que se 
recordam:

• Combinação 2: contempla a Solução 2 da Variante de Vila Verde e a totalidade das Intervenções (não 
estão incluídas a Variante a Castrelos e a Variante CMB);

• Combinação 5: contempla a Variante CMB e as Intervenções 1 a 8 e 11 a 15 (não estão incluídas a 
Variante a Vila Verde, a Variante de Castrelos e as Intervenções 9, 10 e 11);

• Combinação 15: contempla a Solução 2 da Variante de Vila Verde, a Variante CMB e as Intervenções 
1 a 8 e 12 a 15 (não estão incluídas a Variante a Castrelos e as Intervenções 9, 10 e 11);
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Apesar destas três combinações se admitirem viáveis face aos vários fatores identificados, verifica-se que 
a Variante CMB induz impactes negativos muito significativos sobre a geologia e geomorfologia. Acresce 
também que ao nível do ambiente sonoro se afigura preferencial a manutenção do atual traçado na zona 
desta variante, dado que tal evitará induzir mais alterações às fontes sonoras atualmente existentes e 
incrementar a exposição sonora dos atuais recetores sensíveis por aumento da velocidade de circulação. 
Assim, considera-se a Combinação 2 como aquela que, globalmente, melhor equilibra os impactes positivos 
potenciados pela concretização do projeto e os impactes negativos que lhe estão também associados.
Face ao exposto, ponderando os impactes negativos identificados, na generalidade suscetíveis de 
minimização, e os impactes positivos perspetivados, emite-se decisão favorável à execução da Combinação 
2, que é composta pela Solução 2 da Variante de Vila Verde e a totalidade das quinze Intervenções no 
traçado EN103, condicionada ao cumprimento dos termos e condições do presente documento.

Condicionantes

1. Desenvolver o projeto de execução de acordo com a Combinação 2 do estudo prévio sujeito ao 
presente procedimento de AIA.

2. Restringir, para proteção da zona de reprodução da alcateia de Lobo-ibérico do Baceiro, a realização 
de trabalhos ruidosos nas intervenções de requalificação da EN103 situadas nos locais 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10 e 11, entre os meses de abril e agosto, inclusive. Este período abrange também a fase mais crítica 
para a maioria dos restantes mamíferos e das espécies de aves ameaçadas potencialmente presentes 
na área

Elementos a apresentar

Elementos a apresentar em sede de projeto de execução e RECAPE
O RECAPE deve integrar todos os elementos indicados no ponto II do documento orientador intitulado 
“Normas técnicas para a elaboração de Estudos de Impacte Ambiental e Relatórios de Conformidade 
Ambiental com o Projeto de Execução”, aprovado pelo Grupo de Pontos Focais das Autoridade de AIA e 
disponível no sítio da APA na internet.
Além de todos os dados e informações necessários à verificação do cumprimento das exigências da 
presente decisão, o RECAPE deve ainda integrar os seguintes os elementos:
1. Informação geográfica do projeto de execução, em formato vetorial (ESRI shapefile), que abranja todas 

as componentes do projeto, bem como as condicionantes identificadas. Deve também ser apresentada 
a solução de implantação final do projeto com a representação gráfica dos taludes de aterro e 
escavação e limites da área expropriada, sendo que a mesma deve considerar espaço para a 
implementação do projeto de integração paisagística da Variante de Vila Verde.

2. Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) refletindo as condições impostas no presente 
documento. O PAAO deve integrar o Caderno de Encargos da Obra e salvaguardar o cumprimento da 
Carta de Condicionantes.

3. Carta de Condicionantes para localização dos estaleiros, das manchas de empréstimo e de depósito e 
para os acessos, tendo em conta a necessidade de:
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i. Privilegiar o interior da área de intervenção ou áreas degradadas ou, alternativamente, 
recorrer a áreas anteriormente ocupadas por outros estaleiros.

ii. Privilegiar locais de declive reduzido e com acesso próximo, para evitar ou minimizar 
movimentações de terras e abertura de acessos.

iii. Privilegiar áreas de baixo valor ecológico.
iv. Garantir o maior afastamento possível das zonas habitadas, por forma a evitar problemas de 

ruído e de poluição atmosférica (emissões de poeiras).
v. Excluir os extremos do atual traçado da EN103, junto de Vinhas e Bragança, pelo número 

significativo de captações aqui existentes.
vi. Evitar áreas de solos com boa capacidade agrícola e/ou solos integrados na Reserva Agrícola 

Nacional.
vii. Garantir que não se localizam a menos de 50 m das ocorrências patrimoniais inventariadas ou 

das que ainda venham a ser identificadas, salvo situações devidamente justificadas
A Carta de Condicionantes deve ser incluída no Caderno de Encargos da Obra, nomeadamente através 
do PAAO e ser disponibilizada a cada empreiteiro envolvido na fase de construção.

4. Identificação e quantificação das áreas RAN que serão efetivamente ocupadas face ao projeto de 
execução a desenvolver.

5. Resultados da prospeção arqueológica sistemática a realizar no corredor selecionado, numa largura de 
400 m. Estes resultados devem ser acompanhados da nova avaliação de impactes patrimoniais e de 
medidas de minimização, tendo em conta a implantação do projeto.

6. Demonstração de que o projeto de execução procurou evitar a afetação das ocorrências 
patrimoniais. Quando por razões técnicas, não houver possibilidade de proceder a alterações pontuais 
de traçado ou de localização dos respetivos componentes, a destruição total ou parcial de uma 
ocorrência patrimonial deve ser assumida no RECAPE como inevitável. Deve ficar também 
expressamente garantida a salvaguarda pelo registo arqueológico da totalidade dos vestígios e 
contextos a afetar diretamente pela obra, independentemente do seu meio. No caso de elementos 
arquitetónicos, através de registo gráfico, fotográfico e da elaboração de memória descritiva; no caso 
de sítios arqueológicos, através da sua escavação integral.

7. Identificação das vulnerabilidades do projeto às alterações climáticas, durante a fase de exploração, 
tendo em conta, em particular, os cenários climáticos disponíveis para Portugal e eventuais medidas 
de minimização. Deve ser considerada a possibilidade de aumento da frequência e intensidade dos 
fenómenos extremos e abordada a avaliação destes fenómenos tendo em consideração não apenas os 
registos históricos, mas também o clima futuro. Como referencial a adotar para efeitos de 
implementação de eventuais medidas de minimização e prevenção, devem ser consideradas como 
referencial as medidas de adaptação identificadas no P-3AC.

8. Cálculo das emissões de GEE associadas à fase de construção, considerando que os materiais a remover 
serão transportados e encaminhados para operadores de gestão de resíduos devidamente licenciados 
para que os resíduos sejam integrados em processos adequados de reciclagem, em linha com um 
modelo de economia circular.

9. Projeto de Integração Paisagística da Variante de Vila Verde, desenvolvido de acordo com as 
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orientações do presente documento.
10. Plano de Gestão e Controlo de Espécies Vegetais Exóticas Invasoras, desenvolvido de acordo com as 

orientações constantes do presente documento.
11. Programas de monitorização revistos/desenvolvidos de acordo com as orientações constantes do 

presente documento.
12. Parecer prévio da Entidade Regional da Reserva Agrícola Nacional (ERRAN) dada a afetação de áreas 

incluídas nessa servidão.
13. Parecer prévio das Câmaras Municipais de Vinhais e de Bragança sobre o enquadramento do projeto 

nos respetivos Planos Diretores Municipais.
14. Parecer da entidade de tutela ao nível dos recursos geológicos (Direção Geral de Energia e Geologia).
Elementos a apresentar previamente à autorização ou licenciamento do projeto
Devem ser apresentados à autoridade de AIA, para apreciação e pronúncia, os seguintes elementos:
15. Plano de Recuperação Biofísica das Linhas de Água, desenvolvido de acordo com as orientações do 

presente documento.
16. Resultados da prospeção arqueológica sistemática a realizar nos acessos à obra, áreas de implantação 

de estaleiros, locais de empréstimo e depósito de terras e das centrais de betuminosas. Estes 
resultados podem determinar a necessidade de alterações às referidas áreas.  

Medidas de minimização/potenciação/compensação

Tendo como base o documento “Medidas de Minimização Gerais da Fase de Construção”, disponível no 
sítio da APA na internet, devem ser adequadas e integradas as medidas que se apliquem ao projeto de 
execução que vier a ser desenvolvido. Também as medidas de minimização específicas apresentadas no EIA 
devem ser revistas de acordo com o projeto de execução.
Todas as medidas de minimização dirigidas à fase de preparação prévia à obra e à fase de execução da obra 
devem constar no respetivo Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra (PAAO), o qual deve integrar o 
caderno de encargos da empreitada. 
Além das medidas elencadas na presente decisão, devem ser preconizadas no RECAPE todas as medidas 
que possam vir a ser consideradas relevantes em função do desenvolvimento do projeto de execução e 
correspondente reavaliação de impactes.
Medidas para a elaboração do projeto de execução
1. Garantir que a inclinação dos taludes de escavação ou de aterro seja tal que não potencie o aumento 

de impactes sobre as linhas de água, tal como o aumento do risco de erosão, o arrastamento de 
materiais ao longo do talude ou o aumento de sedimentos ao longo das linhas de água.

2. Garantir uma faixa mínima de cinco metros para cada lado da linha que delimita o leito das linhas de 
águas públicas, de forma a cumprir com o disposto no n.º 1 do artigo 21º. da Lei n.º 54/2005, de 15 de 
novembro.

3. Garantir a adequada integração paisagística do projeto.
4. Adotar, na conceção dos viadutos, soluções que minimizem o seu impacte visual (por exemplo, ao 
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nível do desenho dos pilares; menor número de pilares/maior vão entre si; desenho, altura e expressão 
visual do tabuleiro; guardas não opacas; tonalidade da pintura e outras).

5. Adotar soluções para a iluminação exterior que assegurem a redução da poluição luminosa através de 
difusores de vidro plano e fonte de luz oculta, para que o feixe de luz se faça segundo a vertical.

6. Adaptar a geometria dos taludes de escavação e aterro, de modo a garantir a sua estabilidade, face a 
eventuais características geomecânicas diferentes das pressupostas.

7. A PH I8.1 (intervenção 8) deve ser adaptada à passagem de carnívoros de pequeno porte, deixando-
se uma faixa seca para atravessamentos (se possível a faixa seca deve ter uma largura de 1,2m). De 
forma a melhorar a permeabilidade de um troço em específico em que a permeabilidade é 
particularmente baixa.

Medidas para a fase prévia à execução da obra
8. Divulgar o programa de execução das obras às populações interessadas, designadamente à população 

residente na área envolvente. A informação disponibilizada deve incluir o objetivo, a natureza, a 
localização da obra, as principais ações a realizar, respetiva calendarização e eventuais afetações à 
população, designadamente a afetação das acessibilidades. Esta divulgação pode ser realizada através 
de documento informativo a afixar na(s) Junta(s) de Freguesia.

9. Proceder à colocação de painéis informativos e esclarecedores sobre o projeto em causa, seus 
objetivos, constrangimentos e incómodos. A informação deve incluir o início das obras, o seu regime 
de funcionamento e a sua duração. Em particular, especificar as operações mais ruidosas, bem como 
o respetivo início e final previsto.

10. Prever um gabinete de atendimento público da população para receção de eventuais 
reclamações/comentários sobre as obras, no sentido de corrigir, de uma forma participada e 
atempada, eventuais constrangimentos no quotidiano da população, como a mobilidade, ou outros 
aspetos relacionados com a fase de construção. O gabinete deve dispor de telefone, e, se possível, 
endereço eletrónico para o envio de reclamações/comentários.

11. Realizar ações de formação e de sensibilização ambiental para os trabalhadores e encarregados 
envolvidos na execução das obras relativamente às ações suscetíveis de causar impactes ambientais e 
às medidas de minimização a implementar, designadamente normas e cuidados a ter no decurso dos 
trabalhos.

12. Definir previamente trajetos para circulação de máquinas e veículos afetos à obra, por forma a evitar 
o trânsito desordenado e assim, melhorar as condições de segurança para trabalhadores e utentes da 
via pública. O trânsito da obra deve ser feito pelas vias menos utilizadas ou por caminhos próprios. O 
plano de circulação a elaborar deve contemplar a consulta das autarquias e outras entidades 
competentes.

13. Iniciar a implementação de um plano de desvio de trânsito e de percursos alternativos para circulação 
rodoviária e pedonal, que garanta a menor perturbação possível em termos de mobilidade da 
população e para o qual devem ser consultadas as autarquias e outras entidades competentes. Este 
plano, cuja implementação se deve prolongar durante toda a fase de obra, de acordo com a 
calendarização, deve ser divulgado atempadamente.

14. Sinalizar e vedar as ocorrências patrimoniais localizadas até 25 m das componentes de projeto de 
forma a evitar a sua afetação pela circulação de pessoas e máquinas, que aí deve ser proibida ou muito 
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condicionada.
15. Efetuar a sinalização das ocorrências situadas, até cerca de 50 m da obra, condicionando a circulação 

de modo a evitar a sua afetação.
16. Devem ser privilegiados os acessos já existentes, de modo a evitar abertura de novos acessos, e 

definidos corredores de circulação no âmbito da execução da obra de forma a evitar a circulação 
indiscriminada nas áreas/terrenos adjacentes.

17. Em todas as áreas sujeitas a intervenção, e antes do início de qualquer atividade relacionada com a 
obra, devem ser estabelecidos 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 limites em causa devem ser claramente balizados e não 
meramente sinalizados, antes do início da obra, devendo permanecer até ao final da obra.

18. Em torno de todos os exemplares arbóreos, e eventualmente arbustivos, do género Quercus, 
Castanea, Alnus e Salix, deve ser criada uma zona/área de proteção como medida de prevenção. Deve 
ser considerado um raio mínimo de 1,5m, no caso de elementos vegetais de menor dimensão e, no 
caso de elementos arbóreos de maior dimensão, a área de proteção deve corresponder, no mínimo, 
aos limites circulares definidos pela projeção horizontal da copa sobre o terreno. A balizagem deve ser 
executada em todo o perímetro da linha circulares de proteção, ou, no mínimo, na extensão voltada 
para o lado da intervenção.

19. A localização de estaleiros e outras áreas de apoio e deposição de materiais deve evitar as áreas de 
habitats classificados e galerias ripícolas.

20. Nas travessias das linhas de água, embora estejam previstos viadutos, todo o planeamento para 
construção dos mesmos, incluindo áreas destinadas a armazéns, estaleiros e vias de acesso, deve 
acautelar a preservação da vegetação ripícola.

Medidas para a fase de execução da obra
21. Delimitar as zonas de intervenção da obra, sobretudo as que se localizam nas proximidades de áreas 

de ocupação sensível (indicadas anteriormente como as áreas de proximidade a recetores sensíveis, 
principalmente de ocupação urbana) com recurso a tapumes. Esta medida evita ainda a concentração 
de pessoas a assistir ao desenvolvimento dos trabalhos que estariam particularmente expostas à 
emissão de poluentes da qualidade do ar.

22. Prever a realização da prospeção arqueológica das zonas de estaleiro, manchas de empréstimo e 
depósito de terras, caminhos de acesso à obra, caso as mesmas se encontrem fora das áreas 
prospetadas na fase anterior, ou que tivessem apresentado visibilidade do solo má. De acordo com os 
resultados obtidos as respetivas localizações podem ser ainda condicionadas.

23. Efetuar o acompanhamento arqueológico a executar na fase de obra de modo efetivo, continuado e 
direto por um arqueólogo em cada frente de trabalho, sempre que as ações inerentes à realização do 
projeto não sejam sequenciais, mas simultâneas.

24. O acompanhamento arqueológico da obra deve incidir em todos os trabalhos, durante a instalação do 
estaleiro, as fases de decapagem, desmatação, terraplenagens, depósito e empréstimo de inertes, 
abertura de acessos, escavação, depósito de terras sobrantes e de todas as ações que impliquem 
revolvimento de solos, e compreender as operações de desmonte de pargas e de recuperação 
paisagística.
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25. Efetuar, após a desmatação, a prospeção arqueológica sistemática das áreas de incidência direta de 
todas as componentes de obra As ocorrências arqueológicas que forem reconhecidas durante o 
acompanhamento arqueológico da obra devem, tanto quanto possível, e em função do valor do seu 
valor patrimonial, ser conservadas in situ (mesmo que de forma passiva), no caso de estruturas, de tal 
forma que não se degrade o seu estado de conservação atual ou salvaguardadas pelo registo. 
Os resultados obtidos no acompanhamento arqueológico podem determinar a adoção de medidas de 
minimização específicas (registo documental, sondagens de diagnóstico, escavações arqueológicas, 
entre outras), nomeadamente no caso de não ser possível determinar a importância científica e 
patrimonial das ocorrências então identificadas.

26. Os achados arqueológicos móveis efetuados no decurso da obra devem ser colocados em depósito 
credenciado pelo organismo de tutela.

27. Sinalizar de forma adequada e esclarecedora a área de obra e respetivos acessos, procedendo à 
vedação temporária das áreas de maior movimentação de solos, nomeadamente ao nível das 
escavações.

28. Nos taludes aplicar uma camada de terra vegetal associada à plantação de espécies vegetais. Esta ação 
deve ser efetuada o mais rapidamente possível após a abertura das escavações, de modo a que os 
taludes disponham de proteção aquando da ocorrência das primeiras chuvas.

29. Revestimento vegetal dos taludes com espécies adequadas, assim como adoção de soluções de 
drenagem superficial de modo a evitar o efeito erosivo das águas superficiais, tais como valas de crista, 
valetas de banqueta e coletores convenientemente espaçados.

30. No caso de, ainda durante a fase de construção, ocorrerem chuvas intensas que provoquem a erosão 
da terra vegetal ainda não fixada pelo crescimento das espécies vegetais e/ou iniciem o ravinamento 
dos taludes, deve se recolocar a terra vegetal, de forma a evitar o desenvolvimento dos ravinamentos.

31. Conceber sistemas de drenagem interna dos taludes, através da instalação de máscaras e esporões 
drenantes ou da execução de geodrenos horizontais nos taludes de modo a minimizar o efeito da 
erosão interna.

32. Minimizar os impactes erosivos causados pelo tráfego dos equipamentos de construção, limitando a 
circulação de todos os equipamentos e em especial os mais pesados a um corredor o mais estreito 
possível, proceder ao tratamento desses terrenos, melhorando as suas condições de compactação, 
com vista a dificultar a erosão.

33. Garantir que as operações mais ruidosas decorrem, sempre que possível, em período diurno e nos dias 
úteis. 

34. Evitar a destruição desnecessária de vegetação devendo esta restringir-se à superfície estritamente 
necessária. As áreas a desmatar devem ser corretamente balizadas.

35. Abrir os acessos mínimos indispensáveis à obra privilegiando a utilização dos acessos já existentes.
36. Aquando da construção de viadutos devem ser implementadas medidas que impeçam a queda de 

materiais nas linhas de água.
37. Nas passagens hidráulicas, a vegetação deve encaminhar a fauna para a passagem.
38. Qualquer ação de corte de azinheira deve respeitar o estipulado no Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 

de maio.
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39. No caso de desmonte dos materiais com recurso a explosivos, devem ser efetuados avisos prévios às 
populações locais e à circulação. A sua execução deve ter em conta os cuidados necessários para que 
não haja afetação de habitações, pessoas e veículos.

40. O emprego de explosivos deve ser particularmente cuidado de modo a não danificar o maciço para 
além da zona de escavação pretendida, sendo para tal necessário adequar criteriosamente o plano de 
fogo às características geomecânicas evidenciadas pelo maciço. Nesse sentido, deve sempre ser 
utilizada a técnica de pré-corte, fundamental para garantir o corte do talude de forma correta e de 
acordo com a geometria preconizada, reduzindo-se, simultaneamente, a propagação de vibrações ao 
maciço, por forma a evitar os efeitos de descompressão e consequente instabilidade.

41. As operações a realizar nos estaleiros de obra que envolvam a manutenção e lavagem de toda a 
maquinaria, bem como o manuseamento de óleos, lubrificantes ou outras substâncias poluentes, 
passíveis de contaminar as águas subterrâneas, devem ser realizadas em locais apropriados e 
devidamente impermeabilizados.

42. Implantar sistemas de tratamento de águas residuais adequados nos Estaleiros e Oficinas, ou 
drenagem das mesmas para o sistema de águas residuais local, evitando assim o impacte associado à 
contaminação das águas subterrâneas.

43. Aplicar medidas evitem a degradação da qualidade da água subterrânea, dado que na zona envolvente 
ao troço em estudo existem várias captações de água subterrânea privadas licenciadas e para 
abastecimento público.

44. Verificação regular da estanquicidade da fossa sética (que recebe as águas residuais domésticas 
produzidas nas instalações sanitárias dos estaleiros de obra) com uma periodicidade mínima anual.

45. Realizar as movimentações de terras, tanto quanto possível, em épocas mais húmidas em que o solo 
se encontra menos seco, de modo a reduzir a quantidade de poeiras suspensas que se podem 
depositar nas linhas de água.

46. Delimitar os corredores de movimentação de máquinas e outros equipamentos nos acessos a 
estaleiros e oficinas, de modo a evitar o aumento da área de compactação dos solos e a sua 
consequente impermeabilização.

47. Sempre que existir a necessidade de rebaixar os níveis freáticos, a água bombeada deve ser devolvida 
às linhas de água imediatamente a jusante da zona de obra, de forma a minimizar os impactes no 
processo de recarga dos aquíferos. A qualidade da água lançada nas linhas de água deve ser 
respeitada, na medida em que estes cursos podem ser fontes de recarga para os aquíferos.

48. Garantir a proteção/restabelecimento de captações de água subterrânea afetadas.
49. Nas zonas ameaçadas pelas cheias, executar em período seco todos os trabalhos previstos de modo a 

minimizar a probabilidade de ocorrência de obstruções significativas ao escoamento.
50. Garantir que durante as ações de movimentações de terras, as superfícies dos terrenos e as terras a 

movimentar são humedecidas a fim de minimizar a dispersão de poeiras por ação do vento e da 
operação das máquinas e veículos afetos à obra. A ressuspensão de poeiras, sobretudo em zonas não 
pavimentadas da obra deve ser minimizada, igualmente pela aspersão periódica de água. Esta medida 
reveste-se de primordial importância nas imediações de zonas habitacionais e outras de permanência 
de pessoas próximas do traçado bem como de áreas agrícolas e das áreas de pastoreio para a criação 
animal existente na zona em estudo.

mailto:geral@apambiente.pt


Rua da Murgueira, 9/9A – Zambujal

Ap. 7585 -  2610-124 Amadora

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

email: geral@apambiente.pt - http://www.apambiente.pt
21

51. Garantir que os depósitos de terras na zona de obra são cobertos a fim de evitar a dispersão de poeiras 
para as áreas de imediação do traçado.

52. Efetuar a preparação de betão e asfalto betuminoso à maior distância possível das zonas habitacionais.
53. Garantir que os veículos pesados afetos à obra circulam com coberturas adequadas, que impeçam a 

dispersão de materiais.
54. Manter os s acessos à obra e às áreas de estaleiro limpos.
55. Efetuar a lavagem dos rodados dos veículos e máquinas de apoio à construção, sobretudo à saída da 

zona de obra.
56. Recomendar a circulação das viaturas afetas às obras com os faróis “médios” ligados durante o dia. 

Tal facto reduzirá a possibilidade de ocorrência de acidentes nas localidades atravessadas, limitando 
ao mesmo tempo a perturbação do quotidiano dos habitantes dessas localidades.

57. Efetuar uma manutenção cuidada aos veículos e máquinas de obra, a fim de evitar as emissões 
excessivas e desnecessárias de poluentes para a atmosfera, provocadas por uma carburação 
ineficiente.

58. Na construção dos viadutos, acautelar a preservação da vegetação ripícola, bem como implementar 
medidas que impeçam a queda de materiais nas linhas de água, essenciais para a manutenção destes 
habitats e das populações que suportam.

59. Interferir o mínimo possível com caminhos e serventias atualmente utilizadas, prevendo 
atempadamente alternativas, principalmente para os caminhos cortados de forma permanente.

60. Utilizar preferencialmente mão-de-obra local na fase de construção, beneficiando a população 
residente dos lugares próximos do empreendimento.

61. Dar preferência a empreiteiros e materiais que usem recursos locais, devendo ser um dos fatores de 
valoração na ponderação dos critérios de seleção em concurso.

62. Comunicar a afetação de serviços (luz, telecomunicações, água e gás) à população com a devida 
antecedência e com informação (período e duração da afetação) que permita aos utentes aumentar a 
perceção de controlo e gerir a situação de incomodidade no seu quotidiano.

63. Reparar atempadamente todos os danos verificados no decurso das atividades associadas à obra, em 
habitações e outras edificações.

64. Restabelecer de forma permanente todos os serviços afetados, incluindo caminhos agrícolas e 
florestais cortados, temporária ou definitivamente.

65. Garantir que antes da entrada em funcionamento da estrada são recuperados todos os serviços 
afetados, acessos temporários, bem como estradas e caminhos danificados durante a realização das 
obras.

66. As ações de desarborização, desmatação ou limpeza do coberto vegetal devem ser reduzidas ao 
mínimo indispensável à execução dos trabalhos e de forma gradual/progressiva.

67. As operações de desmatação em áreas onde não é necessário efetuar movimentações de terras e, 
consequentemente, não sejam sujeitas a mobilização do solo, devem ser efetuadas por corte raso, 
com corta-matos, e rechega do material cortado. Em zonas onde seja necessário realizar 
movimentações de terras, as operações de desmatação devem ser efetuadas por gradagem, com 
mistura do mato cortado na camada superficial do solo. As áreas adjacentes às áreas a intervencionar 
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pelo Projeto, ainda que possam ser utilizadas como zonas de apoios, não devem ser desmatadas ou 
decapadas.

68. 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, deve proceder-se 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. Esta medida deve ser aplicável a todas as áreas a 
intervencionar.

69. Todo o material vegetal proveniente do corte das espécies vegetais exóticas invasoras deve ser 
totalmente separado do restante material vegetal e devidamente acondicionado, sobretudo, do efeito 
de ventos. O corte deve ser realizado, sobretudo, fora da fase de produção de semente. A estilhagem 
e o espalhamento desta não podem ser considerados como ações a desenvolver. No transporte deste 
material, a destino final adequado, deve ser assegurado o não risco de propagação das espécies em 
causa, pelo que devem ser tomadas as medidas de acondicionamento adequadas a cada uma destas.

70. O planeamento dos trabalhos e a execução dos mesmos deve 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: o não uso de 
máquinas de rastos; redução das 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. Sempre que possível planear os trabalhos, de forma a minimizar as movimentações de terras 
e a exposição de solos nos períodos de maior pluviosidade. Devem ser adotadas todas as práticas e 
medidas adequadas de modo a reduzir a emissão de poeiras na origem.

71. A decapagem da terra viva/vegetal, sobretudo, nas áreas possuidoras do banco de sementes das 
espécies autóctones, deve restringir-se às áreas estritamente necessárias e deve ser realizada, de 
forma progressiva/gradual, em todas as áreas objeto de intervenção direta/física em termos de 
escavação/remoção de terras.

72. A decapagem da terra/solo vegetal/vivo deve realizar-se sempre de forma segregadora em função de 
as áreas acusarem ou não a presença de espécies vegetais exóticas invasoras, assim como na 
deposição nas áreas do seu armazenamento, em respeito pelo levantamento a apresentar em 
cartografia onde conste a representação gráfica das referidas áreas.

73. As terras contaminadas por espécies vegetais exóticas invasoras, nunca deve ser reutilizada nas ações 
de recuperação e integração paisagística, devendo ser transportada a depósito devidamente 
acondicionada ou colocada em níveis de profundidade superiores a 1m.

74. A progressão da máquina nas ações de decapagem deve fazer-se 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.

75. Devem ser usadas 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 
viva por compactação e pulverização.

76. 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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77. 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.

78. A terra/solo vivo proveniente da decapagem deve ser depositada em pargas, com cerca de 2m de 
altura, com o topo relativamente côncavo. Devem ser colocadas próximo das áreas de onde foram 
removidas, mas assegurando que tal se realiza em áreas planas e bem drenadas e devem ser 
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 tempo da obra ou da exposição das pargas ao ambiente exceder 10 dias. 
Deve ser protegida fisicamente de quaisquer ações de compactação por máquinas em circulação em 
obra.

79. Em caso de ser necessário utilizar terra/solo vegetal/vivo, terras de empréstimo e materiais inertes, a 
utilizar na construção dos novos acessos, enchimento de fundações e, eventuais, outras áreas, 
assegurar junto dos fornecedores que não provêm de áreas ou de stocks contaminadas por espécies 
vegetais exóticas invasoras ou estão isentos da presença dos respetivos propágulos/sementes das 
referidas espécies para que as mesmas não alterem a ecologia local e introduzam plantas invasoras.

80. A iluminação que possa ser usada no exterior, incluindo estaleiros, deve assegurar que a mesma não 
é projetada de forma intrusiva sobre a envolvente e sobre as habitações próximas, sempre que 
aplicável. Nesse sentido, a mesma deve ser dirigida segundo a vertical e apenas sobre os locais que 
efetivamente a exigem.

Medidas para a fase após conclusão da obra
81. Após a conclusão dos trabalhos deve proceder-se à limpeza e remoção de eventual obstrução do meio 

hídrico, com materiais excedentes gerados na obra.
82. Assegurar a desativação e limpeza de todas as instalações de apoio à obra e a recuperação das áreas 

afetados através da descompactação do solo e do seu arejamento de forma a assegurar a sua 
reutilização para outros usos.

Medidas para a fase de exploração
83. Assegurar a análise e atendimento das exposições da população no sentido de corrigir eventuais 

situações detetadas (pelos utilizadores) ao nível da segurança de acessibilidade e circulação, 
interferência com qualidade de vida por incomodidade gerada pela exploração da via ou outras.

84. Fornecer aos empreiteiros e subempreiteiros, sempre que se desenvolvam ações de manutenção ou 
outros trabalhos, a Carta de Condicionantes atualizada com a implantação de todos os elementos 
patrimoniais identificados até à data.

85. Efetuar o acompanhamento arqueológico sempre que ocorram trabalhos de manutenção que 
envolvam alterações que obriguem a revolvimentos do subsolo, circulação de maquinaria e pessoal 
afeto, nomeadamente em áreas anteriormente não afetadas pela construção das infraestruturas (e 
que não foram alvo de intervenção).

86. No caso de se verificar um acidente na via com um veículo de transporte de materiais tóxicos e 
perigosos, em que se verifique um derrame dos materiais para o meio hídrico ou para o solo, devem 
ser tomadas medidas adequadas. Devem ser contactadas as entidades responsáveis para que possam 
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agir com rapidez, de forma a minimizar o impacte que esta descarga acidental possa ter no meio 
envolvente.

87. Proceder à vistoria, manutenção e limpeza periódica (no mínimo uma vez por ano), de todos os órgãos 
de drenagem transversal e longitudinal do troço em estudo.

88. Manter em boas condições todos os revestimentos vegetais que vierem a ser executados nas espaldas 
dos taludes de escavação ou de aterro, como medida de controlo da erosão dos taludes

89. Acautelar o bom estado dos taludes e a monitorização de assentamentos, sobretudo nas zonas dos 
encontros entre as estruturas rígidas (obras de arte) e dos aterros.

90. Cuidar e observar as estruturas da erosão e de correção torrencial que vierem a ser construídas, de 
forma a garantir as suas boas condições de funcionalidade.

91. Proceder à limpeza, desobstrução e manutenção das passagens hidráulicas, de modo a manterem a 
sua funcionalidade como locais de atravessamento da via por parte da fauna, diminuindo assim o 
efeito barreira e a fragmentação dos habitats por ela causados.

Medidas para a fase de desativação
92. Tendo em conta o horizonte de tempo de vida útil previsto para o projeto e a dificuldade de prever as 

condições ambientais locais e os instrumentos de gestão territorial e legais que irão estar em vigor, 
deve ser apresentada, no último ano de exploração, a solução futura de ocupação da área de 
implantação do projeto após a respetiva desativação.
Deve assim ser apresentado à autoridade de AIA, para apreciação e pronúncia, um plano 
pormenorizado, contemplando nomeadamente:

a) A solução final de requalificação da área de implantação do projeto, a qual deve ser compatível 
com o direito de propriedade, os instrumentos de gestão territorial e com o quadro legal então 
em vigor;

b) As ações de desmantelamento e obra;
c) O destino a dar a todos os elementos retirados;
d) A definição das soluções de acessos ou de outros elementos a permanecer no terreno;
e) Um plano de recuperação final de todas as áreas afetadas.

Este plano deve ainda prever o cumprimento das condições da presente decisão que sejam também 
aplicáveis às ações de desativação e requalificação a desenvolver, complementadas com o 
conhecimento e imperativos legais que forem aplicáveis no momento da sua elaboração.

Programas de monitorização

Devem ser desenvolvidos e/ou atualizados, em função do projeto de execução que vier a ser elaborado, os 
seguintes programas de monitorização.
1. Programa de Monitorização do Ambiente Sonoro, ajustado tendo em conta as seguintes diretrizes:

a. Caso a fase de construção decorra, como se perspetiva, apenas no período diurno, considera-se 
aplicável a realização de monitorização apenas neste período.
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b. Os locais de amostragem devem ser ajustados em função da alternativa que prosseguir para 
projeto de execução mas, no mínimo, deve incluir os recetores objeto de caracterização da 
situação de referência.

c. A monitorização deve ser, pelo menos, trimestral e determina-se a entrega dos correspondentes 
relatórios no prazo de 1 mês após a sua elaboração, de forma a poderem ser eficazes na 
eventualidade de ser necessária alguma atuação ao nível da minimização.

d. Dependendo do início da fase de construção, se esta ocorrer num prazo superior a 2 anos em 
relação à data das medições efetuadas no âmbito do presente procedimento de AIA, deve ser 
realizada uma nova campanha de monitorização da situação atual, para memória futura.

e. Para além da monitorização no início da fase de exploração, realizar monitorizações após 5 anos 
e após 10 anos, para verificação da manutenção da eficácia das medidas implementadas (se 
aplicável, no caso de pavimento com características de absorção sonora).

f. As medições correspondentes à fase de exploração podem ser por amostragem, garantindo uma 
monitorização em contínuo, pelo menos, durante 1h, por período do dia e em cada um dos dois 
dias distintos a medir.

g. Na fase de exploração, os relatórios estarão associados ao 1º, 5º e 10º anos de serviços e devem 
ser entregues até 3 meses após a realização das correspondentes medições, devendo incluir 
uma análise do cumprimento das disposições legais aplicáveis e das medidas que tenham vindo 
a ser implementadas.

h. Os parâmetros acústicos, oportunidade de medição e equipamento a utilizar devem respeitar o 
indicado na normalização em vigor.

2. Programa de monitorização de recursos hídricos e da qualidade das águas superficiais e subterrâneas, 
desenvolvido de acordo com as seguintes diretrizes:

a. As amostragens de águas superficiais devem ser realizadas, preferencialmente em três períodos 
durante o ano:

i. No período crítico, correspondente aos meses mais secos (julho ou agosto);
ii. Após os primeiros episódios de chuva que precedem o período mais seco do ano 

(setembro);
iii. No semestre húmido, a fim de caracterizar a poluição acumulada entre chuvadas mais 

frequentes  (janeiro).
b. As amostragens de águas subterrâneas devem ser realizadas com periodicidade semestral, 

coincidente com o período de águas baixas (setembro a novembro) e período de maior 
pluviosidade (fevereiro a maio).

c. A frequência da amostragem deve ter em linha de conta eventuais alterações nos fatores: 
volumes de tráfego, duração do período seco anterior à chuvada e eventuais acidentes e 
derrames ocorridos. Alterações significativas nestes fatores podem justificar a realização de 
campanhas de amostragem adicionais, ao longo do ano.

d. As amostragens devem ser efetuadas durante todos os anos, desde antes do início da fase de 
construção do traçado rodoviário, estendendo-se durante a fase de exploração.

3. Programa de monitorização da Flora e Vegetação, desenvolvido tendo em conta as seguintes diretrizes:
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a. Deve ser abrangida toda a fase de construção da rodovia, incluindo a fase preparatória. 
b. Deve ser efetuado o acompanhamento das obras por um técnico especializado em flora e 

vegetação de forma a identificar os núcleos de espécies florísticas mais relevantes e habitats 
protegidos. 

c. Antes do início da fase de construção devem ser devidamente sinalizadas as áreas a preservar, 
e nestas áreas não devem ser instaladas quaisquer estruturas e/ou equipamentos de apoio à 
obra. Caberá ao técnico especialista em botânica a sinalização desta área e o acompanhamento 
durante o período de construção.

4. Programa de monitorização da recuperação de habitats e espécies florísticas, desenvolvido tendo em 
conta as seguintes diretrizes:

a. Este programa aplica-se uma vez concluída a fase de construção e tem como objetivo avaliar os 
processos de recuperação de habitats e espécies florísticas relevantes na envolvente da área 
intervencionada. 

b. Para monitorização da Flora e Vegetação, propõe-se a aplicação do método dos quadrados, a 
realizar anualmente, durante os períodos de floração das espécies-alvo, sendo pelo menos um 
desses períodos a primavera. 

c. Os inventários devem ser realizados desde o início da construção e até ao final dos cinco 
primeiros anos de funcionamento. Os resultados obtidos devem constar num relatório a 
entregar anualmente e, no final dos cinco primeiros anos da fase de exploração, deve ser 
avaliada a necessidade de continuidade da mesma.

5. Programa de monitorização pontual para fauna, o qual deve aplicar-se durante a fase de construção, 
de forma a garantir o acompanhamento e verificação das medidas de minimização previstas, 
nomeadamente na adaptação das passagens hidráulicas.

6. Programas de monitorização da herpetofauna, aves e mamíferos, desenvolvidos tendo em conta as 
seguintes diretrizes:

a. Deve ser abrangida a fase de exploração (funcionamento) da rodovia. 
b. Pretende-se avaliar os impactes diretos da rodovia sobre os referidos grupos, nomeadamente, 

os atropelamentos, bem como aferir e da eficácia das medidas de minimização (adaptação das 
passagens hidráulicas, utilização da zona dos viadutos pela fauna) de forma a adotar, caso se 
revele necessário, eventuais medidas de minimização adicionais.

c. A monitorização consistirá em percorrer todo o troço da rodovia, a velocidade reduzida para 
deteção, identificação e registo do número de espécies atropeladas e respetivo número de 
indivíduos. 

d. A avaliação da mortalidade deve ser efetuada quinzenalmente e mensalmente deve ser 
verificado o uso e estado das passagens (visitação das passagens e confirmação do seu uso 
através do registo de todos os contactos visuais e auditivos detetados relativos às várias espécies 
e ainda aos seus indícios (e.g. pegadas, dejetos, trilhos, rastos, tocas, etc.) num transecto de 
200m para cada lado da passagem. 

e. Esta monitorização não deve ter uma duração inferior a cinco anos, sendo que no final desse 
período e em função dos resultados obtidos, se analisará a pertinência de a prolongar.
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f. Anualmente deve ser efetuado um relatório com os diversos resultados obtidos e sua relação 
com o traçado da rodovia, com ênfase na avaliação da eficácia das medidas de minimização.

Aos relatórios dos programas de monitorização deve ser anexado ficheiro com informação em formato 
vetorial (tipo: DXF, DWG ou shapefile), com a localização dos locais de amostragem (pontos, linhas ou 
polígonos) e registos realizados.
Os relatórios a apresentar devem contemplar o disposto na Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro, ou 
na versão correspondente mais atual.

Outros Planos e Projetos

Devem ainda ser desenvolvidos e/ou atualizados, em função do projeto de execução que vier a ser 
elaborado, os seguintes planos/projetos:
1. Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO), constituído por:

a) Planeamento da execução de todos os elementos das obras;
b) Identificação e pormenorização das medidas de minimização a implementar e respetiva 

calendarização;
c) Meios técnicos, humanos e materiais a afetar;
d) Procedimentos e registos a preencher;
e) Plano de gestão de resíduos; e
f) Procedimentos em caso de emergência 

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

2. Plano de Gestão e Controlo de Espécies Vegetais Exóticas Invasoras, considerando as seguintes 
orientações:

i. Deve ser preferencialmente elaborado por entidades e/ou especialistas reconhecidos nesta 
matéria.

ii. As áreas objeto a prospetar são 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. No que se refere às duas últimas áreas, 
assim que estiverem definidas quanto à sua localização e antes de qualquer intervenção nas 
mesmas deve ser apresentado levantamento das mesmas quanto à presença, ou não das 
espécies em causa, como adenda ao Plano.

iii. Deve ser considerada a cartografia atualizada com o levantamento georeferenciado das 
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áreas, sobrepostas à Carta Militar e Orto, onde se registe a presença de espécies vegetais 
exóticas invasoras.

iv. Deve ser efetuada a quantificação em área, identificação e caracterização das espécies em 
presença, metodologias a aplicar no controle específico e gestão de cada uma das espécies 
ocorrentes e definição das ações a implementar na eliminação do material vegetal.

v. O plano deve ser incluído no planeamento da desarborização/desmatação com o objetivo 
das referidas áreas terem um tratamento diferenciado.

vi. Deve incluir um programa de acompanhamento para a fase de exploração para um período 
temporal a definir.

vii. Deve ser prevista, nos primeiros três anos, a apresentação de um relatório anual do trabalho 
desenvolvido, que inclua registo fotográfico evidenciando os objetivos alcançados. 
Posteriormente, este relatório deve ter uma periodicidade trianual.

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

i. O projeto deve conter todas as peças escritas e desenhadas: Memória Descritiva e 
Justificativa; Caderno de Encargos; Mapa de Quantidades; Plano de Gestão; e 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.

ii. Deve ser preferencialmente elaborado por especialista reconhecido na área da Engenharia 
Natural.

iii. Deve ser prevista a aplicação de técnicas de Engenharia Natural não suportadas em 
enrocamentos. 

iv. Deve ser preconizado um programa de manutenção para a fase de exploração para um 
período temporal a definir.

v. Deve ser prevista a apresentação periódica de relatórios associados quer à implementação, 
quer ao acompanhamento.

4. Projeto de Integração Paisagística da Variante de Vila Verde (PIP – VVV), desenvolvido com base nas 
seguintes orientações que devem ser observadas:

i. O projeto deve contemplar: Memória Descritiva/Justificativa; Caderno de Encargos; Mapa de 
Quantidades; Plano e Cronograma de Manutenção; Plano de Plantação; Plano de 
Sementeiras; Plano de Modelação; Planta de Pormenores e Plano de Gestão e Manutenção 
para a fase de exploração por um período mínimo de 3 anos após o término do período de 
garantia.

ii. Deve ser preferencialmente elaborado por uma equipa multidisciplinar (com formação em 
arquitetura paisagista, fitossociologia, biologia, etc.).

iii. A conceção/revisão deve contemplar qualquer alteração que seja introduzida no traçado da 
via. As telas finais devem ser apresentadas após o término da sua implementação.

iv. Assegurar atempadamente junto dos viveiros fornecedores a disponibilidade ou a reserva 
das sementes (misturas), de arbustos e de árvores, para os mesmos procederem ao seu 
aprovisionamento ou procederem à sua produção em viveiro.
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v. Ao nível da conceção o projeto deve observar os seguintes pontos:
a) Verificar e demonstrar que as questões associadas à “visibility splays” ficam asseguradas 

com a proposta de localização dos elementos vegetais.
b) As questões de segurança quanto a densidades, a espaçamentos entre copas e a 

distâncias entre maciços arbustivos de modo a garantir descontinuidade do material 
combustível.

c) Representar graficamente nas peças desenhadas as “faixas de gestão de combustível” já 
delimitadas pela autoridade competente, assim como o limite da área expropriada.

d) Identificar os locais associados a um potencial maior risco, em relação ao plano de voo da 
avifauna.

e) Compatibilizar com as estruturas e infraestruturas – postes de iluminação - quanto ao 
correto afastamento das copas das árvores no seu estado maduro.

f) Minimizar os impactes visuais sobre os recetores sensíveis e sobre o Sistema de Vistas – 
N103 e outros pontos – através de uma proposta seletiva do material vegetal e do seu 
posicionamento que deve ser resolvida através de plantações.

g) Contemplar a plantação de árvores isoladas, alinhamento ou em bosquete na base dos 
taludes de aterro e no plano perpendicular à via que contém os pilares de ambos os 
viadutos, para ocultação dos mesmos.

h) Havendo recurso à aplicação de betão projetado em taludes, construção de muros ou 
aplicação de barreiras acústicas, as referidas situações devem ser objeto de propostas 
específicas e apresentadas em pormenores desenhados. 

i) Integrar/preservar os exemplares existentes de quercíneas (Quercus rotundifolia, 
Quercus pyrenaica), de Castanea sativa, de Alnus glutinosa e exemplares de 
Salix salvifolia, que não apresentem deficientes condições fitossanitárias. Os mesmos 
devem estar representados graficamente nas peças desenhadas na qualidade de 
exemplares existentes.

j) No caso de transplantes de exemplares presentes e passíveis de tal operação devem ser 
discriminadas, detalhadamente, todas as “medidas preparatórias” das quais depende 
maior grau de sucesso das mesmas. Os exemplares transplantados devem estar 
devidamente identificados nas plantas a apresentar.

k) Recurso a espécies autóctones, de folha perene e caduca, respeitando o elenco florístico 
da região, provenientes de populações locais (estacas ou sementes, quer plantas juvenis 
propagadas em viveiro). Não devem ser utilizadas plantas de origem geográfica incerta 
ou o uso de variedades ou clones comerciais.

l) A distribuição das espécies deve observar as questões edafoclimáticas, altitude, 
exposição e, no caso dos módulos de plantação, ter em consideração a relação de 
associação entre espécies companheiras.

m) Todo o material vegetal a plantar deve ser acompanhado de certificados de origem, de 
qualidade do lote e apresentar boas condições fitossanitárias, a demonstrar, bem 
conformado e apresentar portes médios já significativos, quer em altura quer em 
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dap/pap, em mínimos de 2m e de 0,18m, respetivamente. As densidades de sementeiras 
devem situar-se no mínimo de 30g/m2. 

n) Deve ser expresso, na Memória Descritiva e no Caderno Técnico de Encargos, a referência 
às restrições geográficas definidas para a Xylella fastidiosa multiplex e à Trioza erytreae 
como exclusão de origem de exemplares vegetais.

o) Devem ser previstas medidas dissuasoras e/ou de proteção temporária à instalação da 
vegetação a propor.

vi. Deve ser preconizada a apresentação de relatório anual de acompanhamento da 
implementação do PIP em fase de construção e, após esta, durante três anos.

Entidade de verificação 
da DIA Agência Portuguesa do Ambiente, I.P.

Data de emissão

Validade da DIA

Nos termos do n.º 3 do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de 
outubro, na sua redação atual, a presente decisão caduca se, decorridos quatro 
anos a contar da presente data, não tiver sido apresentado à autoridade de AIA 
o respetivo RECAPE e solicitada a verificação da conformidade ambiental do 
projeto de execução.

Assinatura

O Presidente do Conselho Diretivo da APA, I.P.

(Nuno Lacasta)
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