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1. INTRODUÇÃO 

O presente documento constitui o parecer final do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) 

do projeto da “EN103 – LIGAÇÃO DE VINHAIS / BRAGANÇA (IP4)” em fase de estudo prévio, sendo emitido 

pela Comissão de Avaliação (CA) ao abrigo do n.º 1 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de 

outubro, na sua versão atual. 

Dando cumprimento ao Regime Jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental (RJAIA), a Infraestruturas de 

Portugal S.A. (IP), enquanto promotor e simultaneamente licenciador do estudo prévio da “EN103 – 

LIGAÇÃO DE VINHAIS / BRAGANÇA (IP4)", submeteu o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) e respetivo 

estudo prévio na Plataforma do SILiAmb – Sistema Integrado de Licenciamento de Ambiente (processo 

PL20210729001472). 

Este procedimento de AIA teve início a 29 de novembro de 2021, data em que se considerou estarem 

reunidos todos os elementos necessários à correta instrução do processo. 

O projeto em causa encontra-se sujeito a procedimento de AIA, de acordo com o definido nas seguintes 

disposições do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua redação atual: 

“…nos termos do ponto i), da alínea b), do n.º 3 do artigo 1.º, pelo facto de o projeto se encontrar 

tipificado na alínea e), do n.º 10 do Anexo II, Projetos de infraestruturas.” 

Deste modo, e de acordo com o definido no artigo 8.º do diploma mencionado, a autoridade de AIA 

competente é a Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. Assim, através do ofício n.º S071952-202111-

DAIA.DAP, de 07/12/2021, a APA, I.P., nomeou, ao abrigo do Artigo 14.º do mesmo diploma, e em 

conformidade com o n.º 2 do artigo 9.º, uma Comissão de Avaliação (CA) constituída pelas seguintes 

entidades: Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA), Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional do Norte (CCDR-Norte), Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P. (ICNF), 

Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG), 

Administração Regional de Saúde do Norte, I.P. (ARS-Norte), Faculdade de Engenharia da Universidade do 

Porto (FEUP) e Centro de Ecologia Aplicada Prof. Baeta Neves do Instituto Superior de Agronomia 

(ISA/CEABN). 

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

 APA/DAIA/DAP – Eng.ª Sara Cabral/Dr. João Clemente 

 APA/DCOM – Dr.ª Rita Cardoso 

 APA/ARH Norte – Eng.ª Sónia Martins 

 APA/DCLIMA - Eng.ª Patrícia Gama 

 ICNF/DRCNF-Norte – Dr. João Pargana 

 DGPC - Doutor João Marques 

 LNEG – Doutor Carlos Meireles 

 CCDR Norte – Eng.ª Andreia Cabral 

 ISA/CEABN - Arq.º Pais. João Jorge 

 FEUP – Eng.ª Cecília Rocha 

A Administração Regional de Saúde do Norte não nomeou nenhum representante, não tendo por esse 

motivo participado nos trabalhos da Comissão de Avaliação. Esse fator não foi assim, avaliado no âmbito 

do presente parecer. 

O EIA, objeto da presente análise, foi elaborado pela empresa Horizonte de Projecto - Consultores em 
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Ambiente e Paisagismo, Lda., e decorreu entre Abril de 2019 e julho de 2019. O estudo é composto pelos 

seguintes volumes: 

PEÇAS ESCRITAS: 

• Resumo Não Técnico 

• Tomo 1 - Relatório Síntese 

• Tomo 2 - Anexos Técnicos II - Resumo Não Técnico 

PEÇAS DESENHADAS: 

• Tomo 3 – Peças Desenhadas III - Anexos Técnicos. 

Por solicitação da CA, foi ainda apresentada a seguinte documentação: 

 Aditamento, datado de março de 2022; 

 Aditamento II (Elementos complementares), datado de maio de 2022. 

O EIA foi acompanhado pelo respetivo estudo prévio. 

Pretende-se com este Parecer, apresentar todos os aspetos que se consideram relevantes na avaliação 

efetuada, de forma a poder fundamentar e apoiar, superiormente, a tomada de decisão quanto ao projeto 

em causa. 
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2. PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO 

A metodologia adotada pela CA para a avaliação do EIA e projeto da “EN103 – LIGAÇÃO DE VINHAIS / 

BRAGANÇA (IP4)”, foi a seguinte: 

 Instrução do processo de AIA e nomeação da CA. 

 Realização de uma reunião no dia 21 de dezembro de 2021, com o proponente e consultores, para 

apresentação do projeto e do seu EIA à Comissão de Avaliação. 

 Análise da conformidade do EIA, com solicitação de elementos adicionais, relativos aos seguintes 

capítulos e aspetos do EIA: introdução e descrição do projeto; caracterização da situação atual; 

avaliação de impactes e medidas de minimização ao nível dos fatores: Geologia; Sistemas 

Ecológicos; Património Cultural; Uso do Solo; Ordenamento do Território; Socioeconomia; 

Paisagem; Alterações Climáticas e efeitos cumulativos do projeto. Foi ainda solicitada a 

reformulação do Resumo Não Técnico. Esta informação foi apresentada a 31 de março de 2022. 

 Declaração da conformidade do EIA a 20 de abril de 2022. 

 Abertura de um período de Consulta Pública, de 29 de abril a 09 de junho de 2022. 

 Visita ao local do projeto, efetuada no dia 25 de maio de 2022, tendo estado presentes 

representantes da CA (APA/DAIA, ICNF, LNEG, FEUP e ISA/CEABN), do proponente e da empresa 

dos responsáveis pela elaboração do projeto e do EIA. 

 Análise técnica do EIA e respetivos aditamentos, bem como consulta dos elementos do projeto de 

execução, com o objetivo de avaliar os impactes do projeto e a possibilidade de os mesmos serem 

minimizados/compensados. 

A apreciação dos fatores ambientais foi efetuada tendo por base os pareceres emitidos pelas 

entidades que constituem a CA e pareceres externos solicitados. 

 Seleção dos fatores ambientais fundamentais tendo em consideração as características do projeto 

e da respetiva área de implantação. 

 Realização de reuniões de trabalho, visando a verificação da conformidade do EIA, bem como a 

integração no Parecer da CA das diferentes análises sectoriais e específicas, e ainda os resultados 

da Consulta Pública, para além da discussão das seguintes temáticas principais: objetivos do 

projeto, caracterização da situação existente, identificação e avaliação dos impactes, medidas de 

minimização e planos de monitorização. 

 Elaboração do Parecer Final da CA, com a seguinte estrutura: 1. Introdução, 2. Procedimento de 

avaliação, 3. Antecedentes, 4. Descrição do projeto, 5. Análise específica do EIA, 6. Síntese dos 

pareceres das entidades externas, 7. Resultados da Consulta Pública, 8. Conclusão, 9. Elementos 

a apresentar, medidas de minimização, medidas de compensação e planos de monitorização. 
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3. ANTECEDENTES 

A informação apresentada neste capítulo foi retirada dos elementos apresentados no âmbito do 

procedimento de AIA. 

 

3.1. ANTECEDENTES DO PROJETO 

O presente projeto, em fase de Estudo Prévio, da “EN103 – Ligação Vinhais / Bragança (IP4)”, apresenta 

uma extensão total de 24,8 quilómetros. 

Este lanço da EN 103 – Ligação Vinhais / Bragança (IP4) foi anteriormente objeto de um Estudo de 

Viabilidade Ambiental de Traçados (EVAT). Este estudo, desenvolvido em 2012, teve como objetivo avaliar 

a melhor solução de intervenção para atual EN 103 nas vertentes: rodoviária, ambiental e económica. Foi 

estudada uma solução que previa o aproveitamento do corredor da estrada existente, considerando 

apenas pequenas variantes aos aglomerados urbanos existentes, designadamente Vinhais, Vila Verde e 

Grandais e outras soluções com corredores alternativos. Neste EVAT, não foi considerada a Variante a 

Castrelos, nem a Variante proposta pela Câmara Municipal de Bragança, por serem soluções apontadas e 

definidas à posteriori do EVAT. No entanto, as mesmas integram o Estudo Prévio em análise. O início do 

projeto foi fixado no ponto onde começou o estudo de traçado da Variante de Vinhais que foi incluída no 

âmbito do Estudo Prévio da EN 316 – Vinhais/Ousilhão – elaborado pela empresa Norvia em 1999. O final 

do traçado foi considerado no nó de ligação da EN 103 ao IP4. 

No âmbito do EVAT, concluiu-se que as soluções mais vantajosas correspondiam às que aproveitavam, em 

maior extensão, a plataforma existente. Ou seja, foi indicada a requalificação da estrada existente como 

a solução mais vantajosa, salvaguardando valores ambientais e patrimoniais. Salientou-se ainda neste 

EVAT que, a afinação dos traçados, na fase subsequente de trabalhos, poderia ainda alterar o tipo e o grau 

das afetações previstas, pelo que considerou que as conclusões apresentadas no âmbito daquela análise 

seriam provisórias e poderiam sofrer alterações decorrentes de eventuais alterações a introduzir na fase 

de Estudo Prévio. Na presente fase, o traçado sofreu de facto alterações, nomeadamente com a 

introdução da Variante a Castrelos e a Variante proposta pela Câmara Municipal de Bragança. 
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4. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

A informação apresentada neste capítulo foi retirada dos elementos apresentados no âmbito do 

procedimento de AIA. 

 

4.1. OBJETIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO 

Esta via constitui um eixo transversal 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 

pólo de atração da população residente no distrito, contribuindo significativamente para o tráfego 

existente na estrada em estudo. 

Apresenta uma extensão de 24,8 quilómetros 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 PRN 2000. 

A EN 103 constitui também uma via de interesse turístico, uma vez que confere a acessibilidade ao Parque 

Nacional de Montesinho que a delimita a Sul. 

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 sensível melhoria do nível de vida das populações 

locais. 

 

 

Figura 1. Enquadramento do projeto com as variantes em estudo (Fonte: EIA) 
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4.2. LOCALIZAÇÃO DO PROJETO 

O projeto insere-se na região do Norte, na sub-região Alto Trás-os-Montes, distrito de Bragança, no 

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. O troço em estudo desenvolve-se grosso modo entre a localidade de Vinhais 

e Bragança. 

 

Figura 2. Implantação do projeto (Fonte: EIA) 

 

4.3. COMPOSIÇÃO GERAL DO PROJETO 

Em termos gerais, o lanço da EN103 a estudar terá uma extensão de cerca de 24,8 quilómetros.. A estrada 

existente apresenta atualmente um perfil transversal-tipo compatível com o proposto no projeto: 7,0 m 

de largura de faixa de rodagem e bermas direitas com 1,0 m de largura, sendo que a solução de 

aproveitamento da sua plataforma, não implica a necessidade de efetuar alargamentos. As características 

geométricas consideradas para as Soluções do novo traçado são compatíveis com a velocidade de projeto 

de 60 km/h, cumprindo os seguintes requisitos: 

 Traçado em planta 

- Raio mínimo normal – 250 m; 

- Raio mínimo absoluto – 130 m. 

 Traçado em perfil longitudinal 

- Inclinação máxima de 7 %, podendo ocorrer um aumento para 7,8%, em trechos de orografia 

difícil; 

- Concordâncias convexas mín. → Rv = 3000 m - Concordâncias côncavas mín. → Rv = 1600 m. 

As ligações à rede viária existente, dados os reduzidos volumes de tráfego previstos no Estudo de Tráfego 

para as vias secundárias que intersetam a estrada, quase todas elas com classificação de estrada 

municipal, ou de caminho municipal, serão efetuadas como ligações de nível, através de cruzamentos ou 

entroncamentos. 

Foram estudas as seguintes soluções: 
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• 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. 

 

Variante de Vila Verde – Solução 1 

Esta Variante terá uma extensão de 3.949,369 m e desenvolve-se a sul da atual EN103, iniciando-se ao km 

236+664,872 desta via e insere-se na atual EN103 ao km 245+317,510. A diretriz que a constitui está 

lançada de forma fluida, com curvas circulares que variam entre R=250,00m e R=500,00m, sendo que a 

curva de raio menor encontra-se localizada na inserção com a EN103. A nível de diminuição da extensão 

da EN103, verifica-se que o trajeto torna-se 5.710,425m mais curto. Estão previstos dois viadutos: 

Viaduto 1 sobre o Regato do Vale de Cabrões com uma extensão de 515,00m; 

Viaduto 2 sobre o Rio Tuela com uma extensão de 650,00m. 

 

Variante de Vila Verde – Solução 2 

Esta Variante terá uma extensão de 3.903,773m e desenvolve-se a sul da atual EN103 e a norte da Variante 

a Vila Verde – Solução1, iniciando-se ao km 236+664,872 desta via e insere-se na atual EN103 ao km 

245+401,810. A diretriz que a constitui está lançada de forma fluida, com curvas circulares que variam 

entre R=200,00m e R=1.500,00m, sendo que as curvas de raios menores encontram-se localizadas na 

inserção com a EN103. A nível de diminuição da extensão da EN103, verifica-se que o trajeto torna-se 

5.833,165m mais curto. Estão previstos dois viadutos: 

Viaduto 1 sobre o Regato do Vale de Cabrões com uma extensão de 779,00m; 

Viaduto 2 sobre o Rio Tuela com uma extensão de 1.000,00m. 

 

Variante de Castrelos – Solução 1 

A Variante de Castrelos – Solução 1 terá uma extensão de 955,576m e desenvolve-se a norte da atual 

EN103, iniciando-se ao km 249+709,324 desta via e insere-se na atual EN103 ao km 251+404,430. A 

diretriz que a constitui está lançada de forma fluida, com curvas circulares que variam entre R=150,00m e 

R=200,00m, sendo que a curva de inserção com a EN103, inscreve-se num raio R=60,00m, de modo a 

coincidir com o traçado da atual EN103. A nível de diminuição da extensão da EN103, verifica-se que o 

trajeto torna-se 780,367m mais curto. Está previsto um viaduto: 

Viaduto 1 sobre o Rio Baceiro com uma extensão de 484,00m. 

 

Variante de Castrelos – Solução 2 

A Variante de Castrelos – Solução 2 terá uma extensão de 2.400,155m, desenvolve-se a sul da atual EN103 

e com exceção dos 375m iniciais que se implantam na margem direita do Rio Baceiro, pertencente ao 

concelho de Vinhais, os restantes 2 km do traçado desenvolvem-se no concelho de Bragança. Inicia-se ao 

km 248+676,214 e termina ao km 251+556,714 da mesma, pelo que se traduz num encurtamento do 
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percurso de aproximação e descida para a ponte de Castrelos sobre o rio Baceiro em cerca de 480 m. A 

nível de diminuição da extensão da EN103, verifica-se que o trajeto torna-se 480,345m mais curto. Está 

previsto um viaduto: 

Viaduto 1 sobre o Rio Baceiro com uma extensão de 402,00m. 

 

Variante CMB 

Esta Variante tem como objetivo eliminar uma sucessão de curvas que antecedem um troço da EN103, 

mais fluido, será composta por uma diretriz com uma extensão de 1.929,748 m e desenvolve-se numa 

zona intermédia da atual EN103, iniciando-se ao km 251+651,512 desta via e insere-se na atual EN103 ao 

km 253+976,046. A diretriz que a constitui é composta maioritariamente por uma curva circular de raio 

950,00m, sendo as ligações à atual EN103 realizadas através de alinhamentos retos. A nível de diminuição 

da extensão da EN103, verifica-se que o trajeto torna-se 394,786m mais curto. Estão previstos três 

viadutos: 

Viaduto 1 entre o km 0+165 e o km 0+250 da Variante, com uma extensão de 88,00m e permite 

vencer um desnível de 20,00m; 

Viaduto 2 entre o km 0+500 e o km 0+735 da Variante, com uma extensão de 256,00m e permite 

vencer um desnível de 39,00m; 

Viaduto 3 entre o km 0+925 e o km 1+080 da Variante, com uma extensão de 144,00m e permite 

vencer um desnível de 21,00m. 

 

Intervenções 

Devido à requalificação do âmbito inicial para a intervenção na EN103 e de modo a ter custos de 

construção menores, foi decidido intervir-se em algumas curvas de raios circulares baixos, de forma a 

melhorar a segurança na circulação rodoviária. 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 
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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 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. 

 

Combinações de Soluções 

Foram consideradas 19 combinações possíveis, sabendo-se que qualquer uma pode ser considerada. 

Resumidamente, indicam-se as combinações consideradas: 

Combinação 1: Serão consideradas a Solução 1 da Variante de Vila Verde e a totalidade das Intervenções 

(não estão incluídas a Variante a Castrelos e a Variante CMB); 
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Combinação 2: Serão consideradas 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: Serão consideradas 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: Serão consideradas 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: Serão consideradas 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: Serão consideradas 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: Serão consideradas 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: Serão consideradas 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: Serão consideradas 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: Serão consideradas 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: Serão consideradas 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: Serão consideradas 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: Serão consideradas 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: Serão consideradas 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: Serão consideradas 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: Serão consideradas 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: Serão consideradas 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: Serão consideradas a Requalificação da EN103 e totalidade das Intervenções (não estão 

incluídas a Variante de Vila Verde, Variante de Castrelos e a Variante CMB); 

Combinação 19: Será considerada 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 a execução 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 para o trânsito 

local, o atual troço da EN103. Assim, será considerada a sua beneficiação. 
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Apenas 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. 

 

 

Figura 3. Tempos de percurso das várias soluções (Fonte: EIA) 

4.4. TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO 

Para o prazo de construção do projeto estima-se um período de 18 meses. 

 

4.5. RECUPERAÇÃO PAISAGÍSTICA DE ÁREAS INTERVENCIONADAS 

Após a conclusão dos trabalhos de construção, deverá ocorrer a implementação de um plano de 

recuperação paisagística que permitirá tornar reversíveis alguns dos impactes. A implementação do plano 

de recuperação paisagística irá promover a recuperação da vegetação natural. Deverão ser objeto de 

recuperação paisagística todas áreas intervencionadas. 

A recuperação das áreas intervencionadas tem como objetivo minimizar o impacte na paisagem, o 

restabelecimento da vegetação autóctone e o revestimento dos solos, minimizando por sua vez a ação 

erosiva dos ventos e das chuvas que será mais intensa se o solo for deixado a descoberto. 

 

4.6. FASE DE DESATIVAÇÃO 

Uma vez concluído o período de vida útil do empreendimento, o processo de desativação vai envolver 

uma avaliação e categorização de todos os componentes e materiais sendo os mesmos separados em 

reacondicionamento e reutilização, reciclagem e eliminação. Todos os materiais e equipamentos serão 

armazenados em local próprio e devidamente preparado, e no final encaminhados de acordo com 

destinos devidamente autorizados e em cumprimento da legislação. 

Admite-se que os impactes ambientais associados à fase de desativação do Projeto sejam semelhantes 

aos da fase de construção embora, na sua generalidade, menos significativos. 
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5. ANÁLISE ESPECÍFICA DO EIA 

No EIA, os impactes do projeto foram avaliados para os seguintes fatores ambientais: Clima, Meteorologia 

e Alterações Climáticas; Geomorfologia e geologia, Solos; Uso do solo e Componente Social; Ordenamento 

do território; Condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública; Sistemas Ecológicos; Ambiente 

sonoro; Paisagem; Património; Qualidade do ar; Recursos hídricos e qualidade da água; Gestão de 

resíduos e Impactes Cumulativos. 

Atendendo às características do projeto e local de implantação, às informações contidas no EIA, na 

informação complementar ao EIA (solicitada pela CA), nos elementos do projeto e ainda noutras 

recolhidas durante o procedimento de avaliação, foi possível identificar, decorrente da avaliação efetuada 

pela CA, os aspetos mais relevantes que seguidamente se evidenciam. 

5.1. GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

5.1.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

Geologia 

A área de estudo localiza-se na Zona Galiza – Trás-os-Montes (ZGTM). Esta zona geotectónica resulta de 

processos de colisão dos continentes Laurussia e Gondwana, para dar origem à formação do 

Supercontinente Pangea. É formada por várias litologias de distintas proveniências, carreadas sobre as 

unidades autóctones gondwânicas. Caracteriza-se por uma complexa imbricação de escamas de 

carreamento, englobando, do topo para a base da sequência tectonoestratigráfica as seguintes unidades: 

complexo alóctone superior; complexo alóctone intermédio, ofiolítico; complexo alóctone inferior e 

complexo parautóctone, também designado por Domínio Xistento da Galiza – Trásos-Montes. 

Relativamente às unidades alóctones da ZGTM, estas distribuem-se no NW Peninsular, por cinco maciços 

máficos e ultramáficos, três na Galiza e dois em Portugal, os maciços de Morais e Bragança. É no Maciço 

de Bragança que se situa a área em estudo. O maciço de Bragança é constituído por duas sinformas, a de 

Vila Boa de Ousilhão e a de Espinhosela-Baçal, separadas pela complexa antiforma do Monte Ladeiro. 

Em traços gerais, na área do projeto estão representados: 

− Depósitos sedimentares do Quaternário, formados por sedimentos areno-argilosos misturados 

com escorrências laterais do tipo coluvionar e, por vezes, cascalheiras, têm uma representação 

limitada, na dependência das principais linhas de água e de vales menos encaixados, como é o 

caso dos rios Baceiro e Tuela e seus principais afluentes. 

− Paleogénico – Neogénico: depósitos conglomeráticos e areno-conglomeráticos com cimento 

carbonatado e ferruginoso, a preencherem o fundo das principais depressões relacionadas com a 

falha Bragança - Vilariça - Manteigas, como os depósitos de Vale d’Álvaro e de Castro de Avelãs. 

− Complexo alóctone superior (Proterozoico – Câmbrico). 

No troço em estudo é possível constatar a presença de: 

− Rochas ultramáficas, originárias do manto superior. Apresentam uma grande variedade de 

composições mineralógicas de metaperidotitos, (harzburgitos, wherlitos e lherzólitos), bem como 

dunitos com mineralizações de cromite. Predominam na sinforma de Vila Boa de Ousilhão; 

− Blastomilonitos com granada: rochas negras, de natureza anfibolítica, com forte foliação 

milonítica, derivadas por deformação, de granulitos máficos, apenas preservados na sua textura 

original, no cabeço do Tojal dos Pereiros, próximo da cidade de Bragança; 

− Paragnaisses, com "boudins" de eclogitos e migmatitos. Encontram-se bem representados na 

sinforma de Espinhosela-Baçal. Na extremidade leste do troço em estudo ocorre uma mancha de 

migmatitos; 
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− Complexo alóctone intermédio ofiolítico (Silúrico – Devónico); 

− Unidade de Soeira -Nogueira: unidade extremamente tectonizada (milonitos / xistos) de rumo NW-SE. 

A antiforma do Monte Ladeiro é constituída por litologias desta unidade. Esta estrutura está rejeitada pela 

falha E-W de Vinhais – Bragança e estende-se até Castrelos (janela tectónica de Lagomar, no limite leste 

da área de projeto). Nestes milonitos ocorrem várias escamas tectónicas de rochas ofiolíticas (anfibolitos, 

gabros, dique em gabro, serpentinitos). No setor em estudo ocorrem escamas tectónicas de esteatitos e 

serpentinitos, explorados para talco (mina de Castrelos) e rocha ornamental (Verde Donai). 

Geomorfologia 

Relativamente à Geomorfologia da região, como em toda a região transmontana, é bem patente, na sua 

morfologia, o forte condicionamento da tectónica alpina associada à geologia complexa da região. O 

nordeste transmontano é uma extensa área de planalto, parte integrante da Meseta Norte. Trata-se de 

uma superfície poligénica de aplanamento, também designada por Peneplanície Fundamental ou 

Superfície Fundamental modelada desde o final do Mesozoico. Esta peneplanície é o prolongamento 

natural do Planalto de Castela – a – Velha. Está bem preservada em Portugal a oeste do vale encaixado do 

Douro, designada localmente por Planalto Mirandês. A partir dos afluentes do Douro, Angueira, Maçãs e 

Sabor, esta superfície fundamental é retalhada, abatida, e sobrelevada graças à tectónica alpina. São 

patentes as escarpas causadas pelos alinhamentos tectónicos, as superfícies de erosão, os níveis 

embutidos, os vales encaixados e os relevos residuais de anteriores episódios de morfogénese. Estas 

características são encontradas na região envolvente do projeto. Na morfologia deste setor a falha ativa 

de Bragança -Vilariça-Manteigas é a estrutura alpina que se destaca na paisagem. Esta estrutura, de rumo 

NNE, origina uma escarpa de falha com soerguimento do bloco ocidental – onde se situa a área deste 

projeto – e abatimento a leste com a formação de um graben na região de Baçal, zona abatida à cota de 

600 – 700 metros, definida sobre os gnaisses do maciço de Bragança e limitada pelas falhas de Bragança 

– Vilariça – Manteigas e pela falha da Aveleda a oeste e a leste, respetivamente. 

No bloco ocidental da falha Bragança – Vilariça – Manteigas , os restos da superfície de aplanação situam-

se à cota dos 900-950 metros. Contudo neste bloco, condicionadas também pelos cavalgamentos variscos, 

as cotas sobem para NE, definindo-se três superfícies de erosão constituindo a última a serra de 

Montesinho (1481 metros) como um bloco superior da Meseta. Das restantes, a superfície de Espinhosela 

merece especial destaque porque é nela que se situa a área do projeto. É delimitada a nordeste pelo 

contacto tectónico entre os gnaisses da sinforma de Espinhosela e os metassedimentos do parautóctone. 

A oeste é delimitada pelo rio Tuela e a sul pelo contacto tectónico desta sinforma e pela falha E-W, 

Bragança – Vinhais. O modelado da paisagem é também função do controlo litológico e estrutural varisco. 

Assim, nas áreas xistentas, as colinas apresentam as encostas viradas a sul com vertentes mais suaves, 

enquanto as encostas a norte são de maior declive resultante da orientação da clivagem xistenta e da 

vergência para norte das estruturas variscas. 

No maciço de Bragança, o relevo caracteriza-se, regra geral, por colinas de vertentes esbatidas. Nos 

maciços graníticos de Montesinho, Moimenta e também Pinheiro Novo ocorre a morfologia típica destas 

rochas, particularmente no maciço de Montesinho, com formas de grande escala, como sejam nubbin e 

castle koppies, sendo também comuns aspetos de pseudoestratificação; em pequena escala, ocorrem 

blocos pedunculados, em pedestal e pias. 

 

Sismicidade e Tectónica 

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

Açores - Gibraltar que constitui fronteira entre aquela placa e a placa africana. Os sismos que afetam o 

território nacional têm duas fontes distintas: 

− Sismicidade interplaca, (sismos afastados, tipo I), associada à fronteira das placas Eurasiática e 
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Africana, gerada na Zona de fratura Açores - Gibraltar, com registo de sismos de magnitudes 

elevadas, como foram os sismos de 1755 e 1969; 

− Sismicidade intraplaca (sismos proximais, tipo II), associada a movimentos ao longo de 

estruturas de ressonância no interior da placa Eurasiática resultantes da acumulação de tensões 

e desenvolvimento de deformações, originando sismos de magnitudes moderadas como o sismo 

de 1909. 

De acordo com a norma NP EN 1998-1:2010 e no respetivo Anexo Nacional NA, a zona em estudo insere-

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

origem interplacas e intraplacas, respetivamente. De acordo com o Atlas do Ambiente, o traçado em 

estudo localiza-se numa Zona de Intensidade Máxima que varia entre as classes V e IV, enquanto 

relativamente à sismicidade histórica, se situa numa Zona de Intensidade Máxima V. 

De acordo com a Carta Neotectónica de Portugal Continental, a área de projeto situa-se nas proximidades 

da Falha Bragança-Vilariça-Manteigas, responsável na região pela principal atividade sísmica intraplaca. 

Os sismos tipo II estão relacionados com a atividade sísmica atual (neotectónica) e com alinhamentos 

tectónicos NNE-SSW, paralelos a falhas ativas atuais, como a falha Bragança-Vilariça-Manteigas 

cartografada próximo da ligação da EN103 com A4. 

 

Recursos geológicos 

O traçado da atual EN103 e do projeto em estudo intersecta a concessão mineira Sete Fontes (nº de 

cadastro MNC000046), pertencente à Omya Comital Minerais e Especialidades, SA. Trata-se de uma 

exploração de talco a céu aberto cuja frente de exploração atual se situa a leste da aldeia da Soeira, não 

sendo afetada pela área de intervenção. São explorados esteatitos do complexo ofiolítico, de onde é 

obtido o talco. 

Além desta, a área de estudo do projeto intersecta: 

− Área de prospeção e pesquisa para depósitos minerais com o cadastro n.º MNPP00119, 

denominada Vinhais, pertencente à Minerália – Minas, Geotécnica e Construções, Lda. e 

destinada à exploração das substâncias Cómio (Cr), Chumbo (Pb), Zinco (Zn), Cobre (Cu), Ouro 

(Au), Prata (Ag), Platina (Pt), Níquel (Ni), Cobalto (Co) e outros; 

− Concessão hidromineral com número de cadastro HM-80 designada por “Água Gostei” (contrato 

de concessão de exploração da água mineral natural celebrado em 22/06/2020). Além do furo 

concessionado existe ainda a nascente natural de água sulfúrea designada por Castro de Avelãs 

situada nas proximidades da ribeira do Penso. O traçado do atual da EN 103 situa-se a cerca de 

700m a nordeste destas captações. 
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A cerca de 1km a norte da ligação EN103/A4 ocorre a antiga exploração de serpentinito na pedreira de 

Verde Donai, já desativada. 

Património geológico 

Os geossítios inventariados na região não são afetados pelo corredor intervencionado. Da lista 

apresentada pelo proponente, o único geossítio assinalado no corredor seria o ID 5 – contacto alóctone 

superior/ofiólito (coordenadas PT-TM06/ETRS89: 99494,12; 242696,9). Este ponto era o local didático 

ideal para observar o carreamento dos blastomilonitos do alóctone superior sobre os milonitos cinzentos 

da Unidade da Soeira (ofiólito). Atualmente já não está visível pois, há alguns anos a esta parte, as obras 

de acesso à praia fluvial, a jusante da Ponte de Soeira, ocultaram os afloramentos. 

 

5.1.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

Fase de Construção 

Quanto aos impactes na Geologia e na Geomorfologia, é na fase de construção que estes se farão sentir 

com as obras de escavação e aterro. As escavações levam não só à destruição de afloramentos e maciços 

rochosos, mas podem ser fator de instabilidade como assentamentos, escorregamentos e queda de 

blocos. Estes fenómenos são condicionados não só pelas características intrínsecas das formações 

geológicas, mas também pelas dimensões das escavações e aterros previstos, principalmente a altura dos 

taludes resultantes de cada situação, sendo particularmente relevantes nos maciços com características 

geomecânicas mais desfavoráveis, como será o caso das rochas ofiolíticas (milonitos e os serpentinitos 

esteatizados). Estes impactes na geologia e geomorfologia são negativos, locais, diretos, permanentes, 

irreversíveis, mas pouco significativos. No caso dos aterros, especial atenção deve ser dada ao material 

usado para os mesmos, não se recomenda de todo o uso de material dos metaperidotitos e 

serpentinitos/esteatitos. 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. 

Fase de Exploração 

Na geologia, geomorfologia e recursos geológicos considera-se que não é expectável a existência de 

impactes negativos. 

Fase de Desativação 

Os principais impactes na geologia e na geomorfologia na fase de desativação estarão associados à 

demolição das estruturas construídas, ou seja, ações de obra que poderão ter consequências semelhantes 

às da fase construção, às quais estão associados impactes não negligenciáveis já que apesar da 

regularização e remoção dos materiais e da renaturalização do terreno, nunca serão restituídas na 

totalidade as condições pré-existentes. 

Conclusão 

Face ao exposto, considera-se estarem reunidas as condições para emissão de parecer favorável, 

condicionado às disposições contidas no final deste parecer. 

 

5.2. RECURSOS HÍDRICOS 

5.2.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

Ao nível dos recursos hídricos superficiais a área em estudo insere-se na Região Hidrográfica do Douro – 
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RH3, mais especificamente nas sub-bacias do Rio Tua e do Rio Sabor. Existe interferência do 

empreendimento com leito e margens de várias linhas de água assinaladas na carta militar 1:25000, entre 

as quais se destacam, o rio Tuela, o Regato de Vale de Cabrões, e o rio Baceiro. No que concerne ao estado 

ecológico das massas de águas superficiais na área do projeto, todas as linhas de água apresentam um 

estado ecológico classificado como “inferior a bom”. Com exceção do rio Tuela e do regato do Vale de 

Cabrões, que apresentam regime de escoamento permanente, é indicado que as restantes linhas de água 

presentes são de regime torrencial, onde o escoamento ocorre apenas no período mais húmido do ano. É 

ainda possível verificar a existência de zonas ameaçadas por cheias associadas ao regato do Vale de 

Cabrões, na área de estudo integrada no concelho de Vinhais. 

Em termos recursos hídricos subterrâneos hidrogeológicos, a área em estudo integra-se na Unidade 

Hidrogeológica do Maciço Antigo, na massa de água subterrânea “Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia 

do Douro”. Nesta área, a recarga do aquífero faz-se essencialmente por infiltração direta da precipitação 

e através das linhas de água. O nível freático é muito sensível à precipitação e tende a acompanhar 

bastante a topografia, dirigindo-se o escoamento em direção às linhas de água, onde se dá a descarga. 

 

5.2.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

Os impactes sobre os recursos hídricos foram analisados face à possível afetação da rede de drenagem 

superficial e da rede de fluxos hídricos subterrâneos, nomeadamente em termos de quantidade e 

qualidade da água, sendo na generalidade considerados impactes ambientais negativos pouco 

significativos. Na fase de exploração os principais impactes resultam do risco de contaminação da 

qualidade das águas, superficiais e subterrâneas, resultantes de derrames acidentais e de águas de 

escorrência das vias, potencialmente contaminadas. A contaminação por infiltração destes contaminantes 

poderá assumir particular importância nos casos de acidentes, ou outras atividades que levem à descarga 

de substâncias. O que vai condicionar grandemente a qualidade da água de escorrência (i.e. concentração 

de poluentes) é a duração e intensidade da chuvada que irá lavar o pavimento e proporcionar uma diluição 

e um transporte desses mesmos poluentes. O aumento da área impermeabilizada irá favorecer o 

escoamento superficial em detrimento da infiltração, resultando num acréscimo dos caudais de ponta de 

cheia e num maior arrastamento de partículas para a rede hidrográfica. Os impactes ambientais 

associados estimam-se, no geral, como negativos, significativos, temporários e reversíveis. 

Fase de construção 

Na fase de construção, as ações potenciadoras de impactes ambientais sobre os recursos hídricos são 

essencialmente provocadas pela instalação de estaleiros, realização de escavações e aterros, 

atravessamento de linhas de água, saneamentos dos solos e circulação de veículos e máquinas nas áreas 

de construção e vias de acesso. Estes impactes resultarão essencialmente no aumento da erosão do solo, 

na diminuição da área de infiltração e consequente recarga dos aquíferos, na afetação da vegetação 

ripícola, e na eventual obstrução temporária do escoamento das linhas de água e contaminação de 

aquíferos. 

Fase de exploração 

Na fase de exploração os principais impactes resultam do risco de contaminação da qualidade das águas, 

superficiais e subterrâneas, resultantes de derrames acidentais e de águas de escorrência das vias, 

potencialmente contaminadas. A contaminação por infiltração destes contaminantes poderá assumir 

particular importância nos casos de acidentes, ou outras atividades que levem à descarga de substâncias. 

O que vai condicionar grandemente a qualidade da água de escorrência (i.e. concentração de poluentes) 

é a duração e intensidade da chuvada que irá lavar o pavimento e proporcionar uma diluição e um 

transporte desses mesmos poluentes. O aumento da área impermeabilizada irá favorecer o escoamento 

superficial em detrimento da infiltração, resultando num acréscimo dos caudais de ponta de cheia e num 
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maior arrastamento de partículas para a rede hidrográfica. 

Os impactes ambientais associados estimam-se, no geral, como negativos, significativos, temporários e 

reversíveis. 

5.2.3. CONCLUSÃO 

Tendo em consideração a informação disponível e o acima exposto, considera-se que pode ser emitido 

parecer favorável, condicionado às disposições contidas no capítulo final deste parecer. 

 

5.3. USO DO SOLO  

5.3.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

Para a caracterização deste descritor foram utilizadas as cartas de ocupação do solo do Instituto 

Geográfico Português, o Plano de Ordenamento do Parque Natural de Montesinho (POPNM), os relatórios 

dos Planos Diretores Municipais (PDM) dos concelhos de Vinhais e Bragança, a consulta de diversa 

bibliografia especializada e o reconhecimento de campo. Foram delimitados os seguintes usos do solo 

presentes na área em estudo (AE): 

Territórios Artificializados: 

Tecido Urbano, Indústria e Comércio, Transportes, Áreas Verdes Urbanas e Equipamentos 

Desportivos Culturais e de Lazer e Áreas de extração de inertes; 

Áreas agrícolas e AgroFlorestais: 

Culturas Temporárias, Culturas Permanentes, Áreas Agrícolas Heterogéneas, Pastagens 

Permanentes; 

Florestas e meios naturais e seminaturais: 

Florestas de Folhosas, Florestas de Resinosas, Vegetação arbustiva e herbácea; 

Corpos de água: 

Águas Interiores. 

No Quadro 5.17 - Tipos de Usos do Solo sob o total das intervenções a realizar na Solução Base - EN103 

Existente, estão discriminadas e quantificadas as áreas afetadas pelas 15 designadas “Intervenções” 

(basicamente correções de curvas do traçado existe). Assim, as tipologias de uso Transportes e Áreas 

Agrícolas Heterogéneas estarão presentes em 6% do espaço interferido, as Culturas Temporárias em 22%, 

as Culturas Permanentes apenas residualmente, as Florestas de Folhosas e as Florestas de Resinosas em 

28%, a Vegetação Arbustiva e Herbáceas em 8% e o Tecido Urbano em 1.22%. Esta ocupação de solo ao 

longo da EN 13 é caraterística da área de intervenção do Estudo e da sua envolvente. Nos Quadros 5.19 a 

5.28 (pág. 370 a 379) estão discriminadas e quantificadas as tipologias de ocupação de ocupação atual do 

solo afetadas por cada uma das variantes e respetivas soluções alternativas estudadas. Esta quantificação 

discriminada e referenciada traduz, por um lado, a parte substancial da situação referência feita no EIA 

dos aspetos relativos ao descritor US, dos quais os mais relevantes para o efeito em causa estão de alguma 

forma plasmados nos IGT de maior ou menor âmbito espacial ou sectorial, e analisados no descritor 

Ordenamento do Território. Por outro lado, permitiu a devida fundamentação dos impactos associados à 

interferência do Projeto com o Uso atual do Solo. 
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5.3.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

Fase de Construção 

Quanto à avaliação de impactes na Solução Base, é significativa a afetação de áreas com ocupação florestal 

caracterizada por floresta de folhosas, cerca de 28,17 %, e as florestas de resinosas, cerca de 27,85%, logo 

seguidas de áreas representativas de culturas temporárias, com uma ocupação na ordem dos 22,40%. À 

Solução Base corresponde um impacte negativo, pouco significativo, permanente e irreversível. 

Na solução da variante de Vila Verde, Solução 1, é significativa a afetação de áreas com ocupação florestal 

caracterizada por florestas de folhosas, nomeadamente, carvalhais e soutos antigos, com uma ocupação 

de cerca de 42% da área do traçado, pese embora que estas áreas de folhosas serão, na sua maioria 

atravessadas pelo viaduto sobre o regato do Vale de Cabrões, com uma extensão de 650 metros. Face às 

caraterísticas do traçado e às afetações diretas no uso do solo, o impacte será negativo, significativo, 

permanente e irreversível. 

A Variante de Vila Verde - Solução 2 corresponde a um traçado completamente novo, com uma extensão 

de 3.903,773 metros e ligação ao traçado da EN103 existente no seu início e términus. A nível de 

diminuição da extensão da EN103, verifica-se que o trajeto se torna 5.833 m mais curto, correspondendo 

ao traçado das variantes de Vila Verde em estudo que mais diminui a extensão da EN103. Esta solução 2 

elimina 7,8 hectares de áreas de florestas de folhosas, nomeadamente de carvalhais e soutos, 

característicos da área de estudo, correspondendo a cerca de 63,60% da área interferida, bem como de 

cerca de 2 hectares de culturas permanentes, nomeadamente pomares de castanheiros e amendoeiras, 

correspondentes a 16% daquela área. Face às caraterísticas do traçado e às afetações diretas no uso do 

solo, foi considerado um impacte negativo, significativo, permanente e irreversível. 

A Variante de Castrelos - Solução 1 terá uma extensão de 955 m e desenvolve-se a norte da atual EN103, 

diminuindo a sua extensão em 780 m. Esta Solução, apesar de se apresentar como a solução menos 

extensa, apresenta a desvantagem da passagem integral na área do PNM, sendo por isso bastante 

desvantajosa nesta vertente face as restantes variantes estudadas. Por outro lado, considera o EIA que, 

apesar de não afetar diretamente nenhuma habitação, esta variante atravessa muito próximo, em forma 

de viaduto, o alojamento local “Moinho do Caniço”, pelo que se considera que o atravessamento da via 

irá afetar o objetivo turístico (área de natureza e de sossego) do uso do solo existente neste local, pelo 

que se considera uma afetação indireta no uso do solo. 

Em conclusão, considera o EIA que esta Solução 1 implicará um impacte negativo, muito significativo, 

permanente e irreversível. 

A Variante de Castrelos - Solução 2 terá uma extensão de 2.400 m e desenvolve-se a sul da atual EN103, 

fora, portanto, do PNM. Implicando uma diminuição da extensão da EN103 em 480 m. A afetação principal 

ocorre sobre zonas de florestas de folhosas, nomeadamente carvalhais, e soutos e outras folhosas 

pertencentes à galeria ripícola (65,35%), bem como de áreas ocupadas por culturas agrícolas temporárias 

(28,19%). Também nesta solução 2 o impacte é considerado muito significativo, permanente e irreversível. 

A Variante CMB implica a afetação de áreas florestais de folhosas (52%), de florestas de resinosas e de 

áreas de Transportes (12%), esta última correspondente à EN103 existente. Esta afetação direta é 

parcialmente atenuada pela travessia através dos 3 Viadutos previstos nesta variante. De salientar que a 

travessia por estes viadutos é feita dentro do PNM, assim minimizando os impactes sobre os solos. O 

impacte gerado por esta variante é considerado negativo, pouco significativo, permanente e irreversível. 

Os impactes do Projeto acima descritos e quantificados para a fase de construção, correspondentes a 

perda de solos e inviabilização dos seus usos, estendem-se à fase de exploração. 

Fase de exploração 

As intervenções de requalificação do troço rodoviário se traduzirá, naturalmente, num impacte positivo, 
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significativo, permanente e irreversível, devido à melhoria das condições de circulação e segurança 

rodoviária. 

5.3.3. CONCLUSÃO 

Tendo em consideração a informação disponível e o acima exposto, considera-se que pode ser emitido 

parecer favorável, condicionado às disposições contidas no capítulo final deste parecer. 

 

5.4. QUALIDADE DO AR 

5.4.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

A caracterização climatológica da região em que se desenvolve o traçado em estudo foi realizada com 

base nos dados meteorológicos da Estação Climatológica mais próxima da zona em estudo, 

designadamente a de Chaves e a Estação Udométrica de Vinhais, registados no período de 1951 a 1980. 

(INMG, 1991). Para a caracterização da qualidade do ar ao nível concelhio o estudo teve por base a análise 

das concentrações de poluentes atmosféricos medidos e disponíveis na estação de monitorização do 

Douro Norte (Lamas de Olo) para os anos de 2015 a 2017. A estação encontra-se a uma distância de cerca 

de 100 km. De referir, apenas, a ocorrência de uma situação de excedência, em 2015, do Valor Limite para 

a Proteção da Saúde Humana – base diária (50 μg/m3 ) – para o parâmetro – Partículas Partículas <10 μm 

(PM10) – sendo que o número de excedências permitidas é de 35 dias por ano. 

Nas imediações na zona em que se desenvolve o traçado em estudo, não são identificadas fontes 

significativas de emissões de poluentes atmosféricos de importância considerável, de origem industrial. O 

próprio traçado em estudo (já existente) constitui atualmente uma fonte linear de poluição atmosférica. 

A ocupação industrial não tem expressão relevante na área em estudo, não constituindo assim uma fonte 

de poluição atmosférica a considerar. O traçado desenvolve-se numa área onde o relevo é acidentado, 

verificando-se o predomínio das encostas com declives superiores a 25%, concentradas sobretudo a 

poente e na parte central da área de estudo, associadas ao encaixe das linhas de água acima referidas. As 

zonas planas ou relevos suaves estão presentes em particular no troço final, junto a Bragança, assim como 

associados a algumas cumeadas onde se situam os aglomerados rurais presentes na área de estudo. A 

existência de relevos naturais expressivos, da envolvente direta do traçado dita a existência de efeitos de 

barreira (relevantes) à dispersão natural dos poluentes atmosféricos. 

A ocupação habitacional existente nas imediações do traçado corresponde aos recetores principais das 

emissões atmosféricas resultantes do tráfego rodoviário. 

No que se refere às condições meteorológicas, os ventos característicos da região em estudo bem como 

os momentos de calma constituem os parâmetros meteorológicos com maior influência sobre a dispersão 

dos poluentes na atmosfera. Na estação de Chaves, a velocidade média do vento ao longo do ano é de 5,1 

km/h. Os ventos notoriamente mais frequentes são do quadrante Sudoeste (SO), com registos na ordem 

dos 15,9% (8,0 km/h). As velocidades médias anuais não apresentam variações significativas ao longo dos 

meses, oscilando entre 4.5 km/h (do quadrante Nordeste) e 8.0 km/h (dos quadrantes Sudoeste e 

Noroeste). De acordo com os dados resultantes das medições efetuadas (entre 1951 e 1980), na estação 

climatológica mais próxima da zona em que se desenvolve o traçado em estudo – Chaves, pode referir-se 

que, na região, predominam os ventos de Sudoeste (SO), com registos na ordem dos 15,9%. As velocidades 

médias anuais não apresentam variações significativas ao longo dos meses, oscilando entre 4.5 km/h (do 

quadrante Nordeste) e 8.0 km/h (dos quadrantes Sudoeste e Noroeste). A frequência de situações de 

calma atmosférica ocorre com frequência considerável de 24,8 dias por ano. A maior velocidade do vento 

regista-se nos quadrantes Sudoeste e Noroeste (8,0 km/h). Os ventos predominantes do quadrante 

Sudoeste facilitam, pela sua direção, a dispersão de poluentes atmosféricos gerados pelo tráfego 

rodoviário, ao longo do traçado, sendo favoráveis à dispersão em direção contrária das habitações mais 
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próximas do traçado (no caso de Vila Verde e de Castrelos). 

As situações de estabilidade atmosférica correspondentes aos momentos de calma (que ocorrem, em 

média, 24,8 dias por ano) constituem um fator desfavorável para a qualidade do ar, uma vez que nestas 

situações não criam condições favoráveis para a dispersão dos poluentes gerados pelo tráfego rodoviário. 

Ao nível da proximidade do traçado rodoviário em estudo aos principais recetores sensíveis a uma 

eventual degradação da qualidade do ar, destaca-se a existência das situações que são descritas 

seguidamente, correspondentes a ocupação habitacional. Estas situações que se destacam estão 

associadas à presença populacional, referindo-se também que a atividade agrícola desenvolvida na zona 

apresenta elevada importância. Referem-se assim, as situações de ocupação habitacional, nas seguintes 

localizações: 

Situação 1 – Vinhais ao km 235+860 da atual EN103 Habitações unifamiliares dispersas, até 2 pisos 

de altura, localizadas na proximidade de Vinhais, a cerca de 15 metros da atual EN103. A envolvente 

é caraterizada por campos agrícolas, matos e floresta. 

Situação 2 – Vila Verde ao km 240+120 da atual EN103 Habitações unifamiliares, até 2 pisos de 

altura, localizadas na envolvente da EN103, em meio urbano rural, na localidade de Vila Verde. Os 

recetores sensíveis mais próximos localizam-se a cerca de 5 metros da atual EN103, e a mais de 880 

metros de distância da Variante de Vila Verde – Solução 1 e a mais de 730 metros da Variante de 

Vila Verde – Solução 2. 

Situação 3 – Castrelos ao km 249+950 da atual EN103 Habitações unifamiliares, até 2 pisos de altura, 

localizadas de forma dispersa na envolvente da EN103, na proximidade da localidade de Castrelos. 

Os recetores sensíveis mais próximos localizam-se a cerca de 40 metros do atual traçado da ENB103, 

a cerca de 75 metros (recetor não habitado a 25 metros) de distância da Variante de Castrelos – 

Solução 1 e a cerca de 730 metros da Variante de Castrelos – Solução 2. 

Situação 4 – Castrelos ao km 250+170 da atual EN103 Habitações unifamiliares, até 3 pisos de altura, 

localizadas de forma dispersa na envolvente da EN103, na proximidade da localidade de Castrelos. 

Os recetores sensíveis mais próximos localizam-se a cerca de 3 metros do atual traçado da ENB103, 

a cerca de 150 metros de distância da Variante de Castrelos – Solução 1 e a cerca de 200 metros da 

Variante de Castrelos – Solução 2. 

Situação 5 – Castrelos Habitações unifamiliares, até 2 pisos de altura, em meio urbano rural, na 

localidade de Castrelos. Os recetores sensíveis mais próximos localizam-se a cerca de 380 metros 

do atual traçado da ENB103, a cerca de 620 metros de distância da Variante de Castrelos – Solução 

1 e a cerca de 220 metros da Variante de Castrelos – Solução 2. 

Situação 6 – Grandais ao km 250+170 da atual EN103 Habitações unifamiliares, até 2 pisos de altura, 

em meio urbano rural, na localidade de Grandais. Os recetores sensíveis mais próximos localizam-

se a cerca de 5 metros do atual traçado da EN103. 

 

5.4.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

Fase de construção 

Nesta fase, assume especial importância a emissão de partículas gerada pelas movimentações de terras, 

a operação de veículos de obra e de acesso à mesma e a implantação e utilização de estaleiros de apoio à 

obra. A movimentação de terras de e para a obra, a realização de escavações e aterros, a instalação do 

estaleiro de apoio à obra, a preparação e aplicação de asfalto betuminoso e a circulação de veículos e 

outras máquinas constituem as atividades afetas à construção que potencialmente originam alguma 

degradação da qualidade do ar da zona envolvente com consequente incomodidade para as populações 
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que habitam nas imediações da via rodoviária e eventual afetação das atividades realizadas nessa mesma 

área. 

Os principais poluentes atmosféricos originados e emitidos nas atividades anteriormente referidas são: 

- Poeiras e partículas em suspensão - originadas pela exposição de grandes superfícies de solo, 

sem revestimento vegetal, à ação do vento; pela movimentação de terras de e para a obra 

(nomeadamente durante a carga, o transporte e a descarga das mesmas); pela realização das 

escavações e dos aterros da nova via; durante a instalação e desativação do estaleiro de obra e na 

circulação de veículos e outras máquinas de apoio à obra, sobretudo na passagem de áreas não 

pavimentadas. A dispersão das partículas emitidas na fase de construção da nova via depende da 

respetiva dimensão e dos efeitos de barreira existentes na zona envolvente da emissão. 

- Gases de combustão e partículas - provenientes principalmente das emissões dos veículos e de 

outras máquinas de apoio à obra. Como principais poluentes com esta origem podem referir-se 

nomeadamente: o monóxido de carbono (CO), as partículas (TSP), os hidrocarbonetos (HC), os 

óxidos de enxofre (SOx), os óxidos de azoto (NOx) e os Compostos Orgânicos Voláteis (COVs). 

- Poluentes originados nas atividades de preparação e aplicação de asfalto betuminoso - A 

aplicação do pavimento da via origina, essencialmente, a emissão de partículas e de COVs que 

estão particularmente associados à ocorrência de odores ofensivos para as populações que 

habitam nas imediações da zona da área de construção. 

Na fase de construção da via rodoviária, 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. Este poluente 

provocará impactes negativos ao nível da afetação dos habitantes das imediações do traçado bem como 

ao nível das atividades económicas representadas principalmente pelas atividades industrial e agrícola. 

Prevê-se que a emissão de poluentes atmosféricos na fase de construção do traçado rodoviário provoque 

impactes negativos diretos sobre a qualidade do ar de importância pouco significativa a significativa, 

conforme a proximidade do traçado a recetores ou locais considerados mais sensíveis ou críticos. Dada a 

limitação temporal da ocorrência deste impacte (apenas durante a fase de construção), bem como às 

medidas de minimização que serão aplicadas na fase de obra, o mesmo classifica-se como temporário e 

reversível. 

De uma maneira geral, com base nos tipos de ocupação existente nas imediações do traçado, são 

expectáveis (durante a fase de construção) impactes negativos e significativos na qualidade do ar nas 

seguintes áreas de ocupação habitacional: 

Situação 1 – Vinhais ao km 235+860 da atual EN103: Habitações unifamiliares dispersas, até 2 

pisos de altura, localizadas na proximidade de Vinhais, a cerca de 15 metros da atual EN103. A 

envolvente é caraterizada por campos agrícolas, matos e floresta. 

Situação 2 – Vila Verde ao km 240+120 da atual EN103: Habitações unifamiliares, até 2 pisos de 

altura, localizadas na envolvente da EN103, em meio urbano rural, na localidade de Vila Verde. Os 

recetores sensíveis mais próximos localizam-se a cerca de 5 metros da atual EN103, e a mais de 

880 metros de distância da Variante de Vila Verde – Solução 1 e a mais de 730 metros da Variante 

de Vila Verde – Solução 2. 

Situação 3 – Castrelos ao km 249+950 da atual EN103: Habitações unifamiliares, até 2 pisos de 

altura, localizadas de forma dispersa na envolvente da EN103, na proximidade da localidade de 

Castrelos. Os recetores sensíveis mais próximos localizam-se a cerca de 40 metros do atual traçado 

da ENB103, a cerca de 75 metros (recetor não habitado a 25 metros) de distância da Variante de 

Castrelos – Solução 1 e a cerca de 730 metros da Variante de Castrelos – Solução 2. 
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Situação 4 – Castrelos ao km 250+170 da atual EN103: Habitações unifamiliares, até 3 pisos de 

altura, localizadas de forma dispersa na envolvente da EN103, na proximidade da localidade de 

Castrelos. Os recetores sensíveis mais próximos localizam-se a cerca de 3 metros do atual traçado 

da ENB103, a cerca de 150 metros de distância da Variante de Castrelos – Solução 1 e a cerca de 

200 metros da Variante de Castrelos – Solução 2. 

Situação 5 – Castrelos: Habitações unifamiliares, até 2 pisos de altura, em meio urbano rural, na 

localidade de Castrelos. Os recetores sensíveis mais próximos localizam-se a cerca de 380 metros 

do atual traçado da ENB103, a cerca de 620 metros de distância da Variante de Castrelos – Solução 

1 e a cerca de 220 metros da Variante de Castrelos – Solução 2. 

Situação 6 – Grandais: ao km 250+170 da atual EN103 Habitações unifamiliares, até 2 pisos de 

altura, em meio urbano rural, na localidade de Grandais. Os recetores sensíveis mais próximos 

localizam-se a cerca de 5 metros do atual traçado da EN103. 

Considera-se que os impactes sobre a qualidade do ar serão negativos mas pouco significativos nas 

restantes áreas envolventes do traçado. Tal como referido anteriormente, os impactes negativos sobre a 

qualidade do ar, na fase de construção, resultam principalmente da emissão de partículas que pode ser 

minimizada com a implementação de algumas medidas somo sendo: o humedecimento dos locais 

passíveis de originar emissão e dispersão de partículas, a aplicação de cobertura sobre as terras a 

transportar de e para a obra, entre outras. A emissão de gases e partículas pelos veículos e maquinaria de 

apoio à obra contribuem para a degradação da qualidade do ar mas com uma expressão mais reduzida 

uma vez que não são esperados fluxos significativos dos mesmos. 

Os compostos orgânicos voláteis com origem no asfalto betuminoso são emitidos de forma pontual nos 

sistemas de exaustão do processo de produção e de forma difusa durante o seu transporte e aplicação. 

As emissões fixas e difusas deste poluente contribuem de forma importante para a degradação da 

qualidade do ar, podendo provocar uma incomodidade importante sobretudo na proximidade de zonas 

com ocupação populacional. 

Em geral, pode considerar-se que algumas atividades que decorrerão na fase de construção podem 

originar impactes negativos, considerados pouco significativos a significativos sobre a qualidade do ar da 

zona envolvente, conforme a proximidade a recetores ou locais considerados críticos ou sensíveis. 

Atendendo a que a fase de obra será temporária, estes impactes embora negativos serão temporários e 

reversíveis, apresentando expressão apenas nesse período de tempo e sendo passíveis de atenuação com 

a aplicação de algumas medidas de minimização adequadas. 

Fase de exploração 

A predição de impactes sobre a qualidade do ar, decorrentes desta fase será efetuada tendo em conta a 

proximidade a recetores sensíveis e à expectativa de acréscimo de emissão de poluentes atmosféricos. 

Nesta fase, assumem especial importância as emissões de poluentes atmosféricos típicos do tráfego 

rodoviário, nomeadamente o monóxido de carbono (CO), os hidrocarbonetos (HC), o dióxido de azoto 

(NO2), as partículas e o dióxido de enxofre (SO2). 

O tráfego automóvel contribui de modo significativo para a poluição atmosférica. Embora a emissão por 

fonte seja relativamente pequena, a existência de um grande número de veículos pode levar a que a 

totalidade das emissões seja importante. A degradação da qualidade do ar gerada pelo tráfego rodoviário 

pode assumir ainda uma importância considerável sobre a produtividade de áreas agrícolas bem como 

sobre o bem-estar animal no meio natural e em meios de criação, ou seja, explorações pecuárias. Os 

impactes sobre a qualidade do ar gerados durante a exploração do traçado em estudo são essencialmente 

resultantes das emissões atmosféricas dos veículos automóveis, principalmente representados pelos 

seguintes poluentes: monóxido de carbono, partículas, hidrocarbonetos, óxidos de azoto e dióxido de 

enxofre. 
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Neste caso, o acréscimo de tráfego previsto com a implementação do projeto (que corresponde ao 

diferencial entre o tráfego existente e o previsto ao longo dos anos com a implementação do projeto) não 

é significativo prevendo-se que não ocorrerá um acréscimo a considerar, na emissão de poluentes 

atmosféricos no traçado em estudo. 

Na comparação do traçado existente com as Variantes, salienta-se que as Variantes (de Vila Verde e de 

Castrelos) distanciam-se bastante dos recetores sensíveis, sob o ponto de vista de qualidade do ar. Por 

outro lado, importa também considerar que as 3 variantes do projeto (Vila Verde, Castrelos e Variante 

proposta pela C.M. Bragança) permitem uma redução significativa na extensão do traçado atual. 

Os recetores sensíveis que se encontram a distâncias iguais ou inferiores a 30 metros dos traçados em 

estudo, estão mais expostos a impactes particularmente significativos durante as operações construtivas. 

Considera-se que a solução 2 da variante de Vila Verde afigura-se como a mais favorável face à solução 1 

e ao respetivo troço alternativo da EN103. Em relação às variantes de Castrelos considera-se que estas 

terão um maior impacte face à solução de requalificação da EN103 existente. No que respeita à variante 

CMB considera-se que tanto esta variante como a requalificação da EN103 causarão incómodo à 

população, considera-se contudo, que na fase de exploração a variante CMB será mais vantajosa face ao 

respetivo troço alternativo da EN103. 

5.4.3. CONCLUSÃO 

Tendo em consideração a informação disponível e o acima exposto, considera-se que pode ser emitido 

parecer favorável, condicionado às disposições contidas no capítulo final deste parecer. 

 

5.5. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

Dos Planos e Programas de maior âmbito territorial ou sectorial com incidência na AE foram considerados: 

o Plano Rodoviário Nacional (PRN 2000); PGRH - o Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Douro (RH3); 

o Programa Regional de Ordenamento Florestal de Trás-os-Montes e Alto Douro (PROF TMAD); o Plano 

Sectorial da Rede Natura 2000 (PSREN 2000); o 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 m a 1000 m para cada lado do eixo rodoviário, 

adaptada aos descritores ambientais estudados. 

Quanto ao PRN 2000, o RS releva que 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. 

No que se refere ao PGRH, de substancial é apenas constatado que o espaço analisado está inserido 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, concluindo singelamente que “À semelhança dos restantes PGRH 

elaborados, o PGRH da RH 3, constitui um instrumento de planeamento que visa fornecer uma abordagem 
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integrada para a gestão dos recursos hídricos, e que apoia na decisão, tendo em vista o cumprimento de 

objetivos de prevenção, proteção, recuperação e valorização dos recursos hídricos, enquanto recurso 

escasso e estratégico para a competitividade territorial.”. 

Relativamente ao PROF TMAD, esclarece o RS que cerca de 57% (2670 ha) da área em estudo se localiza 

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.”. 

Este item teria merecido um maior desenvolvimento, não tanto pela dimensão das áreas afetadas, mas 

sobretudo pela sua sensibilidade ambiental a diversos títulos. Caberia aqui uma análise crítica quanto às 

razões que justificaram a definição deste Corredor Ecológico e a sua relação com os princípios, 

recomendações e regras de uso e ocupação dos espaços neles incluídos – vertidas nos PDMs em especial 

na definição da Estrutura Ecológica Municipal. Até porque o Relatório Síntese não deixa de relevar que os 

PROF “constituem um contributo do sector florestal para os outros instrumentos de gestão territorial, em 

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

intermunicipais de ordenamento do território, no que respeita especificamente à ocupação, uso e 

transformação do solo nos espaços florestais…”, dado que as ações e medidas propostas nos PROF são 

integradas naqueles planos - o que é, aliás, é suposto acontecer relativamente a todos Planos e Programas 

de maior âmbito territorial ou sectorial. 

Isto tendo em vista uma fundamentação mais sustentada da avaliação dos impactes do Projeto nestes 

específicos valores ambientais, bem como o seu devido enquadramento na mais estrita (mas 

eventualmente determinante, no caso) vertente jurídico-administrativa, tendo em conta que a quase 

totalidade do espaço a intervencionar integra a Rede Natura 2000 (RN2000) e boa parte o Parque Natural 

de Montesinho (PNM). 

Pela mesma ordem de razões, também relativamente ao Plano Sectorial da Rede Natura 2000 (PSRN2000), 

o Relatório Síntese ter poderia/deveria ter ido mais além, com uma caracterização mais aprofundada do 

que a mera constatação de que “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.” 

Até porque todas as alterações ao traçado em planta e perfil da EN103 previstas no Projeto se incluem na 

RN2000, incluindo as que serão eventualmente a mais significativa e mais impactantes a diversos títulos - 

as duas Variantes de Vila Verde e a Variante de Castrelos, Sol.2 –, sendo que ambas estão fora do Parque 

Natural de Montesinho (PNM). 

No respeitante ao Plano de Ordenamento do PNM (POPNM), é feita no EIA uma abordagem mais 

consistente e conclusiva, não ignorando, pois, que a quase totalidade da metade Norte da área de estudo, 
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centrada basicamente no traçado atual da EN 103, está incluída no PNM, já que este é limitado a Sul por 

esta via. 

Conforme o Relatório Síntese, pág. 231, a AE 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: final das Soluções 1 e 

2 da Variante de Vila Verde; Solução1 da Variante de Castrelos; Início e final da Solução 2 da Variante de 

Castrelos; Variante CMB (parcial); Intervenções 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13 e 14 - em como de PC: Início das 

Soluções 1 e 2 da Variante de Vila Verde; 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 n.º 15º e n.º 17 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.”. 

Dos IGT de âmbito municipal foram analisados os PDM dos concelhos onde se desenvolve o troço a 

intervencionar da EN 103: o PDM de Vinhais (PDMV) e o PDM de Bragança (PDMB) cujos extratos das 

respetivas Plantas de Ordenamento constam dos Desenhos EN103-17-513-EP-EIA-16.1-093 a EN103-17-

513-EP-EIA-16.1-096. 

Conforme o Relatório Síntese, pág. 232 e seg., serão diretamente afetadas as tipologias de espaço que 

figuram no Quadro 4.44 e no Quadro 4.45 -“Classes de espaço intercetadas pelas soluções propostas…” 

em cada um dos concelhos e as correspondentes regras de ocupação constantes nos regulamentos dos 

respetivos PDM (RPDM). 

De onde se retira que, no concelho de Vinhais, será interferido Solo Rural - (Artigo 11_° nº 1 e nº 3); 

Espaços Agrícolas de Conservação (Artigos 12º e 13º); Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal Tipo I 

(Artigo 18º); Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal Tipo II (Artigo 21º); Espaços Florestais de 

Conservação (Artigo 24º); Espaços Naturais (Artigo 27º- nº 1, nº 2 e nº5 e Artigo 28º); Áreas de exploração 

mineira/áreas de exploração consolidadas (Artigo 32° nº 1 e nº 2). E ainda Rede Rodoviária (Artigos 73º e 

74º). 

No concelho de Bragança será interferido Solo Rural -Espaços Agro-silvo-pastoris de Tipo I (Artigo 19°e 

Artigo 20° nº 1, nº 2 e nº 4); Espaços Agro-silvo-pastoris de Tipo II - Espaços Florestais de Produção (Artigo 

22 e Artigo 23º nº 1 nº 3); Espaços Florestais de Conservação e de Proteção (Artigo 25º e Artigo 26° nº 1, 

nº 3 nº 4 e nº 5); Espaços Naturais do Tipo I (Artigo 28º nº 1 e nº 2 e Artigo 29º nº 1, nº2 e nº5); Áreas de 

exploração mineira – áreas de exploração consolidadas (Artigo 32 e Artigo 33º nº 1 nº2). Em Solo Urbano, 

Espaços Urbanizados do Tipo VI (Artigo 42º nº1, nº2 e nº8 e Artigo 43º, nº1 e nº2). E ainda Rede 

Rodoviária-Sistema Secundário (Artigo 61º e Artigo 62 nº1e nº5). 

O Quadro 5.29, pág. 387, complementa a informação acima, referenciando e quantificando as tipologias 

de espaço interferidas por cada uma das “Intervenções” previstas (correção de curvas do traçado atual da 

EN103), bem assim por cada uma das variantes e respetivas alternativas estudadas. 

As condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública (SRUP) identificadas no Relatório Síntese, 

“num corredor de 200m para cada lado do eixo da via e soluções variantes”, são a Reserva Agrícola 

Nacional (RAN), a Reserva Ecológica Nacional (REN), o Domínio Hídrico, a Rede de Abastecimento de Água, 

a Rede de Saneamento e a Rede Elétrica e Rede Viária. 

A interferência com a RAN é ilustrada nos Desenhos EN103-17-513-EP-EIA-16.1-105 e EN103-17-513-EP-

EIA-16.1-106 para o concelho de Bragança e nos Desenhos EN103-17-513-EP-EIA-16.1-107 e EN103-17-

513-EP-EIA-16.1-108 para o de Vinhais. 
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Feito o enquadramento legal desta restrição de utilidade pública, o Relatório Síntese remete “…a 

contabilização das áreas intercetadas” para o seu nº 5.12, relativo às condicionantes ao uso do solo 

consideradas na Avaliação de Impactes respeitantes a este descritor. Tal como acontece, aliás, na REN, 

POPNM e no PDM. 

Do quadro 5.31 retira-se que dos solos pertencentes à RAN serão intercetadas apenas áreas relativamente 

pequenas em 3 das 15 “Intervenções” previstas (121 m2, 7%, na nº 4; 2316 m2, 83%, na nº 5;1901 m2, 

53%, na nº 6) e nas duas Variantes de Castrelos (2155 m2, 10%, na V. Castrelos 1 e 3951 m2, 6%,na V. 

Castrelos 2). 

A REN é interferida nos dois concelhos, conforme os Desenhos EN103-17-513-EP-EIA-16.1-101 e EN103-

17-513-EP-EIA-16.1-102 relativo à REN aprovada para o concelho de Vinhais pela Portaria n.º 120/2016,de 

3 de Maio e os Desenhos EN103-17-513-EP-EIA-16.1-103 e EN103-17-513-EP-EIA-16.1-104, relativos à REN 

aprovada para o concelho de Bragança pela Portaria n.º 466/2010, de 6 de Julho. 

No Quadro 5.30 - Afetação de manchas REN, pág. 392, figuram as áreas de REN potencialmente afetadas 

por cada uma das soluções estudadas, com identificação das tipologias interferidas. Conclui o Relatório 

Síntese, pág. 393, 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%). 

O Quadro 5.5, pág. 387, sintetiza as “interferências com POPNM”, de onde se retira que as intervenções 

2, 6 a 11, 13 e 14, bem com o Final das Soluções 1 e 2 da Variante de Vila Verde, o Início e Final da Solução2 

de Castrelos e a VCMB interferirão, total ou parcialmente, “Área de proteção parcial do tipo ll”. Por sua 

vez, as intervenções 1, 3 a 5, 12 e Inicio das Soluções 1 e 2 da Variante de Vila Verde, interferirão, total ou 

parcialmente, “Área de proteção complementar”. 

Ou seja: com exceção da Intervenção 15, o Projeto inferirá em toda sua extensão com espaço 

condicionado pelo POPNM. 

O Quadro 5.29, pág. 387, complementa a informação avançada na caracterização no que respeita ao PDM, 

referenciando e quantificando as tipologias de espaço e condicionantes incidentes nos espaços 

diretamente afetados. Desta forma, constata-se que 13 das 15 Intervenções, bem como todas as Variantes 

e respetivas alternativas estudadas, se localizam em Solo Rural. Apenas as intervenções nº14 e nº 15 

interferirão Solo Urbano-Espaços Urbanizados do Tipo VI. Os Espaços Naturais atravessados por qualquer 

das soluções estudadas serão vencidos por meio de viadutos. A interferência com o PNM terá alguma 

dimensão sobretudo na Variante Castrelos 1 (15.359 m2, dos quais 8.899 m2 em viaduto). 

Também na Variante CMBragança os troços que se sobrepõem ao PNM (10.215 m2) serão transpostos por 

meio dos três viadutos incluídos na solução proposta. 

O Relatório Síntese releva, já no capítulo referente a avaliação de impactes, que algumas das intervenções 
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previstas nesta variante se inserem numa área de intervenção específica para a conservação da natureza 

e da biodiversidade – a NB4 - entre Gondesende e Soeira. Por sua vez, a Intervenções 12 e 13 interferirão 

com a NB9, esta entre Lagomar e Grandais. Esta variante interfere ainda com espaços classificados como 

“Concessões mineiras (4- Sete Fontes) ” e “Pedreiras”. 

Todas a Intervenções interferirão, naturalmente, o Espaço Canal associado à EN 103. 

No que respeita ao POPNM (pág. 385 e seg.), para além da quantificação e referenciação das tipologias 

de espaços interferidos, é feita uma resenha das regras de uso e ocupação destes espaços, sublinhando 

que, conforme o Artº 15º do Regulamento deste Plano, sendo as áreas de Proteção Parcial do tipo 2 non 

aedificandi, a abertura de novas vias só será permitida se, designadamente, for demonstrada a 

inexistência de alternativas de localização fora do PNM e desde que os projetos sejam declarados de 

relevante interesse público. Conforme o sequente Artº 17º, nas áreas de Proteção Complementar é 

permitida a construção de infraestruturas viárias se previstas no Plano Rodoviário Nacional e sujeitas a 

avaliação de impacte ambiental, caso não exista localização alternativa. 

Assim, todas as intervenções previstas em espaço do PNM terão de demonstrar a inexistência de 

alternativas fora das suas Áreas de Proteção - sendo que sempre poderão ser excecionadas dos 

condicionamentos que o POPNM estabelece, se o Projeto for declarado de Relevante Interesse Público. 

A análise feita neste descritor (OT) é mais dirigida à vertente jurídico-administrativa deste plano do que 

ao impacte previsível nos valores que presidiram ao estabelecimento das regras de uso e ocupação dos 

espaços em causa. A este respeito, o Relatório Síntese  esclarece que esta análise consta “…Nos capítulos 

relacionados com os Sistemas Ecológicos…”. Conclui, apesar de tudo, que “Os impactes decorrentes da 

sobreposição das soluções propostas sobre o Parque Natural de Montesinho, consideram-se negativos, 

permanentes, irreversíveis, mas pouco significativos, atendendo a que estas áreas serão essencialmente 

transpostas por viaduto, na Solução 1 da Variante de Castrelos e na Variante da CMB, tratando-se nos 

restantes casos de reduzidas áreas de intervenção.”. 

Idêntica abordagem foi feita relativamente às regras estabelecidas nos PDM dos dois concelhos e às que 

regulam os condicionamentos inerentes às servidões administrativas e restrições de utilidade pública 

(SARUP) identificadas na caracterização. 

Considerando bastante a fundamentação avançada, no seguimento imediato do já referido quadro 5.29 

(pág. 387 e seg.), de mera quantificação referenciada das tipologias de espaços interferidos, afirma o 

Relatório Síntese que “Em termos da afetação das classes de espaço definidas nos PDM dos concelhos 

atravessados, os impactes iniciam-se com a fase de construção e são classificados de negativos, de 

magnitude moderada, significativos no contexto local, interferindo essencialmente com espaços florestais 

e de forma menos expressiva com espaços agrícolas, destacando-se o facto de, no caso das intervenções 

pontuais, estas se desenvolverem sobretudo sobre a via existente (EN103), reiterando que, “Relativamente 

aos Espaços Naturais verifica-se que se encontram salvaguardados, prevendo-se a sua transposição 

através de viaduto”. 

Acrescenta ainda que “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”, o que 

consideramos defensável, mas carente de mais completo desenvolvimento da justificação para esta 

asserção. Isto sem prejuízo do necessário parecer expressamente concordatário das entidades de tutela 

dos PDM dos concelhos envolvidos - no caso, a Câmara Municipal de Vinhais e a Câmara Municipal de 

Bragança. Até 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. 

Em qualquer caso, a afirmação de que ”… o projeto em estudo é compatível com as classes de espaço 
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atravessadas desde que obtido o parecer favorável do ICNF nas áreas integradas no Parque Natural de 

Montesinho” fará mais sentido se, onde figura Parque Natural de Montesinho, constar Rede Natura 2000, 

uma vez que todo o espaço interferido pelo Projeto está condicionado por esta SARUP, onde todo o PNM 

se inclui, ainda que nem todo ao espaço a interferir se localize neste Parque Natural. 

Os impactos relativos às outras SARUPs foram analisados separadamente, no item “Condicionantes ao 

Uso do Solo”, com a mesma “metodologia” utilizada nos IGT propriamente ditos. 

De facto, aparentemente, também no que respeita à RAN e à REN, a informação retirada dos quadros de 

quantificação das respetivas áreas interferidas foi considerada bastante no Relatório Síntese para 

fundamentar a conclusão de que “A ocupação de manchas de REN e de RAN, pelo traçado em apreço, 

considera-se geradora (a partir da fase de construção e extensível à fase de exploração) de impactes 

negativos, significativos, permanentes e irreversíveis.”, Corroborando a mais genérica afirmação 

constante na pág. 383: “A construção da estrada terá um impacte de elevada significância, uma vez que 

esta ação implicará a alteração do terreno e a destruição do solo e a sua conversão a outro uso - via de 

comunicação. Este é um impacte certo, de média de magnitude, permanente e irreversível, de dimensão 

local.” 

Relevamos quanto à REN que, atendendo a que “… a transposição das áreas integradas nos ecossistemas 

Leitos dos Cursos de Agua e Zonas Ameaçadas pelas Cheias será efetuada por viaduto, qualquer que seja 

a solução adotada pra as variantes de Vila Verde ou de Castrelos….”, foi analisada apenas a afetação direta 

de Áreas com Risco de Erosão. Faltou acrescentar, porém, quais os efetivos impactos perspetiváveis, 

designadamente nas funções da REN a que se refere o Anexo I do Decreto - Lei n.º 166/2008, de 22 de 

agosto, na sua redação atual (RJREN), também como componente da avaliação dos impactes globais 

relativos a OT. 

Por outro lado, deveria o Relatório Síntese ter constatado que o Projeto, na sua globalidade, não é passível 

de ser incluído nos usos ou ações admitidos na REN, porque a alínea c) do nº 1 do artigo 20º do RJREN 

interdita as Vias de Comunicação nesta estrutura biofísica, não podendo ser incluído nas exceções a que 

se refere o sequente nº 2 e seguintes deste mesmo artigo. Caberá por isso lembrar o estabelecido nos nº 

1 e nº 2 do Artigo 21 deste diploma, relativo ao reconhecimento de interesse público, bem como no seu 

nº3, o qual transcrevemos: “3 — Nos casos de infraestruturas públicas, nomeadamente rodoviárias, 

ferroviárias, portuárias, aeroportuárias, de abastecimento de água ou de saneamento, sujeitas a avaliação 

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

equivale ao reconhecimento do interesse público da ação”, bem assim o que consta do nº 7 do sequente 

Artigo 24º: “7 — Quando a pretensão em causa esteja sujeita a procedimento de avaliação de impacte 

ambiental ou de avaliação de incidências ambientais, a pronúncia favorável da comissão de coordenação 

e desenvolvimento regional no âmbito desses procedimentos determina a não rejeição da comunicação 

prévia.”. 

Quanto ao Domínio Hídrico (DH), 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”. 

Acrescenta o Relatório Síntese que “No que se refere às restantes condicionantes presentes no território, 

relacionadas com as redes de águas e saneamento, rede elétrica e rede viária, 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)”. 

5.5.1. CONCLUSÃO 

Tendo em consideração a informação disponível e o acima exposto, considera-se que pode ser emitido 

parecer favorável, condicionado às disposições contidas no capítulo final deste parecer. 
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5.6. SOCIOECONOMIA 

Na caracterização apresentada, e sempre que possível, foi considerada a área envolvente do projeto 

(região, sub-região e concelho), a área de influência direta do projeto (freguesias) e a área de ação do 

projeto (faixa diretamente afetada). Para a análise socioeconómica foram consideradas as unidades 

territoriais de Portugal, região do Norte, sub-região Terras de Trás-os-Montes, concelhos e algumas das 

freguesias de Vinhais e Bragança. 

A área de estudo insere-se na região do Norte, na sub-região Terras de Trás-os-Montes, distrito de 

Bragança, no 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. O troço em estudo desenvolve-se grosso modo entre a 

localidade de Vinhais e Bragança. 

A Norte do traçado e limítrofe ao mesmo, encontra-se a Serra e o Parque Natural da Serra de Montesinho 

localizando-se na parte setentrional dos concelhos de Bragança e Vinhais, fazendo fronteira a nascente e 

a poente com Espanha. 

Dinâmica populacional 

O Estudo refere que em todas as unidades territoriais acima identificadas têm vindo a registar decréscimos 

dos seus quantitativos populacionais. Estes valores são o reflexo da diminuição no número de habitantes 

nestas regiões, onde a população tende a migrar para áreas urbanas maiores. 

De salientar que a unidade territorial, onde se verificou um decréscimo mais acentuado, corresponde à 

Sub-Região Terras de Trás-os-Montes, com um decréscimo de 46,9% da população residente. De acordo 

com os dados estatísticos mais recentes, o concelho de Vinhais apresentava, em 2017, 7.969 habitantes 

residentes, sendo 3.865 do sexo masculino e 4.104 do sexo feminino. O concelho de Bragança 

apresentava, no mesmo ano, 33.668 habitantes, sendo 16.154 do sexo masculino e 17.514 do sexo 

feminino. Entre 2011 e 2017 a variação da população foi negativa, registando um decréscimo de 

população residente em 1.027 habitantes residentes correspondendo a um decréscimo de 12,1%, no 

concelho de Vinhais, e um decréscimo em 1.673 habitantes no concelho de Bragança, correspondendo a 

um decréscimo de 4,7%. 

Estrutura etária 

A análise da estrutura etária evidencia uma situação onde a população mais idosa apresenta alguma 

importância, sendo que as faixas etárias mais jovens prevalecem comparativamente com a faixa etária da 

população mais idosa. A unidade territorial onde se verificam valores muito próximos entre as faixas 

etárias mais jovens e a mais idosa, corresponde ao concelho de Vinhais, onde a faixa etária mais idosa 

corresponde a 42% da população residente. 

No que respeita ao índice de envelhecimento, que traduz a relação entre a população idosa e a população 

jovem, definida habitualmente como o quociente entre o número de pessoas com 65 ou mais anos e o 

número de pessoas com idade até aos 14 anos, verifica-se que, em 2017, o município de Vinhais 

apresentava um índice de envelhecimento de 5,8, e o concelho de Bragança um índice de envelhecimento 

de 2,1, ambos superior à média nacional (1,5). 

Povoamento 

A densidade demográfica é um indicador da pressão sobre o espaço físico. De acordo com o EIA o concelho 

de Vinhais registava em 2017 uma densidade populacional de 11,5 habitantes/km2 e o concelho de 

Bragança 28,7 habitantes/km2. 

Nível de ensino 
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As taxas de analfabetismo diminuíram entre 1991 e 2011, nos concelhos em estudo. Contudo, estas 

continuam bastantes superiores à média nacional e a região Norte que, em 2011, apresentavam uma taxa 

de 5,22% e 5,0%, respetivamente. De salientar que o concelho de Vinhais apresentava, em 2011, uma taxa 

de analfabetismo superior ao da sub-região Terras de Trás-os-Montes (10,2%). 

Relativamente ao nível de instrução escolar atingido pela população, verifica-se que, à medida que se 

avança para uma unidade territorial de menor dimensão, há um ligeiro aumento da percentagem de 

população com menos instrução e uma diminuição da população com níveis de instrução mais elevados, 

Este padrão não é tão visível no concelho de Bragança, onde a percentagem de população com menos 

instrução diminui em relação à sub-região de Terras de Trás-os-Montes. 

Verifica-se igualmente que o concelho Vinhais apresenta um quadro de instrução superior baixo, tal como 

acontece na Sub-região de Trás-os-Montes. Na sua comparação com o enquadramento nacional o 

concelho de Vinhais apresenta valores inferiores à média nacional no que concerne às habilitações, em 

oposição do que se verifica no concelho de Bragança. 

População ativa e desempregada 

A taxa de emprego que define a relação entre a população empregada e a população em idade ativa 

(população com 15 e mais anos de idade) apresenta valores abaixo da média nacional nas unidades 

territoriais de menor dimensão (concelhos em estudo). Contudo, é possível verificar que o concelho de 

Bragança, embora apresente valores inferiores, apresenta valores semelhantes à média nacional. 

A taxa de desemprego define o peso da população desempregada sobre o total da população ativa. Ao 

nível do concelho, apresentaram uma taxa de desemprego inferior à taxa média nacional. No que respeita 

à comparação entre Censos, verificou-se que o concelho de Vinhais registou um acréscimo na taxa de 

atividade e taxa de emprego e uma diminuição na taxa de desemprego. Enquanto o concelho de Bragança 

registou um acréscimo na taxa de desemprego e na taxa de atividade, a taxa de emprego diminuiu. 

Atividades Económicas 

Ao nível das unidades territoriais de Portugal e na Região do Norte as atividades económicas mais 

representativas são as indústrias transformadoras. Na sub-região de Terras de Trás-os-Montes e no 

concelho de Bragança as atividades económicas mais representativas são o comércio por grosso e a 

retalho; reparação de veículos automóveis, motociclos e de bens de uso pessoal e doméstico. A atividade 

mais representativa no concelho de Vinhais é agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca. 

Mobilidade e Transportes 

A rede viária local é constituída por um conjunto de eixos viários – estradas nacionais e regionais – com 

alguma densidade, que permitem o acesso aos principais aglomerados populacionais (sedes de concelhos 

e de freguesias) situados na zona em análise. 

Ao nível da rede viária existente nos concelhos de Vinhais e Bragança, na área de estudo, podem referir-

se: 

• EN103 – que liga Vinhais a Bragança 

• ER206 – que liga Bragança a Vila Pouca de Aguiar 

• EN316 – que liga Vinhais a Macedo de Cavaleiros 

• EN15 – que liga Bragança ao Porto 

• EN217 – que liga Bragança a Quintanilha. 

Em 2011, verificava-se que o meio de transporte mais utilizado nas deslocações pendulares, em Portugal, 

região Norte, sub-região de Terras de Trás-os-Montes e nos concelhos de Bragança e Vinhais era o 
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automóvel ligeiro, sendo que existia ainda uma parte significativa da população que se deslocava a pé 

para o local de trabalho ou estudo. 

Sinistralidade 

No que concerne à sinistralidade rodoviária os dados constantes do Relatório Síntese, referentes ao ano 

2017, referem que no concelho de Bragança ocorreram bastantes acidentes, e em maior quantidade do 

que no concelho de Vinhais, no entanto, de baixa gravidade (1,8), comparativamente com o elevado índice 

de gravidade de Vinhais (8,7). Nesse ano, ocorreram acidentes com 2 vítimas mortais e 11 feridos graves 

no concelho de Bragança e 2 vítimas mortais e 3 feridos graves no concelho de Vinhais. 

Turismo 

Os concelhos e freguesias em estudo apresentam alguma variedade de recursos turísticos, como hotéis 

rurais, parques de campismo, igrejas, capelas, palácios, entre outros. De salientar que a área de estudo 

está incluída na Reserva da Biosfera Transfronteiriça Meseta Ibérica. 

Na ausência de execução do projeto em estudo, o EIA prevê que a evolução da situação de referência, do 

ponto de vista socioeconómico, será a seguinte: 

• Agravamento da diminuição da população residente; 

• Agravamento da situação de envelhecimento da população; 

• Agravamento dos índices de atividade económica registados nos concelhos; 

• Aumento do desemprego em virtude das dificuldades de reconversão no sector industrial; 

• Pressão sobre os equipamentos e infraestruturas existentes e necessidade de novos 

equipamentos e infraestruturas de apoio à população local nas áreas em crescimento. 

Fase de Construção 

Para a construção do projeto estima-se um período de 18 meses. 

Impactes Regionais 

Do ponto de vista da demografia, das atividades económicas e emprego, os impactes provocados pela 

construção das soluções do troço em estudo não se consideram significativos uma vez que a dimensão da 

via e o prazo estimado para a sua construção não são passíveis de causar alterações significativas. Os 

trabalhadores permanecerão durante a semana de trabalho na obra, podendo ser inclusive residentes na 

região e os impactes nas atividades económicas e emprego terão apenas um efeito dinamizador ao nível 

do sector terciário, com alguma relevância a nível da restauração e da hotelaria. O impacte sobre o 

emprego ao nível da mão-de-obra não especializada terá apenas um efeito temporário. 

Relativamente à qualidade de vida, não são de prever impactes significativos diretos ou indiretos, uma vez 

que as soluções apresentadas que serão construídas não condicionarão o trânsito a nível regional, mas 

apenas local. Os constrangimentos de tráfego que se poderão sentir poderão ser minimizados através da 

reorientação do tráfego, das vias principais para as vias secundárias. Esta reorganização terá impactes 

negativos, tais como, incómodo dos automobilistas, face às alterações provocadas, ao adensamento de 

tráfego e a uma menor velocidade de circulação a que os mesmos se vêm obrigados, bem como um 

aumento de tráfego nas vias secundárias. Globalmente, o EIA considera que o impacte provocado em 

termos regionais ao nível da qualidade de vida das populações, apesar de temporário e reversível, é 

negativo, mas pouco significativo. 

Impactes Locais 

O EIA considera os impactes locais, os exercidos ao nível das componentes que caracterizam o descritor 

socioeconómico, na área de influência imediata do traçado, nomeadamente no concelho de Bragança, 
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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. Na componente demografia e povoamento, os principais impactes devem-se ao aumento do 

número de pessoas presentes na área de intervenção. Este impacte será positivo mas reversível, 

temporário e pouco significativo, dado consistir numa alteração pontual e limitada no tempo. A presença 

destes efetivos externos poderá ter efeitos estimulantes ao nível das atividades de restauração e hotelaria. 

Considera-se este impacte positivo, de reduzida magnitude, uma vez que não é expectável um grande 

fluxo de pessoas externas devido à dimensão dos trabalhos a realizar. No emprego, o EIA considera difícil 

de avaliar o impacte dado que o mesmo depende do esforço de contratação e da disponibilidade de mão-

de-obra local. Um impacte importante prende-se com as inevitáveis interferências na rede de 

acessibilidades locais, nomeadamente com a EN103 e caminhos municipais. Este impacte considera-se 

negativo, temporário, reversível e significativo, podendo ser minimizados pela garantia de acessos 

temporários. 

Fase de Exploração 

Impactes Regionais 

Os principais impactes a nível regional far-se-ão sentir em termos da melhoria das acessibilidades, 

passando a dispor de ligações mais rápidas e seguras, o que terá reflexos na dinamização das atividades 

económicas (indústria, comércio e turismo) e poderá contribuir para um acréscimo no investimento da 

região. Estes impactes são classificados como positivos e significativos, correspondendo a uma melhoria 

geral da infraestrutura rodoviária e das suas interligações. 

Impactes Locais 

A beneficiação desta via, traduzida em facilidade e rápida acessibilidade entre os concelhos de Bragança 

e Vinhais bem como a melhoria da segurança viária neste trajeto favorecerá a expansão de áreas 

residenciais e a densificação urbana, em particular na envolvente dos pontos de ligação à via. 

No que se refere à demografia e povoamento, pode concluir-se que os impactes considerados são 

positivos, mas pouco significativos, tendo em conta a dimensão do projeto. 

O emprego direto criado pela beneficiação da EN 103 está relacionado com a atividades de manutenção 

da via. Os impactes induzidos, embora positivos, são pouco significativos. 

Os impactes no emprego indireto nesta fase relacionam-se com as potencialidades de desenvolvimento 

criadas, nomeadamente com condições para atrair novas instalações ligadas ao sector secundário e 

terciário. Para a população dos concelhos de Vinhais e Bragança as oportunidades de emprego serão assim 

potencialmente positivas. 

Como impactes negativos na qualidade de vida das populações identificam-se os derivados do aumento 

do ruído e vibrações na envolvente e pela diminuição da qualidade do ar decorrentes da circulação 

automóvel, nomeadamente onde a via se aproxima de habitações. Trata-se de um impacte negativo, 

permanente e pouco significativo, uma vez que a estrada EN103 já existe e se encontra em exploração. 

 

5.6.1. CONCLUSÃO 

Tendo em consideração a informação disponível e o acima exposto, considera-se que pode ser emitido 

parecer favorável, condicionado às disposições contidas no capítulo final deste parecer. 
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5.7. SISTEMAS ECOLÓGICOS 

5.7.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

A área de estudo sobrepõe-se com o Parque Natural de Montesinho (marginalmente), Reserva da Biosfera 

Transfronteiriça Meseta Ibérica, Zona Especial de Conservação (ZEC) Montesinho/Nogueira (PTCON0002), 

Zona de Proteção Especial (ZPE) Montesinho/Nogueira (PTZPE0003), e ainda com a Área Importante para 

as Aves (Important Bird Area - IBA) Serras de Montesinho e Nogueira (PT003). 

O sistema montanhoso de Montesinho-Nogueira é caracterizado por um mosaico de habitats com áreas 

de agricultura e pastoreio extensivos, áreas naturais de florestas de folhosas e linhas de água. Neste 

sistema são referidos 24 habitats naturais, quatro dos quais classificados como prioritários: 

4020* - Charnecas húmidas atlânticas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix; 

6220* - Subestepes de gramíneas e anuais da Thero-Brachypodietea; 

6230* - Formações herbáceas de Nardus, ricas em espécies, em substratos siliciosos das zonas 

montanhosas (e das zonas submontanhosas da Europa continental) e 91E0* - Florestas aluviais de 

Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnionincanea, Salicion albae). 

O maciço de Vinhais/Bragança é uma das áreas de rochas ultrabásicas mais importantes do país, 

albergando matos rasteiros estritamente silibasófilos (habitat 6160 - Prados oro-ibéricos de Festuca 

indigesta) e importantes espécies florísticas endémicas associadas a este tipo de rochas, tais como 

Dianthus marizii, Santolina semidentata, Jasione crispa subsp. serpentinica ou Festuca brigantina. Surgem 

ainda outras espécies florísticas de grande importância para a conservação, como Eryngium viviparum 

(espécie prioritária que tem aqui o seu único local de ocorrência em Portugal), Festuca elegans, Linaria 

intricata e Veronica micrantha. 

Esta área alberga extensas e bem conservadas manchas de carvalhal de Carvalho-negral (Quercus 

pyrenaica) (habitat 9230 - Carvalhais galaico-portugueses de Quercus robur e Quercus pyrenaica), azinhais 

(habitat 9340 - Florestas de Quercus ilex e Quercus rotundifolia), lameiros (habitat 6510 - Prados de feno 

pobres de baixa altitude [Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis]) e amiais ripícolas (habitat 91E0* 

- Florestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior [Alno-Pandion, Alnionincanea, Salicion albae]). 

Ao nível da fauna, estas serras albergam cerca de 15% do efetivo populacional de Lobo-ibérico (Canis lupus 

signatus), sendo igualmente importantes para a Toupeira-de-água (Galemys pyrenaicus), Lontra (Lutra 

lutra), Lagarto-de-água (Lacerta schreiberi), Panjorca (Rutilus arcasii), Náiade-do-norte (Margaritifera 

margaritifera) e Lagostim-de-patas-brancas (Austrapotamobius pallipes). No que respeita concretamente 

ao Lobo-ibérico, importa referir que o projeto se localiza no interior da área vital da alcateia do Baceiro. 

Esta alcateia, confirmada no Censo de 2002-2003, não foi ainda detetada no censo atualmente em curso. 

A área de estudo atravessa “Áreas Críticas” e “Muito Críticas” para as aves (ICNF, 2019), nomeadamente 

áreas críticas para aves de rapina (buffer de 5 km em redor de ninhos e áreas relevantes) para Grifo, Águia-

real, Falcão-peregrino, Ógea, e Tartaranhão (Circus sp.). 

A área de estudo é atravessada por dois corredores ecológicos que correspondem ao Vale do Rio Tuela e 

à Serra da Nogueira. Por outro lado, atravessa também o Perímetro Florestal da Serra da Nogueira, 

localizando-se a variante da CMB precisamente no interior deste Perímetro Florestal. 

5.7.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

A construção da rodovia nas variantes propostas e todas as intervenções em termos de retificação do 

traçado podem ter como consequência a destruição direta dos habitats existentes, com eventual 

eliminação de espécies de interesse conservacionista que ocorrem na zona. As unidades de vegetação 

potencialmente afetadas são carvalhal, azinhal, pinhal, plantação de Cupressus, esteval, urzal, souto, vinha 
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e outras áreas agrícolas. Relativamente aos habitats, é potencial a afetação dos habitats 9230pt2 - 

Carvalhais de Quercus pyrenaica, 9340 - Florestas de Quercus rotundifolia e 9260pt2 - Soutos antigos. O 

impacte sobre estes habitats pode ser significativo e muito significativo, sendo a azinheira estritamente 

protegida nos termos do Decreto-Lei nº 169/2001 de 25 de maio, alterado pelo Decreto-Lei nº 155/2004 

de 30 de junho. 

A construção dos viadutos, necessária em ambas as variantes de Vila Verde e Castrelos, e em qualquer 

das soluções propostas, levará à destruição pontual de vegetação, apenas nas áreas de implantação dos 

pilares dos mesmos, podendo, contudo, perturbar de forma indireta a vegetação presente na envolvente, 

designadamente em virtude da abertura de acessos temporários da obra. Os viadutos criarão também 

áreas de sombra, onde a vegetação terá dificuldade de desenvolvimento acrescidas. 

A afetação das unidades de vegetação e habitats ocorre nas diversas soluções, incluindo na solução base 

(sem variantes), embora, neste caso, restrita às áreas das intervenções, não se prevendo afetação direta 

da vegetação pela pavimentação da via existente. 

A instalação das áreas destinadas a armazéns, estaleiros e vias de acesso temporário à obra implicarão 

também destruição da vegetação nesses locais, bem como a movimentação de camiões e 

retroescavadoras. 

Indiretamente poderá ocorrer degradação das comunidades florísticas devida a alterações fisiológicas 

induzidas por diferentes fatores, como por exemplo a compactação do solo devida à circulação de veículos 

afetos à obra (alterações das características físicas do solo), a poluição provocada pelo eventual derrame 

de óleos lubrificantes, combustíveis ou outros produtos nocivos (alterações das características químicas 

do solo), a deposição de poeiras suspensas, que poderá provocar a alteração dos níveis de fotossíntese e 

evapotranspiração, o aumento da nitrofilização da vegetação limítrofe, modificando a sucessão ecológica, 

com favorecimento de espécies ruderais e/ou exóticas. 

Em virtude da presença de espécies exóticas de carácter invasor na área de estudo, em particular de 

Ailanthus altissima ao longo do traçado atual da EN103, é possível que a dispersão desta espécie venha a 

ser favorecida durante o período de obra., nomeadamente através da movimentação de terras e da 

circulação de veículos. 

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, ocorrendo 

deposição de poeiras e poluentes resultantes da degradação do asfalto, assim como derrame de óleos 

lubrificantes, combustíveis e outras substâncias potencialmente tóxicas, quando lixiviadas, alteram as 

características químicas do solo, podendo induzir alterações fisiológicas nas plantas e, consequentemente, 

nos habitas e na fauna. A circulação e veículos poderá ainda favorecer a dispersão de espécies invasoras, 

nomeadamente da já referida A. altissima. 

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, como são os casos dos anfíbios e dos répteis. Em 

resultado poderá ocorrer uma redução dos efetivos populacionais e do habitat disponível. Todo o ruído, 

poluição e impacte visual provocados pela ação dos trabalhadores e das máquinas são suscetíveis de 

induzir alterações das comunidades presentes, com ocorrência de atropelamento de indivíduos, e 

perturbação dos locais de reprodução, repouso e alimentação de diversas espécies. A construção dos 

viadutos acarretará a afetação de biótopos apenas nas áreas de implantação dos pilares dos mesmos, 

podendo, contudo, causar perturbação na envolvente, em resultado da própria implantação dos pilares e 

da abertura de acessos temporários da obra. Há ainda a considerar os eventuais impactes que a 

construção dos viadutos pode acarretar ao nível dos cursos de água que atravessam. A este respeito 

importa referir que o Tuela é um dos rios atravessado pela variante de Vila Verde, seja na solução 1, seja 

na solução 2. 
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Este é um curso de água importante para várias espécies piscícolas, para a Toupeira-de-água (Galemys 

pyrenaicus) e para a Náiade-do-norte (Margaritifera margaritifera). Apresentando estas 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. 

Embora a EN103 já esteja implantada, a implementação de novos troços irá potenciar a fragmentação de 

habitats, o efeito barreira e o risco de atropelamento da fauna. Neste último caso, e sendo uma via não 

vedada, é previsível que este impacte seja certo, dependendo a significância das espécies afetadas. 

O aumento das acessibilidades aos locais servidos pela rodovia promove uma maior pressão humana que 

afeta, não só os habitats existentes, como também as espécies mais sensíveis a fatores antropogénicos, 

como é o caso, por exemplo, do Lobo-ibérico. Neste aspeto é de salientar que as variantes de Castrelos e 

da CMB se localizam bem no interior da área vital da alcateia do Baceiro. A perturbação adicional, todavia, 

restringir-se-á aos novos troços da via, uma vez que, no que respeita às retificações, estando a via já 

presente, elas já existem. Assim, este impacte será previsivelmente pouco significativo. No que respeita a 

impactes cumulativos, o EIA refere não haver projetos na área envolvente cujos impactes possam 

acrescentar dimensão aos emergentes do presente projeto. 

5.7.3. CONCLUSÃO 

Face ao exposto, considera-se que pode ser emitido parecer favorável, condicionado às disposições 

contidas no final deste parecer. 

 

5.8. PAISAGEM 

5.8.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

Análise Estrutural e Funcional da Paisagem 

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

e caracterização das Unidades Homogéneas que a compõem. 

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

Paisagem em Portugal Continental” de Cancela d'Abreu et al (2004), a Área de Estudo está inserida num 

dos 22 Grandes Grupos de Unidades de Paisagem C – “Trás-os-Montes”, como primeiro nível hierárquico 

e num segundo nível nas Unidades de Paisagem n.º 19 – “Terra Fria Transmontana” e, numa pequena 

parte, na Unidade de Paisagem n.º 21 – “Terras de Bragança e Macedo de Cavaleiros”. Num terceiro nível 

hierárquico foram delimitadas/definidas 8 subunidades pelas características fisiográficas e de ocupação 

do Solo: “Envolvente Agrícola de Vinhais”; Vale do Rio Tuela”; “Vale do Rio Baceiro”; “Cabeços e Encostas 

Agrícolas e Florestais”; “Cabeços e Encostas com Culturas Anuais”; “Cabeços e Encostas com Domínio 

Florestal”; “Relevos Intermédios” e “Envolvente Agrícola de Bragança”. 

O Projeto, em si mesmo, insere-se/intercepta o Grande Grupo de Unidades de Paisagem C – “Trás-os-

Montes”, como primeiro nível hierárquico e num segundo nível nas Unidades de Paisagem n.º 19 – “Terra 

Fria Transmontana” e, numa muito reduzida extensão, na Unidade de Paisagem n.º 21 – “Terras de 

Bragança e Macedo de Cavaleiros”. Num terceiro nível hierárquico sobrepõe-se a 3 subunidades: “Vale do 

Rio Tuela”; “Vale do Rio Baceiro” e “Cabeços e Encostas Agrícolas e Florestais”. 

Análise visual da Paisagem 

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

Qualidade Visual, Absorção Visual e Sensibilidade Visual. No que respeita a esta análise, e de acordo com 

a cartografia, a Área de Estudo, gerada com base num buffer com raio de 1,5km, determinando uma Área 

de Estudo com cerca de 6.820ha, define-se da seguinte forma: 
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Qualidade Visual da Paisagem  

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

representando, cerca de 89% do território em análise, representando cerca de 6.077ha. Esta classe surge 

associada a áreas agrícolas de mosaico, agricultura em espaços naturais, a pomares, a áreas de vinha, 

florestas de carvalhos e galerias ripícolas. 

Em relação à classe de Qualidade Visual “Média”, a mesma representa cerca de 11% da Área de Estudo 

considerada. Ou seja, cerca de 726ha. No que se refere à classe de Qualidade Visual “Baixa”, tem uma 

expressão ínfima de cerca de 17ha. 

No que se refere ao Projeto, e relativamente aos vários traçados em estudo: 

 Variante da Vila Verde – Solução 1 e Solução 2 estão inseridas numa área com Qualidade 

Visual “Elevada”, excetuando cerca de 150m iniciais com Qualidade Visual “Média”; 

 Variante de Castrelos – Solução 1 está inserida numa área de Qualidade Visual “Elevada”; 

 Variante a Castrelos – Solução 2 – está inserida numa área de Qualidade Visual “Elevada”; 

 Variante (CMB)_Sol_1 - está inserida, maioritariamente, em áreas de Qualidade Visual 

“Elevada” e, numa extensão com cerca de 1km, em “Média”. 

Capacidade de Absorção Visual 

A Área de Estudo caracteriza-se por apresentar, maioritariamente, Capacidade de Absorção Visual 

“Elevada”. Este parâmetro é obtido com base na situação mais desfavorável, pela metodologia em vigor, 

onde não é considerado o coberto vegetal nem as edificações. 

As zonas de maior exposição ocorrem na envolvente das principais povoações – Vinhais, Vila Verde, Soeira, 

Portela, núcleos habitacionais na envolvente do nó do IP4 com a N103 e Castro de Avelãs - e concentração 

de vias ou pontos de interceção das mesmas, ou pontos para onde as mesmas fluem - envolvente do nó 

do IP4 com a N103. 

No que se refere ao Projeto o traçado desenvolve-se, maioritariamente, sobre áreas da classe “Elevada”. 

Pontualmente, sobrepõe-se a áreas de “Média”, sobretudo, na extensão correspondente, sensivelmente, 

do km 3+300 ao km 3+700 (Entroncamentos VV2-3A e Cruzamento VV1-3) em ambas as alternativas. 

Sensibilidade Visual 

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

apresenta grande expressão territorial e em mancha contínua, representando cerca de 85% desta, ou 

cerca de 5.790ha. 

A classe de “Baixa” representa cerca de 9% da Área de Estudo, ou cerca de 590ha. 

A classe de “Elevada” tem uma expressão mais reduzida, com cerca de 6% da Área de Estudo, ou cerca de 

440ha. As áreas desta classe surgem associadas às encostas envolventes a Vinhais, abrangendo também 

o vale do Ribeiro de Castro, junto a Castro de Avelã, na parte nascente da Área de Estudo. Observam-se 

ainda algumas áreas de menor dimensão distribuídas de forma dispersa, algumas das quais intercetadas 

pelo traçado da EN103 e variantes em estudo. 

No que se refere ao Projeto o traçado desenvolve-se sobre áreas das diferentes classes consideradas - 

“Baixa”; “Média” e “Elevada” –, mas atravessa, predominantemente, áreas de “Média”. As variantes em 

estudo sobrepõem-se a áreas com sensibilidade visual que a seguir se referem: 

 “Elevada” - Variante da Vila Verde – Solução 1 e Solução 2, sensivelmente, do km 3+300 ao km 

3+700 (Entroncamentos VV2-3A e Cruzamento VV1-3) em ambas as alternativas. 

 “Média” – Variante da Vila Verde – Solução 1 e Solução 2 no cerca de 150m iniciais. 
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 “Média” - Variante de Castrelos – Solução 1 e Solução 2. 

 “Média” (maioritariamente) e “Baixa” - Variante (CMB)_Sol_1. 

5.8.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

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. 

Fase de Construção 

Durante esta fase ocorrerão impactes negativos de carácter temporário e permanente, no caso das 

alterações que transitem para futuro. Os impactes físicos ocorrerão, sobretudo, na área definida pela faixa 

de território expropriada, associados, fundamentalmente, à implantação da área útil da plataforma da via, 

aos taludes – aterro e escavação – associados e às rotundas, restabelecimentos e caminhos paralelos. Para 

além da área útil de implantação do Projeto serão também afetadas fisicamente áreas adjacentes a esta, 

ou seja, as áreas de trabalho, onde decorrem as movimentações/manobras das máquinas. Incluem-se 

também as áreas relativas aos locais de implantação dos estaleiros e de armazenamentos de materiais. 

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

ocorrerão durante a Fase de Construção, pela alteração do uso/ocupação do solo e da morfologia, com as 

consequentes alterações paisagísticas e impactes visuais/cénicos. 

Impactes de Natureza Estrutural e Funcional 

Desmatação: para além dos matos incluem-se as áreas agrícolas. 

- Impacte negativo, direto, certo, local, temporário a permanente, reversível a parcialmente reversível a 

irreversível, baixa a média magnitude e pouco significativo (Solução 1 da Variante de Castrelos) a 

Significativo (Solução 1 e 2 da Variante de Vila Verde, Solução 2 da Variante de Castrelos e Variante CMB) 

a Muito Significativo (Projeto no seu todo). 

Desflorestação/desarborização: Carvalhais de Quercus rotundifolia; Carvalhais de Quercus pyrenaica; 

Soutos antigos; Amial e Salgueirais de Salix salvifolia; 

- Impacte negativo, direto, certo, local, permanente, irreversível, média a elevada magnitude e pouco 

significativo (Solução 1 da Variante de Castrelos – Carvalhais de Quercus pyrenaica. Variante CMB - 

Carvalhais de Quercus pyrenaica. Intervenções de 1 a 11) a Significativo (Solução 1 da Variante de Vila 

Verde – Soutos antigos e Carvalhais de Quercus pyrenaica) a Muito Significativo (Solução 2 da Variante de 

Vila Verde - Carvalhais de Quercus pyrenaica; Soutos antigos. Solução 2 da Variante de Castrelos - 

Carvalhais de Quercus pyrenaica). 

Alteração da Morfologia: 

Pese embora, poder fazer-se uma segregação, ou separação, das ocorrências de Projeto, como abaixo 

realizado, e proceder à sua classificação, concordando-se com a realizada no EIA, considera-se que o 

Projeto, no seu todo, representa impactes de elevada magnitude e muito significativos sobre o relevo 

natural, pelo que, não se pode considerar o mesmo como uma proposta de projeto adaptado ao relevo 
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em presença, dado que, as opções tomadas são, claramente, de permanente conflito e muito pouco 

harmoniosas. 

- Impacte negativo, direto, certo, local, permanente, irreversível, baixa a média a elevada magnitude e 

pouco significativo a Significativo a Muito Significativo. 

i. Média Magnitude e Significativo 

o Variante de Vila Verde – Solução 1 – talude de escavação ao km 2+150 e taludes de 

aterro ao km 2+250 e ao km 3+400. 

o Variante de Vila Verde – Solução 2 – talude de aterro ao km 3+750 (Entroncamento 

VV2-3A). 

o Variante de Castrelos – Solução 2 – taludes de escavação: km 1+000 e ao km 2+000. 

o Variante CMB – escavações: km 0+100; km 0+350; km 0+850. 

ii. Elevada Magnitude e Muito Significativo 

o Variante de Vila Verde – Solução 1 – taludes de escavação: ao km 1+000 e ao km 

2+500. 

o Variante de Vila Verde – Solução 2 – taludes de escavação: ao km 1+350 e ao km 

2+150. 

Impactes de Natureza Visual 

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

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

visibilidade, sobretudo, localmente, e a construção da via, em particular dos viadutos, dos taludes de 

maior dimensão, dos entroncamentos, restabelecimentos e caminhos paralelos. Impacte este, que será 

reforçado devido ao recurso a gruas de apoio. Assim, os impactes identificados são: 

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

sobretudo se os trabalhos decorrerem em tempo seco. O aumento significativo, ou muito 

significativo, dos níveis de poeiras em suspensão no ar traduzir-se-á num impacte significativo em 

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

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

nas zonas habitadas mais próximas ou habitações mais isoladas/periféricas. 

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

as ações associadas à sua atividade – corte e abate de vegetação, movimentações de terra 

(terraplanagem, escavação e aterro), construção em altura dos viadutos e transporte de materiais. 

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

de localização. As situações ainda mais significativas serão, inevitavelmente, correspondentes a 

Observadores Permanentes, cujas habitações se localizam próximo, ou muito próximo, das diversas áreas 

de implantação do Projeto, que no presente caso, estão associadas às povoações de Vila Verde (Solução 

1 e 2), Castrelos (Solução 1 e 2) e Godosende (Variante CMB). 

- Impacte negativo, indireto, certo, temporário, local, reversível, baixa magnitude e pouco significativo a 

Significativo a Muito Significativo. 

i. Observadores Permanentes 

Pouco Significativo: 
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o Povoação de Godosende: a verificar-se visibilidade sobre a Variante CMB, que dista 

cerca de 550m na extensão mais próxima, os impactes não tenderão para 

significativos, considerando a existência do atual coberto vegetal. 

Significativo: 

o Povoação de Vila Verde: Construção do Viaduto sobre o Rio Tuela – Variante Vila 

Verde - Solução 1 e 2 

o Habitações da Rua Rio Baceiro, a sul do km 0+100 da Solução 1 da Variante de 

Castrelos: Viaduto sobre o Rio Baceiro. 

o Povoação de Castrelos: Viaduto sobre o Rio Baceiro - Solução 1 da Variante de 

Castrelos e escavação ao km 2+000 da Solução 2 da Variante de Castrelos. 

ii. Observadores Temporários 

Significativo: 

o Sobre os utentes das vias nos pontos de interceção com o traçado: N103 (4 pontos 

de intersecção; toda a extensão da Variante CMB; 15 pontos de intervenção 

previstos); EM506 (1 ponto de interceção) e EM504 (1 ponto de intersecção). 

o Sobre o Sistema de Vistas: a própria via EN103 – via panorâmica; Ruínas do Forte 

de Modorra – Forte Velho; Miradouro da Ciradelhas/Cidadelha (fora da Área de 

Estudo, mas no limite da mesma) e local do Vértice Geodésico “Cabrões”. 

iii. Áreas de Qualidade Visual “Elevada” 

Pouco Significativo: 

o Sobre a Praia Fluvial da Ponte de Soeira: a verificar-se visibilidade sobre a Variante 

de Vila Verde – Solução 1, na extensão compreendida entre o início do Viaduto 

sobre o Rio Tuela, a cerca de 1,7km, e a interceção com o Cruzamento VV1-3, a 

cerca de 950m, não tenderão para significativos, considerando a existência do atual 

coberto vegetal. Idêntica apreciação se pode considerar para a Solução 2, cujas 

distâncias à Praia Fluvial são da mesma ordem de grandeza. 

Significativo: 

o Sobre a envolvente de todas as variantes e respetivas soluções estrada que, 

maioritariamente, se integra na classe de Qualidade Visual “Elevada”. 

o Viaduto sobre o Rio Baceiro – Variantes de Castrelos – Solução 2 (25m de altura 

máxima). 

Muito Significativo: 

o Viadutos sobre o Regato do Vale de Cabrões da Variante de Vila Verde – Soluções 1 

e 2, com 90m altura máxima em ambas as soluções; Viadutos sobre o Rio Tuela da 

Variante de Vila Verde – Soluções 1 (120m de altura máxima) e 2 (150m de altura 

máxima) e Viadutos sobre o Rio Baceiro – Variantes de Castrelos – Solução 1 (com 

25m de altura máxima, mas interior ao Parque Natural de Montesinho). 

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

final delas, destacam-se impactes de natureza visual, mas por perda física/material de valor cénico, 

resultante da destruição de valores visuais, sobretudo, e no presente caso, associado à vegetação 

existente. São valores visuais naturais subtraídos à Paisagem pelo Projeto nalguns casos de forma 

permanente e irreversível. 
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Perda de Valores Visuais: No presente caso, os valores visuais naturais, em presença, mais sensíveis são, 

sobretudo, vegetação, em particular, a associada aos: Carvalhais de Quercus rotundifólia; Carvalhais de 

Quercus pyrenaica; Soutos antigos; Amial e Salgueirais de Salix salvifolia, mas também das áreas agrícolas 

quase sempre compartimentadas por sebes vivas arbóreo-arbustivas e à matriz fundiária cujo padrão 

reticulado será parcialmente alterado. Neste último caso, destacam-se as áreas atravessadas pela: 

Variante de Vila Verde – Solução 1 e 2, na extensão compreendida, sensivelmente, entre o Km 1+000 e o 

Km 1+500; Variante de Castrelos – Solução 2. 

- Impacte negativo, direto, certo, local, permanente, irreversível, média magnitude e Significativo (matriz 

da Paisagem) e Muito Significativo (vegetação). 

Fase de Exploração 

Impactes Visuais do Projeto e de suas Componentes 

Durante esta fase, os impactes visuais negativos decorrem, fundamentalmente, do carácter visual e 

intrusivo e permanente impresso pelas alterações introduzidas na Fase de Construção, que, em parte ou 

no seu todo, possam ter e da presença definitiva da infraestrutura linear, em causa, onde se incluem as 

componentes associadas – taludes, sobretudo, os de escavação, viadutos, restabelecimentos e caminhos 

paralelos - uma vez findos os trabalhos de construção e recuperação e integração paisagística. 

Para a determinação dos impactes visuais negativos do Projeto, em avaliação de impacte ambiental, são 

consideradas na identificação, análise, caracterização, ponderação e avaliação, a bacia visual do traçado 

completo/integral às cotas finais desta infraestrutura para cada uma das soluções ou alternativas, assim 

como as bacias visuais para componente com potencial maior impacte, caso dos viadutos. A sua 

elaboração, para a situação mais desfavorável, permite determinar, sobre o território definido pela Área 

de Estudo da Paisagem, a expressão e alcance do impacte visual negativo. 

Na análise das bacias visuais, como regra/critério permanente, são considerados, e avaliados, os impactes 

visuais negativos que se fazem sentir sobre: 

1. “Observadores Permanentes” – edificado/habitações. 

2. “Observadores Temporários” - utentes das vias rodoviárias. 

3. Áreas de Qualidade Visual “Elevada” – integridade visual das áreas que integram, sobretudo, esta 

classe. 

Os locais identificados para a Fase de Construção, onde se registam impactes negativos significativos a 

muito significativos, serão, na Fase de Exploração, na sua generalidade, os mesmos. Os de maior relevo 

ou significância resultam da presença dos viadutos e taludes de escavação, na sua forma final, que quando 

mais expostas e mais próximas assumem um carácter intrusivo mais significativo. 

- Impacte negativo, indireto, certo, permanente a temporário, local, irreversível, baixa a média magnitude 

e Significativo a Muito Significativo. 

i. Observadores Permanentes 

Significativo  

o Povoação de Vila Verde: Viaduto sobre o Rio Tuela – Variante Vila Verde – Sol. 2. 

o Habitações da Rua Rio Baceiro, a sul do km 0+100 da Solução 1 da Variante de 

Castrelos: Viaduto sobre o Rio Baceiro.  

ii. Observadores Temporários: 

Significativo:  

o Utentes futuros da via em avaliação devido ao efeito/perspetiva visual de clausura. 
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- Variante de Vila Verde – Solução 1 – taludes de escavação: ao km 1+000; ao km 2+500 e ao km 3+800 

(Cruzamento VV1-3). 

- Variante de Vila Verde – Solução 2 – taludes de escavação: ao km 1+350 e ao km 2+150. 

- Variante CMB – escavações: km 0+100; km 0+350; km 0+850. 

iii.  Áreas de Qualidade Visual “Elevada” 

Pouco Significativo: 

o Sobre a Praia Fluvial da Ponte de Soeira: a verificar-se visibilidade sobre a Variante 

de Vila Verde – Solução 1, na extensão compreendida entre o início do Viaduto 

sobre o Rio Tuela, a cerca de 1,7km, e a interceção com o Cruzamento VV1-3, a 

cerca de 950m, não tenderão para significativos, considerando a existência do atual 

coberto vegetal. Idêntica apreciação se pode considerar para a Solução 2, cujas 

distâncias à Praia Fluvial são da mesma ordem de grandeza. 

Significativo: 

o Sobre a envolvente da estrada que, maioritariamente, se integra na classe de 

Qualidade Visual “Elevada”. 

o Viaduto sobre o Rio Baceiro – Variantes de Castrelos – Solução 1 (com 25m de altura 

máxima, mas interior ao Parque Natural de Montesinho). 

Muito Significativo: 

o Viadutos sobre o Regato do Vale de Cabrões da Variante de Vila Verde – Soluções 1 

e 2, com 90m altura máxima em ambas as soluções; Viadutos sobre o Rio Tuela da 

Variante de Vila Verde – Soluções 1 (120m de altura máxima) e 2 (150m de altura 

máxima). 

No que se refere ainda às Áreas de Qualidade Visual “Elevada” ocorrerá assim, uma alteração do valor 

cénico, que só com, e após, a implementação do Projeto de Integração Paisagística, e desenvolvimento da 

vegetação associada, será gradualmente reposto, embora não na sua totalidade em todas as situações, 

sobretudo, ao nível dos taludes de escavação. 

O Projeto de Integração Paisagística (PIP) contribuirá, para minimizar, não no imediato, o impacte visual 

das áreas/superfícies dos taludes, de aterro e de escavação mais pronunciados e acima identificados, 

através de plantações de elementos arbóreos na base dos referidos taludes, no caso dos de aterro. 

No caso dos taludes de escavação, a sua integração e dissimulação/ocultação revela-se menos efetiva, 

ficando limitada a uma cobertura herbácea e parcialmente arbustiva, na generalidade das situações. 

Nos taludes mais pronunciados - Variante de Vila Verde – Solução 1 – taludes de escavação: ao km 1+000; 

ao km 2+500 e ao km 3+800 (Cruzamento VV1-3). Variante de Vila Verde – Solução 2 – taludes de 

escavação: ao km 1+350 e ao km 2+150. Variante CMB – escavações: km 0+100; km 0+350; km 0+850 - os 

impactes serão muito menos passíveis de minimização do ponto de vista visual. Apenas com alterações 

ao Projeto, neste caso, com a alteração da rasante, para cotas mais equilibradas, permitirá reduzir a 

expressão espacial – altura e extensão dos taludes -, quer de escavação, quer de aterro, assumindo que o 

traçado proposto em planta se mantém inalterável. 

Idêntica leitura se aplica a qualquer um dos viadutos propostos para as diferentes propostas de traçado, 

sendo, os de maior expressão visual – Viaduto sobre o Regato do Vale de Cabrões, Viaduto sobre o Rio 

Tuela e Viaduto sobre o Rio Baceiro –, e face à localização, que maior contaminação visual de áreas desta 

classe determinarão, sobretudo, sobre áreas do Parque Natural de Montesinho. 
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Do ponto de vista de soluções, que possam ser adotadas conceptualmente no PIP, apenas poderão ser 

consideradas algumas plantações arbóreas em redor dos pilares dos viadutos em causa. 

Nestes termos, e dada a impossibilidade de, ao nível do PIP, haver uma minimização que se possa 

considerar como significativa, no que se refere aos impactes projetados pelos viadutos, apenas são 

possíveis medidas que se prendem com a conceção arquitetónica dos próprios viadutos ao nível da: 

redução do número de pilares/maiores vãos; maior qualidade no desenho dos pilares e tabuleiro; menor 

espessura do tabuleiro; cores ou tonalidades adotadas; guardas transparentes e de um bom 

traço/desenho em planta. Sem serem considerados estes aspetos, de introdução de muito maior 

qualidade de desenho, os viadutos em causa manterão uma imagem impositiva muito negativa, 

constituindo-se como intrusões no horizonte visual dos observadores, pese embora o lado positivo de não 

serem responsáveis pela fragmentação física da Paisagem. 

As situações que consideram como tendo um impacte Muito Significativo, já acima referidas, só com 

introdução de alterações ao projeto se poderão minimizar e reduzir a significância dos impactes visuais. 

Após a conclusão da obra, e, na maioria das áreas intervencionadas, a execução do Projeto de Integração 

Paisagística, permitirá o impacte tender para evoluir de uma situação de magnitude média e significativa, 

ou muito significativa, para uma situação com magnitude baixa e pouco significativa ou significativa, 

respetivamente. 

Importa, neste contexto, preservar toda a vegetação existente, em particular, de porte arbóreo, que possa 

permanecer dentro das áreas a expropriar, permanentemente ou temporariamente, mesmo nas situações 

de aterro, sobretudo, quando se localizem junto à base dos mesmos. Nas áreas de trabalho que excedam, 

ou não, as áreas a expropriar a vegetação existente deverá ser objeto de proteção através de adequada 

medidas cautelares, que entre outras, pressupõem a criação de uma área suficientemente grande/eficaz 

em torno de cada exemplar. 

Fase de Desativação 

No âmbito de várias alterações, sobretudo, na extensão da implantação da Variante CMB, algumas áreas 

pavimentadas da EN103, deixarão de ser usadas, pelo que, para algumas delas deve ser equacionada a 

possibilidade de algumas partes serem requalificadas como miradouros e zonas de estadia, incluindo, 

serem dotadas de equipamento, associadas, ou não, a eventuais rotas pedestres temáticas. Neste 

contexto, importa referir que a EN103 é claramente uma via panorâmica pelo que, essa mais-valia não 

deve ser desconsiderada. 

Impactes Cumulativos 

Consideram-se como sendo geradores de impactes cumulativos, a presença, atual ou futura, na Área de 

Estudo de outras infraestruturas, de igual ou de diferente tipologia, ou outras perturbações que 

contribuam para a alteração estrutural, funcional e perda de qualidade visual da Paisagem. O impacte 

advirá de se registar a sobreposição espacial e temporal das áreas de estudo associadas aos Projetos que 

possam induzir, ou traduzir-se em impactes de natureza cumulativa, em Fase de Obra e/ou em Fase de 

Exploração. 

No que se refere ao impacte do presente Projeto considera-se que, dada ausência de projetos de relevo e 

na mesma dimensão do em avaliação, os maiores impactes decorrem da sua implantação futura. Poder-

se-á assim referir que este é o projeto iniciador de grandes transformações dentro da Área de Estudo, 

pelo que, nestes termos, não se revela adequado considerar que o mesmo representa um impacte 

cumulativo, mas será responsável pela introdução de níveis importantes de artificialização da Paisagem. 

5.8.3. CONCLUSÃO 

Face ao exposto, considera-se que pode ser emitido parecer favorável condicionado às disposições 
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contidas no final deste parecer. 

 

5.9. PATRIMÓNIO 

5.9.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

No que concerne à definição das áreas de incidência, o EIA refere para o enquadramento histórico «uma 

pequena área», correspondente a um «corredor com 400m de largura e aproximadamente 25 kms de 

extensão», com a finalidade «de estabelecer os limites para a recolha de informação bibliográfica, de 

contribuir para o conhecimento do contexto histórico do território abrangido por este projeto e de integrar 

os elementos patrimoniais registados nas prospeções arqueológicas». Identifica a «área de incidência de 

projeto», como sendo a que «corresponde à solução base (EN 103), às alternativas em estudo (4 soluções 

– Variante de Vila Verde e Variante de Castrelos) e à retificação de traçado da EN 103 proposta pela 

Câmara Municipal de Bragança». Menciona que o «traçado da EN 103 a beneficiar tem a largura de 40 m, 

enquanto as alternativas propostas têm um corredor de 200 m de largura». Considera «como área de 

impacte direto a faixa de terreno com cerca de 6 m de largura nos troços a beneficiar da EN 103 e a faixa 

de terreno com maior potencial de impactes nos traçados das variantes (100 m de largura, 50 m para cada 

lado do eixo da via)». Indica que a área de impacte indireto considerada e para os troços a beneficiar da 

EN 103, «consiste no corredor existente entre o eixo da via e a distância de 40 m, enquanto nas variantes 

a construir corresponde a uma faixa com 200 m de largura (100 m para cada lado do eixo da via)». 

Foi efetuada recolha bibliográfica, designadamente a informação constante nas bases de dados 

patrimoniais da DGPC e nos instrumentos de gestão territorial da região, bem como a análise «dos 

topónimos recenseados na CMP 1:25000» tendo-se verificado a presença de vários «topónimos com 

potencial significado arqueológico na área de enquadramento histórico e nas suas imediações». 

Refere que a prospeção arqueológica foi efetuada em «toda a área de incidência do projeto» tendo sido 

efetuado o registo dos sítios com valor patrimonial identificados numa ficha criada para este efeito, bem 

como o seu registo fotográfico e cartográfico. 

Na área de enquadramento histórico foram identificadas 45 ocorrências com interesse cultural que 

permitem «compreender a evolução da ocupação humana neste espaço específico, de forma a melhor 

enquadrar e avaliar as incidências patrimoniais identificadas e os futuros impactos sobre a paisagem 

cultural que resultarão desta obra». 

Os trabalhos de gabinete e de campo permitiram assim inventariar na área de incidência do projeto um 

conjunto de 23 ocorrências patrimoniais. 

Nenhuma destas ocorrências corresponde a um bem imóvel classificado ou em vias de classificação. No 

entanto quatro destas encontram-se inventariadas e protegidas pelos PDM de Bragança e uma no de 

Vinhais. 

A distribuição linear destas 23 ocorrências pelas várias alternativas em estudo é a seguinte:  

– Solução Base (EN 103) – 11 registos;  

– Variante de Vila Verde – Solução 1 (4 registos); 

– Variante de Vila Verde – Solução 2 (4 registos);  

– Variante a Castrelos – Solução 1 (0 registos); 

– Variante a Castrelos – Solução 2 (9 registos); 

– Alternativa proposta pela Câmara Municipal de Bragança - 103 não foram identificadas 

ocorrências patrimoniais. 
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Relativamente ao valor patrimonial atribuído pelo EIA, destaca-se a ocorrência n.º 20, Cabeço de São 

João/Castelos Velho (CNS 5429), que corresponde a um povoado fortificado da Idade do Ferro, com 

ocupação romana e medieval, que apresenta classe de valor patrimonial B (elevado). Às restantes 

ocorrências, o valor patrimonial atribuído encontra-se entre C (médio), para nove, e D (reduzido), para 

dez. Três das ocorrências, por se encontrarem em recinto vedado e não terem sido observadas, não foram 

avaliadas. 

5.9.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

No que diz respeito à avaliação de impactes quanto às ocorrências patrimoniais inventariadas, o EIA 
para a área estudo destaca o seguinte: 

• No Traçado Base, a Ponte de Soeira (n.º 6) e a Ponte Velha de Castrelos (n.º 9) localizam-se no 
eixo da EN 103 (na área de impacte direto), mas tiveram intervenções recentes de reabilitação. 
Por este motivo, não se preveem impactes patrimoniais adicionais aos ocorridos. 

• No Traçado Base, existem 9 ocorrências patrimoniais localizadas na área de impacte indireto. 

• Na Variante a Vila Verde, apenas se registou a alminha de Colado 1 (n.º 7), as outras 3 
ocorrências patrimoniais não foram observadas durante as prospeções de campo. 

• Na Solução 1 da Variante a Castrelos, não foram identificadas ocorrências patrimoniais, mas 
na Solução 2 foram inventariadas 9 ocorrências patrimoniais, das quais 6 unidades se localizam 
na área de impacte direto e 5 com potenciais impactes diretos (n.º 15, n.º 16, n.º 17, n.º 20/CNS 
5429 e n.º 23). 

Refere ainda que na alternativa proposta pela Câmara Municipal de Bragança para a retificação de 
curvas da EN 103, não foram identificadas ocorrências patrimoniais. 

Verifica-se, em conformidade com o enunciado pelo EIA, 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». 

5.9.3. CONCLUSÃO 

Face ao exposto, considera-se que pode ser emitido parecer favorável, condicionado às disposições 

contidas no final deste parecer. 

 

5.10. ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 

5.10.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

1. O fator ambiental alterações climáticas inclui as vertentes de mitigação e de adaptação às 

alterações climáticas. 

2. Na vertente mitigação, a caracterização da situação de referência tem por base os seguintes 

instrumentos estratégicos considerados relevantes e que concretizam as orientações nacionais 

em matéria de políticas de mitigação das alterações climáticas, como: 

a. O Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050 (RNC2050) aprovado pela Resolução 

do Conselho de Ministros (RCM) n.º 107/2019, de 1 de julho; 

b. O Plano Nacional Energia e Clima 2030 (PNEC 2030) aprovado pela RCM n.º 

53/2020, de 10 de julho. 
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3. Na vertente adaptação, a caracterização da situação de referência tem por base os seguintes 

instrumentos estratégicos: 

a. A Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas (ENAAC 2020) aprovada pela 

RCM n.º 56/2015, de 30 de julho; 

b. O Programa de Ação para a Adaptação às Alterações Climáticas (P-3AC), aprovado pela 

RCM n.º 130/2019 de 2 de agosto. 

 

5.10.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

A avaliação dos impactes decorrentes de projetos sujeitos a AIA prende-se com a necessidade de calcular 

as emissões de Gases de Efeito de Estudo (GEE) que ocorrem direta ou indiretamente nas diversas fases 

do projeto e que as mesmas sejam analisadas numa perspetiva de mitigação às alterações climáticas. 

Adicionalmente devem ser tidos em conta todos os fatores que concorrem para o balanço das emissões 

de GEE, quer na vertente emissora de carbono, quer na vertente de sumidouro, se aplicável. 

Tendo presente que o projeto refere-se à construção de uma via rodoviária, os principais impactes do 

projeto, na fase de construção, são as emissões de 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. 

O EIA apresenta uma caraterização das emissões de gases com efeito de estufa (GEE) a nível nacional com 

a apresentação da repartição das emissões nacionais, por setor, em 2010. 

Relativamente às emissões associadas ao projeto, o proponente alega que “Na fase de construção não são 

de esperar impactes no clima, microclima e alterações climáticas”, o que não é correto afirmar, uma vez 

que nesta fase vão existir emissões de GEE com o fabrico e a utilização de materiais de construção na obra, 

emissões diretas associadas à utilização de combustíveis fósseis nos veículos pesados, máquinas e 

equipamentos e emissões indiretas relacionadas com o consumo de energia elétrica. 

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). 

Como forma de minimizar alguns impactes relacionados com a construção da via de ligação entre Vinhais 

e Bragança, o EIA refere que “nas áreas de proteção da rodovia, deverá ser promovida a recuperação 

através de cobertura vegetal para reduzir ao mínimo a alteração da temperatura nas imediações da via”. 

Refere igualmente como medida “Desenvolver na fase de projeto de execução (…) um Projeto de 

Integração Paisagística que potencie o sequestro de carbono e possa mitigar o acréscimo na emissão de 

Gases com Efeito de Estufa” A implementação do Plano 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. 

De salientar que as linhas de atuação identificadas no PNEC 2030 como forma de redução de emissões de 

GEE devem ser consideradas o referencial para efeitos de implementação de eventuais medidas de 

minimização dos impactos a ter em conta em função da tipologia do projeto. 

Apesar de não terem sido estimadas as emissões de GEE associadas a um eventual cenário de desativação, 

considera-se pertinente aludir que, verificando-se tal cenário, o os materiais a remover deverão ser 

transportados e encaminhados para operadores de gestão de resíduos devidamente licenciados para que 
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os resíduos sejam integrados em processos adequados de reciclagem, dado que a transformação de 

resíduos em novos recursos, em linha com um modelo de economia circular, contribui para uma redução 

das emissões de GEE. 

Avaliação de Impactes – Vertente de adaptação 

No essencial, a vertente adaptação incide na 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. Aspetos importantes a considerar englobam a 

possibilidade de aumento da frequência e intensidade dos fenómenos extremos. Assim, o estudo deve 

abordar a avaliação destes fenómenos tendo em consideração não apenas os registos históricos, mas 

também o clima futuro, por forma a identificar as vulnerabilidades do projeto. 

Neste contexto, salienta-se que o Portal do Clima disponibiliza as anomalias de diversas variáveis 

climáticas (temperatura, precipitação, intensidade do vento, entre outras) face à normal de referência de 

1971-2000, para os seguintes períodos 2011-2040, 2041-2070, 2071-2100. Estes resultados são 

apresentados para Portugal continental com uma resolução aproximada de 11 km para cenários de 

emissões conducentes a forçamentos radiativos médio (RCP 4.5) e elevado (RCP 8.5). 

Para a caracterização dos principais elementos climáticos da área de estudo, o EIA recorreu aos dados da 

estação climatológica de Chaves e da Estação Udométrica de Vinhais para os anos de 1951-1980. No 

sentido de identificar as principais alterações climáticas projetadas para a região onde se insere o projeto, 

de acordo com os cenários de emissões RCP 4.5 e RCP 8.5 e para o horizonte temporal de 2100, EIA 

recorreu à Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas (EMAAC) de Bragança. 

Nessa sequência, as principais alterações climáticas projetadas para o município de Bragança para o final 

do século são a diminuição da precipitação média anual, o aumento da temperatura média anual, em 

especial das máximas, a diminuição do número de dias de geada e o aumento dos fenómenos extremos 

de precipitação. As principais vulnerabilidades climáticas a que o município já se encontra exposto são as 

inundações decorrentes de fenómenos de precipitação intensa e o aumento da frequência das ondas de 

calor, pelo que o proponente deverá ter em conta as vulnerabilidades do projeto aos impactes das 

alterações climáticas e prever medidas de adaptação relevantes. 

Salienta-se que as medidas de adaptação identificadas no P-3AC, como forma de minimização de impactes 

das alterações climáticas sobre uma atividade, devem ser consideradas como referencial a adotar para 

efeitos de implementação de eventuais medidas de minimização e prevenção, a ter em conta em função 

da tipologia em causa. 

O EIA refere a necessidade de assegurar que o escoamento natural das linhas de água não seja afetado 

em todas as fases de desenvolvimento da obra e destaca a importância da manutenção da rede de 

drenagem. Adicionalmente alude, como forma de reduzir ao mínimo a alteração da temperatura, a 

importância da presença de elementos arbóreos nas imediações da via. Considera-se estas medidas como 

positivas. 

 

5.10.3. CONCLUSÃO 

Face ao exposto, considera-se que pode ser emitido parecer favorável, condicionado às disposições 

contidas no final deste parecer. 
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5.11. AMBIENTE SONORO 

5.11.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

O traçado em estudo localiza-se numa zona típica de ambiente rural, verificando-se a presença de 

recetores sensíveis em aglomerados urbanos ou semiurbanos na imediata envolvente do traçado atual da 

EN103. 

A caracterização do ambiente sonoro, em 6 pontos selecionados na envolvente do traçado, retrata a 

situação em 2019, uma vez que as medições foram realizadas nos dias 20 a 22 de maio de 2019. 

O proponente remeteu um documento específico para Justificação da representatividade das medições 

de ruído realizadas em maio de 2019. Demonstrando que há uma tendência crescente dos valores de 

tráfego na EN103 até 2019, ano no qual se registou o valor mais elevado de TMDA (2.818 veículos). Em 

2021 (2.556 veículos), ainda não se tinha atingido um nível de tráfego equivalente a 2019. Para o ano de 

2022 é referido que, à semelhança do que ocorre na globalidade da rede viária nacional, em média, se 

tem registado uma tendência crescente de retoma dos valores de tráfego, aproximando-se dos valores 

médios registados em 2019, embora com valores ainda inferiores dado o cariz mais rural desta zona. 

Não se registam alterações em termos de fontes geradoras de ruído na área de influência do projeto, 

entre a data em que foram efetuadas as medições e a atualidade. Concluindo que as medições, realizadas 

no âmbito do desenvolvimento do EIA, podem considerar-se representativas da realidade acústica local. 

Análise com a qual se concorda. 

No Quadro 1 apresenta-se uma síntese dos resultados incluídos no EIA. Constata-se que foram 

identificadas como fontes de ruído significativas o tráfego rodoviário, fontes de cariz mais natural como 

animais, vento e vegetação e atividade de um restaurante. 

 Quadro 1 – Síntese dos resultados da caracterização da situação existente. 

Ponto 1 – Vinhais ao km 236+860 da 
atual EN103 (41°49'52.51"N; 6°59'19.42"W) 

Ponto 2 – Vila Verde ao km 240+120 da 
atual EN103 (41°50'41.20"N; 6°57'25.64"W) 

Ponto 3 – Castrelos ao km 249+950 da 
atual EN103 (41°50'19.15"N; 6°53'30.16"W) 

 

 

 

 

 

 
Habitações unifamiliares dispersas, até 2 pisos 
de altura, localizadas na proximidade de 
Vinhais, a cerca de 15 m da atual EN103. A 
envolvente é caracterizada por campos 
agrícolas, matos e floresta. 

Habitações unifamiliares, até 2 pisos de altura, 
na envolvente da EN103, na localidade de Vila 
Verde. Os recetores sensíveis mais próximos 
localizam-se a cerca de 5 m da atual EN103, e a 
mais de 880 m da Variante de Vila Verde - 
Solução 1 e a mais de 730 m da Variante de Vila 
Verde - Solução 2. 

Habitações unifamiliares, até 2 pisos de altura, 
dispersas na envolvente da EN103, na proximidade 
de Castrelos. Os recetores sensíveis mais próximos 
localizam-se a cerca de 40 m do atual traçado da 
EN103, de 75 m de da Variante de Castrelos - 
Solução 1 e a 730 m da Variante de Castrelos - 
Solução 2. 

Fontes de ruído significativas: Tráfego da 
EN103 e natureza. 

Fontes de ruído significativas: Tráfego da 
EN103, atividade quotidiana rural e natureza. 

Fontes de ruído significativas: Tráfego da 
EN103, atividade no restaurante na 
proximidade e natureza. 

Ld ≈ 59 dB(A)  Le ≈ 57 dB(A) Ln ≈ 53 dB(A) Ld ≈ 60 dB(A) Le ≈ 58 dB(A) Ln ≈ 53 dB(A) Ld ≈ 49 dB(A)  Le ≈ 47 dB(A) Ln ≈ 46 dB(A) 

Lden ≈ 61 dB(A); Ln ≈ 53 dB(A) Lden ≈ 62 dB(A); Ln ≈ 53 dB(A) Lden ≈ 53 dB(A); Ln ≈ 46 dB(A) 
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Ponto 4 – Castrelos ao km 250+170 da 
atual EN103 (41°50'16.50"N; 6°53'34.80"W) 

Ponto 5 – Castrelos  

(41°50'1.59"N; 6°53'12.21"W) 

Ponto 6 – Grandais ao km 250+170 da 
atual EN103 (41°49'8.64"N; 6°49'7.04"W) 

 

 

 

  
Habitações unifamiliares, até 3 pisos de altura, 
dispersas na envolvente da EN103, na proximidade 
da localidade de Castrelos. Os recetores sensíveis 
mais próximos localizam-se a cerca de 3 m do atual 
traçado da EN103, a 150 m da Variante de 
Castrelos - Solução 1 e a 200 m da Variante de 
Castrelos - Solução 2. 

Habitações unifamiliares, até 2 pisos de altura, 
na localidade de Castrelos. Os recetores 
sensíveis mais próximos localizam-se a cerca 
de 380 m do atual traçado da EN103, a 620 m 
da Variante de Castrelos - Solução 1 e a 220 m 
da Variante de Castrelos - Solução 2. 

Habitações unifamiliares, até 2 pisos de altura, 
em meio urbano rural, na localidade de 
Grandais. Os recetores sensíveis mais 
próximos localizam-se a cerca de 5 m do atual 
traçado da EN103. 

Fontes de ruído significativas: Tráfego da 
EN103 e natureza. 

Fontes de ruído significativas: Tráfego local 
muito esporádico, atividade quotidiana rural e 
natureza. 

Fontes de ruído significativas: Tráfego da 
EN103, atividade quotidiana rural e natureza. 

Ld ≈ 55 dB(A) Le ≈ 52 dB(A) Ln ≈ 49 dB(A) Ld ≈ 54 dB(A)  Le ≈ 48 dB(A) Ln ≈ 46 dB(A) Ld ≈ 61 dB(A) Le ≈ 57 dB(A) Ln ≈ 54 dB(A) 

Lden ≈ 57 dB(A); Ln ≈ 49 dB(A) Lden ≈ 55 dB(A); Ln ≈ 46 dB(A) Lden ≈ 62 dB(A); Ln ≈ 54 dB(A) 

 

Quanto à evolução da situação de referência na ausência do projeto, a área de intervenção e a envolvente 

dos recetores sensíveis inserem-se em meio rural relativamente consolidado, com a envolvente composta 

essencialmente por campos agrícolas, floresta e matos, pelo que é previsível que, no futuro, não só venha 

a apresentar o mesmo tipo de ocupação, como os níveis sonoros futuros não sofrerão grandes alterações. 

O ruído ambiente, na envolvente mais próxima da atual EN103, é fortemente influenciado pelo fluxo de 

tráfego que a percorre. 

Foi efetuada a modelação do ruído de tráfego para uma situação de ausência de intervenção com a 

evolução do tráfego prevista no estudo de tráfego apresentado para essas condições. Dessa simulação 

constata-se que, na proximidade dos recetores R08, R09, R10, R35 e R39 e para o ano horizonte de projeto 

(2040) será provável que se verifique o incumprimento do limite de exposição para Zonas Mistas no 

período noturno, na ausência da concretização das variantes. Esta situação deverá ser acautelada se 

apenas se vierem a concretizar as intervenções de beneficiação da atual via. 

5.11.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

O proponente estabeleceu os critérios de avaliação de impacte no descritor ruído tendo em conta a sua 
natureza, duração, efeito, ocorrência, magnitude e significância (quadro 5.7 da reedição do EIA). 
O cumprimento do RGR está subjacente à avaliação deste fator ambiental. Neste contexto, em fase de 
exploração, é sempre de esperar o cumprimento dos valores limite de exposição (art.11º) para Zonas 
mistas: Lden ≤ 65 dB(A) e Ln ≤ 55 dB(A). 

FASE DE CONSTRUÇÃO 

São elencados, no quadro 5.8 da reedição do EIA e por unidade de equipamento, os principais efeitos 
sonoros dos mesmos quando utilizados em atividades de construção que potencialmente induzirão 
impactes. 
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Em termos de emissão de ruído foram abordadas 2 situações: 

1. Beneficiação/requalificação do traçado atual da EN103 

essencialmente decorrente da repavimentação, correção de curvas e abertura de campo visual, 
que implicarão movimentação de terras, utilização de explosivos na maior parte dos desmontes a 
efetuar e saneamento do pavimento existentes, com a correspondente movimentação de 
equipamentos e veículos. Apesar de o proponente referir que serão ações pontuais, com poucos 
recetores na envolvente, recorda-se que a atual via será utilizada por todos os veículos, pelo que a 
afetação se estenderá pela duração da empreitada e será variável consoante o percurso que venha 
a ser adotado para a circulação de veículos e equipamentos. É salientada a relevância dos impactes 
desta fase para os recetores sensíveis que se situam nas imediações das intervenções 1 e 14. 

2. Concretização das Variantes (Vila Verde e Castrelos) 

associada à construção de novas vias e em relação às quais o proponente refere que a atividade 
de construção será mais duradoura embora apenas em período diurno, com operações de 
terraplanagem e abertura de acessos, construção de diversas obras de arte de grande envergadura 
(viadutos previstos) e demais ações associadas à implementação de uma nova estrada. Assumem 
ainda que, apesar de se prever um “incremento pontual” do ambiente sonoro no período diurno, 
o afastamento dos recetores sensíveis (Solução 1 a 75 metros, Solução 2 a 200 metros; Variantes 
de Vila Verde – Solução 1 e Solução 2 a 730 metros e Variante CMB sem recetores na envolvente), 
minimizará o impacte desta fase. 

Foi efetuada uma avaliação qualitativa, sem contemplar o efeito do número de equipamentos de cada 
tipo, de acordo com a qual concluem: 

“A utilização de máquinas e equipamentos ruidosos nas obras, na zona de estaleiro de apoio às 
diversas ações executadas e nos acessos a estes locais, tenderão a aumentar pontualmente e de 
forma temporária os níveis de ruído nessas mesmas áreas”.  
(…) 
De qualquer forma é expectável que a menos de 10 metros da obra o nível sonoro contínuo 
equivalente, ponderado A, do ruído particular, seja superior a 65 dB(A), no decorrer de operações 
mais ruidosas como escavação e terraplanagem. 

Por outro lado, e apesar de assumirem que as atividades de construção apenas serão realizadas em 
período diurno e em dias úteis, durante as quais o proponente se compromete a: 

Para o período diurno considera-se ser ainda aplicável o valor limite de referência, recomendado 
pela APA, de 65 dB(A), como valor limite para o indicador LAeq relativo ao ruído ambiente exterior 
para o período diurno. 

FASE DE EXPLORAÇÃO 

Para a fase de exploração, e no que se refere à estimativa do nível de ruído proveniente da futura via, foi 
determinado o nível sonoro médio de longa duração, gerado pela circulação do tráfego rodoviário. O 
programa utilizado foi o CadnaA, com o modelo de cálculo para tráfego rodoviário NMPB’96 e as variáveis 
indicadas no quadro 5.9 do EIA. 
Foram consideradas as seguintes velocidades de circulação: 

90 km/h na Variante de Vila Verde e na Variante de Castrelos, assim como na proposta de Variante 
CMB; 
•50, 60, 70 e 90 km/h, na EN103, nos troços em que a velocidade de circulação é condicionada 
devido à sinuosidade da via, ou seja: 
• velocidade de base 90 km/h; 
• 50 km/h: 239+573 km a 240+930 km; 258+400 km a 259+100 km; 260+075 km a 260+400 km; 
• 60 km/h: 243+400 km a 244+700; 249+200 km a 249+233 km; 250+000 km a 253+630 km; 
• 70 km/h: 236+500 km a 238+500; 239+35 km a 239+440 km; 240+930 km a 241+045 km; 
258+247 km a 258+400 km; 259+100 km a 260+075 km. 

O pavimento adotado corresponde a um pavimento com uma camada de desgaste AC14 surf 50/70 (BB), 
sem qualquer efeito de absorção sonora. 
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Segundo o indicado no EIA e respetivos Anexos Técnicos, o tráfego considerado (indicado no quadro 5.10 
da reedição do EIA foi fornecido pelo proponente (Infraestruturas de Portugal, S.A.), e foi obtido a partir 
do Modelo Nacional de Tráfego existente. No entanto, nota-se que a informação constante deste quadro 
difere da apresentada nas figuras 3.34 e 3.35 no Relatório Síntese do EIA. 
Foi efetuada a calibração do modelo com os resultados das medições efetuadas para caracterização da 
situação de referência uma vez que todo o traçado da EN103, objeto da presente avaliação ambiental, 
implicará a requalificação da plataforma existente. Adicionalmente, poderão vir a ser construídas as 
Variantes de Vila Verde e de Castrelos. Assim, foram comparados os resultados da simulação 
(considerando o tráfego na ausência de intervenção) com os níveis de ruído obtidos nas medições, em 
pontos de medição cuja fonte predominante é o tráfego rodoviário da EN103 (pontos 1, 2, 3, 4 e 6). Os 
resultados obtidos enquadraram-se no erro máximo admissível (cerca de ±1 dB(A), inferir ao limite ± 
2dB(A), ver quadro 5.11 da reedição do EIA, 2022) indicado no guia Diretrizes para Elaboração de Mapas 
de Ruído da Agência Portuguesa do Ambiente (APA, 2011)), pelo que o modelo foi considerado validado. 
No âmbito da avaliação dos potenciais impactes no ambiente sonoro foi estimado o ruído particular para 
os recetores sensíveis identificados ao longo do traçado, na fachada e piso mais desfavoráveis, para as 
seguintes alternativas: 

• 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); 

• Requalificação da EN103 existente. 

Os quadros 5.12 (ano de 2020), 5.13 (ano 2030) e 5.14 (ano de 2040), do EIA, espelham os resultados 
dessas simulações.  
Como se pode verificar e assumindo que na envolvente da atual EN103 o ruído ambiente decorre 
essencialmente do ruído de tráfego (ruído particular), em 2020 e em 2030, atinge-se o valor limite de 
exposição para zonas mistas no período noturno em diversos pontos ao longo do traçado atual. Constata-
se, também, que, em 2040, se antecipa a ultrapassagem dos valores limite de exposição em múltiplos 
recetores localizados na envolvente do traçado, nomeadamente: 
 

 Requalificação da atual EN103: R01; R08; R09; R10; R35; R39. 

 Conjugação da EN103 com as Variantes: R28; R33; R35; R39. 
 
No caso das Variantes de Vila Verde e de Castrelos, como o percurso seguido se afasta da atual EN103, foi 
adicionado o ruído ambiente atualmente existente (ruído residual), cujos resultados foram incluídos no 
quadro 5.15 da reedição do EIA. Nesse quadro não consta nenhum recetor nas imediações da Variante de 
Vila Verde uma vez que, de momento, não existe nenhuma edificação com ocupação humana. Os 
recetores incluídos nesse quadro (R18 a R24) estão na área de influência da Solução 2 da Variante de 
Castrelos. Igual procedimento deveria ter sido seguido para os recetores que se localizam nas imediações 
da Solução 1 da mesma Variante, uma vez que na atualidade já estão sob a influência da EN103 e, 
posteriormente, passarão a estar sob o efeito sonoro de duas vias rodoviárias. 
Importa referir que também se prospetiva o não cumprimento da Regra de Boa Prática da Agência 
Portuguesa do Ambiente [Lresultante-Lsit refª ≤ 15 dB(A) e Lresultante > 45 dB(A)].”, nos recetores R15, 
R19, R21 e R22. 
 

5.11.3. CONCLUSÃO 

Face ao exposto, considera-se que pode ser emitido parecer favorável, condicionado às disposições 

contidas no final deste parecer. 
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6. ANÁLISE COMPARATIVA DAS ALTERNATIVAS 

 

Geologia e geomorfologia 

Comparando as soluções das duas variantes, considera-se que a variante Vila Verde - Solução 2 e a 

variante Castrelos - Solução 1 são as mais favoráveis. A variante proposta pela Câmara Municipal de 

Bragança induz muitos mais impactes sobre a geologia e geomorfologia do que a proposta de 

requalificação para o atual traçado da EN103. 

A Solução de Requalificação da EN103 existente, sob o ponto de vista da geologia e geomorfologia, é a 

solução mais vantajosa em comparação com as restantes. 

 

Recursos Hídricos 

Qualquer das combinações propostas é passível de ser viabilizada. No entanto, considera-se que: 

• A solução 1 da Variante de Vila Verde é menos impactante que a solução 2, uma vez que prevê o 

atravessamento das linhas de água mais importantes com viadutos numa menor extensão e em zonas 

mais encaixadas; 

• A solução 1 da Variante de Castrelos é menos impactante que a solução 2, uma vez que prevê uma 

extensão muito menor, interfere com menos linhas de águas públicas, prevê menos movimentos de 

terras, sendo que a solução 2 interfere quase integralmente com a tipologia de REN, “Áreas com risco 

de erosão”, potenciando um aumento de perdas de solo e eventual arrastamento de material sólido 

para as massas de água. 

Na sua globalidade, considera-se a Combinação 19 uma vez que configura uma simples 

beneficiação/reabilitação da estrada nacional existente. 

 

Socio economia 

As alternativas apresentadas no presente estudo, na componente socio económica variam, consoante a 

sua proximidade a habitações ou locais utilizados pela população local. Globalmente, ao nível da qualidade 

de vida, segurança, níveis de ruido e qualidade do ar, e face à análise efetuada, pode concluir-se que os 

impactes são considerados negativos, significativos, temporários e reversíveis (na fase de construção), 

permanentes e irreversíveis (na fase de exploração). 

Após a pavimentação e a realização das intervenções de melhoramento previstas na Solução Base prevê-

se que haja uma maior segurança rodoviária devido ao aumento da visibilidade das curvas e à alteração 

de curvas pelo que se considera este um impacte positivo, significativo, permanente e irreversível para a 

população que utiliza com frequência a EN103. 

A vantagem mais acentuada que as Variante 1 e 2 de Vila Verde trazem para a população local é 

encurtamento de estrada de cerca de 5,8 km, sendo a variante de Vila Verde – Solução 2 mais vantajosa 

que a Solução 1, devido à menor percentagem de áreas agrícolas inviabilizadas e a uma maior extensão 

de travessia em viaduto, minimizando os impactes sobre, nomeadamente, as florestas de folhosas. Este 

impacte será positivo e significativo para o conforto e segurança da população. 

As soluções 1 e 2 das Variantes de Castrelos têm impactes indiretos negativos muito significativos. Para 

além dos impactes negativos decorrentes da qualidade do ar, aumento do ruido e diminuição da qualidade 

de vida provenientes da fase de construção do projeto, prevê-se um impacte negativo na população que 



PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3456 

 

 
EN103  – Ligação Vinhais / Bragança (IP4) – Estudo prévio 

52 

utilize a Capela de São Francisco de Assis bem como a afetação do Alojamento Local do Moinho do Caniço 

(Solução 1) bem como do Albergue de Peregrinos de Santiago Compostela (Solução 2), considerando – se 

que em ambas as Soluções 1 e 2 propostas o desenvolvimento da Solução Base será a mais vantajosa. 

Considera-se que o EIA avaliou corretamente os impactes do presente projeto em todas as fases do 

mesmo. Nesta conformidade, no âmbito do fator ambiental socioeconomia considera-se que em fase de 

projeto de execução deverá ser desenvolvida a solução Traçado existente + Variante de Vila Verde 

(Solução 2) + Traçado existente + Variante proposta pela C.M. Bragança. 

 

Qualidade do Ar 

Na comparação do traçado existe com as Variantes, salienta-se que as Variantes (de Vila Verde e de 

Castrelos) distanciam-se bastante dos recetores sensíveis, sob o ponto de vista de qualidade do ar. 

Por outro lado, importa também considerar que as 3 variantes do projeto (Vila Verde, Castrelos e Variante 

proposta pela C.M. Bragança) permitem uma redução significativa na extensão do traçado, 

nomeadamente: 

• Variante de Vila Verde: a Solução 1 permite uma redução de 5710.425 m no traçado e a Solução 2 

permite uma redução de 5833.165 m no traçado atual; 

• Variante de Castrelos: a Solução 1 permite uma redução de 780.367 m no traçado e a Solução 2 

permite uma redução de 480.345 m no traçado atual; 

• Variante de C.M. Bragança: permite uma redução de 394.786 m no traçado. 

Os recetores sensíveis que se encontram a distâncias iguais ou inferiores a 30 metros dos traçados em 

estudo, estão mais expostos a impactes particularmente significativos durante as operações construtivas. 

Considera-se que a solução 2 de Vila Verde afigura-se como a mais favorável face à solução 1 e ao 

respetivo troço alternativo da EN103. Em relação às variantes de Castrelos considera-se que estas terão 

um maior impacte face à solução de requalificação da EN103 existente. No que respeita à variante CMB 

considera-se que tanto esta variante como a requalificação da EN103 causarão incómodo à população, 

considera-se contudo, que na fase de exploração a variante CMB será mais vantajosa face ao respetivo 

troço alternativo da EN103. 

 

Ordenamento do Território 

A combinação mais favorável no que respeita ao descritor Ordenamento do Território coincide com a 

também assim classificada pelo EIA, considerando todos os descritores em causa: 

Traçado existente + Variante de Vila Verde (Solução 2) + Traçado existente + Variante proposta 

pela C.M. Bragança. 

 

Sistemas ecológicos 

Como foi referido, o projeto em análise consiste numa intervenção base em que serão feitas retificações 

em 15 locais do atual traçado da EN103, de forma a melhorar a segurança da circulação rodoviária. A 

adoção exclusiva desta alternativa implica a não construção de qualquer das variantes propostas. 

Para além da intervenção base, é proposta a construção de uma duas ou três variantes, sendo que, para 

duas delas (Vila Verde e Castrelos), são propostas duas soluções alternativas. 

O EIA analisa, para cada uma das soluções, as áreas de cada unidade de vegetação / habitat/ biótopo 

afetada e o seu valor, assim como a extensão total, extensão a intervencionar, extensão em viaduto e 
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número de passagens hidráulicas, apresentando, com base nessa análise, as soluções com menores e 

maiores impactes para os sistemas ecológicos. 

Evidentemente que a intervenção base, sem a execução das variantes, é a alternativa que afeta menos os 

sistemas ecológicos, uma vez que se limita às retificações nos 15 locais do traçado já existente. 

Considerando a execução das variantes, é de notar o seguinte: 

 Variante de Vila Verde: As duas soluções (1 e 2) são muito aproximadas, tanto no que se 

refere à sua localização como à sua extensão. As alternativas de atravessamento de linhas 

de água por viadutos também são espacialmente muito próximas, não tendo sido 

possível, durante a visita ao terreno, considerar uma clara preferência por uma das 

soluções de atravessamento. De acordo com o EIA, a solução 1 é a mais impactante para 

os Sistemas Ecológicos em termos de extensão a intervencionar e afetação de áreas não 

artificiais. Por sua vez, a solução 2 é a mais impactante para os Sistemas Ecológicos em 

termos de afetação de habitats e afetação de biótopos mais relevantes. A solução 2 é, 

todavia, a menos impactante em termos de permeabilidade da via à fauna; 

 Variante de Castrelos: Ao contrário do que acontece na variante de Vila Verde, verifica-se 

uma diferença significativa na localização e extensão das duas soluções para a variante de 

Castrelos. A solução 1 passa a norte do atual traçado da EN103 e tem uma extensão 

bastante menor do que a solução 2. É a solução menos impactante, em termos de 

extensão a intervencionar. A execução da solução 1 implica também a intervenção nos 

locais 7 e 8 da alternativa base do projeto. Constituindo a EN103 o limite do Parque 

Natural de Montesinho, a execução da solução 1 da variante de Castrelos implica a 

construção da via no interior daquela área protegida, embora em zonas, 

comparativamente, pouco relevantes em matéria de conservação da natureza. Por outro 

lado, a solução 2 passa a sul do atual traçado, sem sobreposição com o Parque Natural de 

Montesinho. Tem, contudo, uma maior extensão de traçado, é a solução com mais 

impactes em termos de afetação de biótopos mais relevantes e aproxima-se mais do 

centro de reprodução conhecido da alcateia do Baceiro. 

Em termos de atravessamento do rio Baceiro por viaduto, também não se determinaram 

diferenças significativas entre as duas soluções; 

 Variante da CMB: Incide sobre o atual traçado, com eliminação de uma zona de curvas 

acentuadas. Neste contexto, a sua execução iria eliminar as intervenções 9, 10 e 11 da 

alternativa base. Esta alternativa é a mais favorável em termos de afetação de biótopos 

mais relevantes. 

 

Admite-se a viabilidade das diversas alternativas propostas. O projeto é admissível, tanto na sua 

intervenção base, como incluindo as variantes propostas, desde que salvaguardadas as medidas de 

minimização de impactes propostas no EIA. Não obstante emitir-se parecer favorável às várias alternativas 

e soluções em estudo, consideram-se preferenciais, a alternativa base, no caso de não serem 

implementadas as variantes e, no caso desta implementação, a solução 2 para a variante a Vila Verde e 

a solução 1 para a variante a Castrelos. Também não há oposição à implementação da variante da CMB. 

 

Paisagem 

No âmbito da comparação de alternativas, ou soluções, das diversas variantes apresentadas elaboram-se, 

com base nos critérios elencados abaixo elencados, as seguintes e respetivas apreciações: 

 Observadores Permanentes 
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o Variante de Vila Verde – Solução 1/Solução 2 – os impactes visuais potenciais negativos desta 

variante fazem-se sentir na povoação de Vila Verde e decorrem, sobretudo, da presença do 

Viaduto sobre o rio Tuela. Dado que o viaduto da Solução 2 se localiza mais próximo da 

povoação, o mesmo impor-se-á com maior evidência visual. Ou seja, o impacte visual negativo 

tenderá a ser mais significativo que o gerado pelo viaduto da Solução 1 que tem menor 

extensão e se localiza, ligeiramente, cerca de 200m mais distante, para sul, e parte de uma 

cota mais baixa. Face ao exposto, a Solução 1 tende, neste critério, a ser menos desfavorável. 

o Variante de Castrelos – Solução 1/Solução2 – os impactes visuais potenciais negativos desta 

variante a verificarem-se serão pouco significativos e decorrem da presença do Viaduto sobre 

o Rio Baceiro da Solução 1 e da situação em escavação ao km 2+000 associada à Solução 2. A 

visibilidade da povoação Castrelos (à cota 720m) será muito parcial sobre as situações 

referidas. Contudo, a escavação referida situa-se a uma cota 670m e a cerca de 550m de 

distância e numa parte de encosta com exposição para a referida povoação. Face ao exposto, 

a Solução 2 tende, neste critério, a ser ligeiramente menos desfavorável. 

 Observadores Temporários 

o Variante de Vila Verde – Solução 1/Solução 2 – os impactes visuais potenciais negativos desta 

variante fazem-se sentir, sobretudo, na EN103 e decorrem, sobretudo, da presença do 

Viaduto sobre o Regato de Vale de Cabrões e do Viaduto sobre o rio Tuela. Por idênticas razões 

ao exposto para esta variante e respetivas soluções em relação a Observadores Permanentes 

a Solução 1 surge com a menos desfavorável. 

o Variante de Castrelos – Solução 1/Solução2 – os impactes visuais potenciais negativos desta 

variante devem-se, sobretudo, em ambos os casos à presença do Viaduto sobre o Rio Baceira 

e fazem-se sobre a EN103. Dada a extensão, posição/inserção geográfica e a orientação do 

viaduto da Solução 2, este terá maior impacte que o da Solução 1. Acresce a maior extensão 

da própria Solução 2 e a sua sucessão contínua de aterros e escavações de maior magnitude 

que os da Solução1. Dentro destes, destaca-se o talude de escavação ao km 2+000, porque, 

potencialmente, mais exposto e de maior extensão linear. Face ao exposto, a Solução 1 tende, 

neste critério, a ser menos desfavorável. 

 Afetação da Vegetação de Maior Valor Visual Natural - Desflorestação 

o Variante de Vila Verde – Solução 1/Solução 2 – A Solução 1 afeta uma muito menor área 

ocupada por Soutos antigos e Carvalhais de Quercus pyrenaica do que a Solução 2, 

determinando a Solução 1 como a menos desfavorável. 

o Variante de Castrelos – Solução 1/Solução 2 – A Solução 1 determina uma muito menor 

afetação de área ocupada por Carvalhais de Quercus pyrenaica que a Solução 2. A Solução 1 

surge como a solução menos desfavorável. 

 Afetação das Formas Naturais do Relevo 

o Variante de Vila Verde – Solução 1/Solução 2 – os impactes associados às duas variantes são 

semelhantes. Contudo a extensão e área afetada é superior na Solução 1, determinando que 

a Solução 2, seja a este nível, menos desfavorável. 

o Variante de Castrelos – Solução 1/Solução 2 – Em termos comparativos a Solução 1 é a menos 

desfavorável, dado que a Solução 2 apresenta em todo o seu traçado, com exceção da 

extensão correspondente ao viaduto, uma sucessão de taludes de aterro e de escavação. 

 Extensão e Altura dos Viadutos 

o Variante de Vila Verde – Solução 1/Solução 2 – A Solução 1 tem menor extensão em ambos 
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os viadutos – Regato do Vale de Cabrões (515m/779m) e Rio Tuela (650m/1000m) – 

comparativamente à Solução 2, tornando a Solução 1 como a menos desfavorável. Em termos 

de altura máxima, a Solução 1 e 2 apresentam igual altura, de 90m para o Viaduto sobre o 

regato de Vale de Cabrões. Para o Viaduto sobre o Rio Tuela a Solução 1 considera uma altura 

de 120m e a Solução 2 uma altura de 150m, tornando também a Solução 1 como a menos 

desfavorável. 

o Variante de Castrelos – Solução 1/Solução 2 – A Solução 1 apresenta o viaduto (484m) sobre 

o Rio Baceiro com uma extensão superior ao do viaduto (402m) da Solução 2, tornando a 

Solução 2 ligeiramente menos desfavorável. 

 Áreas de Qualidade Visual “Elevada” 

Todas as soluções propostas determinam impactes visuais negativos sobre uma área ainda relevante do 

Parque Natural de Montesinho. 

o Variante de Vila Verde – Solução 1/Solução 2 – A Solução 1 desenvolve-se a menor cota 

altimétrica, ambos os viadutos têm menor extensão e altura e situa-se ligeiramente mais 

afastada do perímetro do Parque Natural de Montesinho, comparativamente à Solução 2. 

Pelo que, potencialmente, terá um pouco menos expressão visual ou impacte visual negativo. 

Ou seja, a Solução 2 será, potencialmente, melhor percecionada visualmente, devido, 

particularmente, aos dois viadutos que, pela sua maior dimensão e altura, encerram maior 

potencial de serem percecionados a partir de maiores distâncias e de maior número de locais. 

Nesta variante são, sobretudo, os viadutos que apresentam exposição ao Parque, dado que 

as maiores escavações, em ambas as soluções, se localizam num flanco de encosta virado a 

sul e, consequentemente, não exposto ao Parque que se situa do lado norte. No entanto, 

regista-se uma reduzida diferença de sobreposição das respetivas bacias visuais. 

Face ao exposto, e no que se refere à afetação da integridade visual das áreas da classe de Qualidade 

Visual “Elevada” a Solução 1 da Variante de Vila Verde surge como a menos desfavorável. 

o Variante de Castrelos – Solução 1/Solução 2 – A Solução 1 apresenta o viaduto (484m) sobre 

o Rio Baceiro com uma extensão superior ao do viaduto (402m) da Solução 2, sendo ambas 

as suas alturas máximas iguais, 25m. Acresce também o viaduto da Solução 1, situar-se no 

interior ao Parque Natural de Montesinho. A Solução 2 surge como a menos desfavorável. 

 Conforto Visual na Descrição do Traçado – Efeito de Clausura 

As opções tomadas são, claramente, de permanente conflito e muito pouco harmoniosas na descrição da 

via por parte dos futuros utilizadores, sobretudo, nas escavações em trincheira pelo efeito/perspetiva 

visual de clausura. 

o Variante de Vila Verde – Solução 1/Solução 2 – A Solução 1 é mais desfavorável devido, em 

particular, a dois taludes de escavação em trincheira, ao km 1+000 e ao km 2+500, mas, 

sobretudo, devido ao primeiro pela maior extensão. Nesta solução os taludes são mais 

pronunciados, mas a Solução 2 não é significativamente melhor, sendo, assim a menos 

desfavorável. 

o Variante de Castrelos – Solução 1/Solução 2 – A Solução 1 surge como a menos desfavorável. 

Em síntese e com base no anterior elenco de critérios consideram-se como menos desfavoráveis as 

seguintes soluções: 

o Variante de Vila Verde é a Solução 1 que se apresenta como a menos desfavorável. 

o Variante a Castrelos é a Solução 1 que se apresenta como a menos desfavorável. 
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Património 

O EIA refere que a «partir da distribuição das ocorrências pelas Variantes em Estudo conclui-se que o 

Traçado Base (EN 103) é sempre a melhor opção patrimonial nas 2 variantes (Vila Verde e Castrelos) em 

estudo, porque todos os potenciais impactes já ocorreram durante a construção da estrada que liga 

Vinhais a Bragança (EN 103)». 

Constata-se que a «Variante a Vila Verde, a Solução 1 é mais prejudicial que a Solução 2, porque na 

primeira a distância do eixo da via às ocorrências patrimoniais é menor que na segunda». Assim, enquanto 

na Solução 1 a via encontra-se situada entre 3 a 12 metros das ocorrências n.ºs 12, 13 e 14, que 

correspondem a dois elementos arte rupestre e a uma gruta com ocupação humana antiga, bem como a 

15 m ocorrência Colado 1, uma alminha, já a Solução 2 encontra-se bastante mais distanciada das três 

primeiras ocorrências, relativamente às quais induzirá uma afetação indireta: 64 m da n.º 12; 52 m da n.º 

13 e 77 m da n.º 14. 

Na Variante a Castrelos, a Solução 2 não é viável por causa do número de potenciais impactes patrimoniais 

(5 unidades), onde se destacam os impactes diretos muito significativos sobre a ocorrência n.º 20, o 

povoado fortificado do Cabeço de São João/Castelos Velho (CNS 5429), destacando o EIA ainda os 

impactes «muito negativos na paisagem local, causados pela hipotética construção deste traçado». 

Considera ainda que «a Solução 1 é uma solução patrimonial pior que o Traçado Base, por causa dos 

impactes negativos na paisagem». 

Considera-se assim que a solução ambientalmente menos desfavorável do ponto de vista do fator 

ambiental Património cultural é a correspondente ao Traçado Base, constituindo soluções mais 

desfavoráveis e a excluir, dados os seus impactes muito significativos, as seguintes: Solução 1 da 

Variante de Vila Verde; Solução 2 da Variante de Castrelos. 

Neste sentido, considera-se que se pode aceitar a seleção global ponderada apresentada pelo EIA: 

Traçado existente + Variante de Vila Verde (Solução 2) + Traçado existente + Variante proposta pela 

C.M. Bragança. 

 

Ambiente sonoro 
No que respeita ao ambiente sonoro, sintetiza-se essa análise no Quadro 2. 

 
Quadro 2– Síntese da comparação de alternativas na perspetiva do Ambiente Sonoro. 

Fase 

EN103 
Alternativa a selecionar 

Intervenções na EN103 Variante CMB 

Construção  Conjugação das 3 intervenções (9, 10 
e 11) permite uma redução da 
extensão da EN103 em 152,020 m 

 Excesso de terras a levar a depósito: 
3 227 m3 

 Ripagem de curvas para melhorar a 
visibilidade e a segurança na 
circulação 

 Aterro com 1,5 m 

 Sem recetores sensíveis na 
envolvente próxima. 

 Extensão de 1.929,748 m 

 Aterros até 7,9 m e escavações até 
10,3 m 

 Construção de uma via de lentos  

 Diminuição da extensão da EN103, 
em 394,786 m.  

 Construção de 2 passagens 
hidráulicas e 3 viadutos (25% da 
extensão do traçado): Viaduto 1 com 
88 m; Viaduto 2 com 256 m; e 
Viaduto 3 com 144 m. 

 Excesso de terras a levar a depósito: 
63 242 m3 

 Utilização de explosivos 

No caso desta Variante, a 
extensão de via nova a construir 
é significativamente superior à 
diminuição de trajeto 
proporcionada, existirão aterros 
e escavações com grande 
desenvolvimento em altura, além 
de implicar a construção de 
diversas obras de arte e de via de 
lentos e propiciar velocidades de 
circulação muito distintas da 
parte remanescente do traçado. 
Assim, não se antecipam efeitos 
positivos significativos da sua 
construção. Como tal, considera-
se que a requalificação da atual 
via será a opção mais favorável. 
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Exploração  O traçado da Variante CMB não possui 
recetores sensíveis na envolvente 
próxima. 

 Variante de Vila Verde  

 Solução 1 Solução 2 

Construção Os recetores sensíveis que possam ser diretamente afetados pela construção desta 
Variante localizam-se na povoação de Vila Verde a mais de 700 m de distância.  

Por outro lado, as atividades de construção a empreender, apesar de serem 
semelhantes na tipologia, apresentam algumas diferenças significativas que importa 
salientar: 

Atendendo às mais-valias 
associadas à construção desta 
Variante: maior encurtamento 
do trajeto em cerca de 6 km, 
menor altura de escavação, 
menor volume de escavação a 
levar a depósito, menor 
número de PH, melhor 
exposição solar, embora com 
uma extensão mais 
significativa de viadutos, 
considera-se a Solução 2 

 Extensão de 3.949,369 m  

 Aterros até 11,9 m e escavações até 
19,3 m. 

 Diminuição da extensão da EN103, 
em 5.710,425 m. 

 Construção de 8 passagens 
hidráulicas e 2 viadutos (28% de 
extensão do traçado): Viaduto 1 
(Regato do Vale de Cabrões) com 
515 m; e Viaduto 2 (Rio Tuela) com 
650 m. 

 Excesso de terras a levar a 
depósito:391 331 m3 

 Utilização de explosivos 

 Extensão de 3.903,773 m  

 Aterros até 13,75 m e escavações 
até 11,56 m. 

 Diminuição da extensão da EN103, 
em 5.833,165 m. 

 Construção de 6 passagens 
hidráulicas e 2 viadutos (45% de 
extensão do traçado): Viaduto 1 
(Regato do Vale de Cabrões) com 
779 m; e Viaduto 2 (Rio Tuela) com 
1000 m. 

 Excesso de terras a levar a depósito: 
208 038 m3 

 Utilização de explosivos 

 

Exploração Na fase de exploração, à semelhança do que acontece durante a de construção, a 
proximidade dos recetores sensíveis atuais cria condições para que estes não sejam 
potencialmente afetados pela circulação de veículos na nova via. 

 

 Variante de Castrelos  

 Solução 1 Solução 2  

Construção  Extensão de 955,576 m 

 Construção de uma via de lentos 

 Proximidade de habitações dispersas 

 Diminuição da extensão da EN103, 
em 780,367 m 

 Construção de 3 passagens 
hidráulicas e 1 viaduto sobre o Rio 
Baceiro com 484 m 

 Excesso de terras a levar a depósito: 
1 162 m3 

 Utilização de explosivos 

 Extensão de 2.400,155 m 

 Aterros até 10,8 m e escavações até 
7,4 m 

 Construção de uma via de lentos,  

 Proximidade de habitações dispersas  

 Diminuição da extensão da EN103, 
em 955,576 m 

 Construção de 10 passagens 
hidráulicas e 1 viaduto sobre o Rio 
Baceiro com 402 m 

 Excesso de terras a levar a depósito: 
37 986 m3 

 Utilização de explosivos 

No caso desta Variante, em que a 
extensão de via nova a construir é 
superior à diminuição de trajeto 
proporcionada, onde existem 
diversos recetores sensíveis que 
vão passar a estar na área de 
influência de duas fontes sonoras 
relevantes (atual EN103 e futura 
Variante), não se antecipam 
efeitos positivos da sua 
construção. Como tal, considera-
se que a requalificação da atual via 
será a opção mais favorável, 
apesar de existirem recetores 
sensíveis localizados na imediata 
envolvente da plataforma a 
requalificar que induzirão maior 
impacte na fase de construção. 

Exploração  Recetores sensíveis mais próximos, a 
cerca de 75 m 

 Recetores sensíveis mais próximos 
distam mais de 200 m 

 
Prevêem-se para todas as alternativas de projeto em análise, para a fase de construção: 

3. Impactes Negativos, Diretos e Indiretos, Certos, Reversíveis, Temporários e Pouco Significativos 
em todos os recetores sensíveis envolventes à área de intervenção; 

4. Relativamente à Magnitude do impacte, apenas se pode referir que ela será superior nos 
recetores sensíveis que se encontram mais próximos da via. 

 
No que se refere aos impactes na fase de exploração, até 2030, prevê-se, a ocorrência dos seguintes 
impactes: 
Requalificação da plataforma atual: 
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 Intervenções: Negativos, Diretos e Indiretos, Prováveis, Permanentes, Pouco Significativos e de 
Magnitude reduzida em todos os recetores. 

Variantes de Vila Verde – Solução 1 e Solução 2: 

 Recetores R05 a R12 (Vila Verde): positivos, Diretos e Indiretos, Prováveis, Permanentes, Pouco 
Significativos e de Magnitude Nula; 

 Restantes recetores: Negativos, Diretos e Indiretos, Prováveis, Permanentes, Pouco Significativos 
e de Magnitude reduzida em todos os recetores envolventes à rodovia. 

Variante de Castrelos – Solução 1: 

 Recetores R16 e R17: positivos, Diretos e Indiretos, Prováveis, Permanentes, Pouco Significativos 
e de Magnitude Nula; 

 Recetores R13, R14 e R15: Negativos, Diretos e Indiretos, Prováveis, Permanentes, Pouco 
Significativos e de Magnitude moderada; 

Variante de Castrelos – Solução 2: 

 Recetores R13 a R17: positivos, Diretos e Indiretos, Prováveis, Permanentes, Pouco Significativos 
e de Magnitude Nula; 

 Restantes recetores: Negativos, Diretos e Indiretos, Prováveis, Permanentes, Pouco Significativos 
e de Magnitude moderada. 

Variante CMB - entre o Km 251+651,512 e o Km 253+976,046 da atual EN103: 

 O traçado da Variante CMB não possui recetores sensíveis na envolvente próxima, pelo que em 
termos de ruído não se prospetiva a afetação de qualquer recetor sensível. 

 

É referido que se perspetivam impactes significativos no ano horizonte 2040 (envolvente da atual 
plataforma da EN103), decorrentes da evolução natural do tráfego: 

Requalificação da atual EN103: R01; R08; R09; R10; R35; R39. 

Conjugação da EN103 com Variantes: R28; R33; R35; R39. 

 
Para o fator ambiente sonoro, os impactes indiretos associados à construção da solução 1 serão 
previsivelmente superiores aos da solução 2 da Variante de Vila Verde; a manutenção do atual traçado na 
zona das Variantes de Castrelos e na designada Variante CMB, revela-se preferencial por não induzir 
alterações às fontes sonoras atualmente existentes e, como tal, tendencialmente não incrementar a 
exposição sonora dos atuais recetores sensíveis, seja por aumento do número de fontes (duas vias: a 
EN103 e a Variante) ou por aumento da velocidade de circulação. 
Pelas razões apresentadas conclui-se pela conjugação da requalificação da EN103 com a Solução 2 da 
Variante de Vila Verde. 
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7. SÍNTESE DOS PARECERES DAS ENTIDADES EXTERNAS 

No âmbito da consulta às entidades externas à Comissão de Avaliação, prevista no n.º 11 do artigo 14.º 
do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua atual redação, foi solicitada pronúncia à Direção 
Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAP Norte). 

Esta pronúncia encontra-se anexa ao presente parecer, sintetizando-se de seguida os seus aspetos mais 
relevantes. 

A DRAP N considera que as alterações apresentadas para o futuro traçado da via, visam a minimização dos 
impactes negativos do projeto de execução e o ajustamento aos vários condicionalismos apresentados 
anteriormente por esta DRAP, prevendo uma redução quer na ocupação de solos pertencentes à RAN, 
quer na interferência com áreas regadas através de regadios tradicionais quer na interseção com áreas de 
soutos. 

A DRAP Norte considera a combinação 15, como a mais favorável e a que apresenta uma melhoria 
significativa na redução de impactes negativos, como também a que melhor respeita as matérias tuteladas 
por esse organismo. 

Aquando da execução do projeto, deverão ser quantificadas e identificadas as áreas RAN que serão 
efetivamente ocupadas, solicitando o respetivo parecer à Entidade Regional da Reserva Agrícola do Norte 
(ERRAN) e DRAP Norte. 

Alerta a DRAP Norte para o facto de, na área definida para o estudo, existirem 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). 
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8. RESULTADOS DA CONSULTA PÚBLICA 

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. 
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9. CONCLUSÃO 

O presente projeto, em fase de Estudo Prévio, da EN103 – Ligação Vinhais / Bragança (IP4) constitui um 
projeto estruturante para o concelho de Vinhais. Permitirá a ligação à sede do distrito – Bragança – de 
uma forma mais rápida, cómoda e segura. 

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. 

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. 

Esta via de comunicação liga muitas das localidades raianas do nordeste do país e o acesso das mesmas a 

dois dos principais eixos rodoviários nacionais com importância internacional - o IP3 e o IP4. 

A EN 103 constitui também uma via de interesse turístico, uma vez que confere a acessibilidade ao Parque 

Nacional de Montesinho que delimita a Sul. 

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 enormes benefícios para a 

economia da região e do concelho de Vinhais, bem como uma sensível melhoria do nível de vida das 

populações locais. 

Geograficamente o projeto insere-se na região Nordeste de Portugal. Na sub-região Alto Trás-os-Montes, 

distrito de Bragança, no 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. O troço em estudo desenvolve-se grosso modo entre 

a localidade de Vinhais e Bragança e apresenta uma extensão total de 24,8 quilómetros. 

O projeto apresentado, em fase de estudo prévio, considera 19 combinações possíveis de alternativas. 

Qualquer uma pode ser considerada. As combinações consideradas são: 

Combinação 1: Serão consideradas 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: Serão consideradas a Solução 2 da Variante de Vila Verde e a totalidade das 

Intervenções (não estão incluídas as Variantes a Castrelos e a Variante CMB); 

Combinação 3: Serão consideradas 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: Serão consideradas 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: Serão consideradas 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: Serão consideradas 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: Serão consideradas 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: Serão consideradas 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); 
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Combinação 9: Serão consideradas 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: Serão consideradas 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: Serão consideradas 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: Serão consideradas 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: Serão consideradas 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: Serão consideradas 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: Serão consideradas 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: Serão consideradas 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: Serão consideradas 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: Serão consideradas a Requalificação da EN103 e totalidade das Intervenções (não 

estão incluídas a Variante de Vila Verde, Variante de Castrelos e a Variante CMB); 

Combinação 19: Será considerada 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 para o trânsito 

local, o atual troço da EN103. Assim, será considerada a sua beneficiação. 

Os principais impactes da construção da EN 103 – Vinhais / Bragança na Geologia e na Geomorfologia 

estão associados à fase de construção As escavações levam não só à destruição de afloramentos e maciços 

rochosos, mas podem ser fator de instabilidade como assentamentos, escorregamentos e queda de 

blocos. Estes impactes na geologia e geomorfologia 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. 

Os principais impactes sobre os recursos hídricos ocorrem nas fases de construção e exploração. Apesar 
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do projeto poder induzir impactes negativos sobre os recursos hídricos, os mesmos são passíveis de serem 

minimizados se adotadas as medidas de minimização propostas, não sendo expectável a ocorrência de 

um impacte negativo significativo ao nível da qualidade das águas. 

É na fase de construção do projeto que irão ocorrer os impactes negativos mais significativos no fator Uso 

do Solo, em resultado da ocupação dos solos e da alteração dos usos atuais. 

Os principais impactes para o fator Qualidade do Ar 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 a considerar, 

na emissão de poluentes atmosféricos no traçado em estudo. 

No âmbito da Socioeconomia, A execução do projeto de beneficiação da EN103 – Ligação Vinhais / 

Bragança (IP4) permitirá uma substantiva redução dos tempos de percurso, bem como a melhoria das 

condições de segurança e de circulação num território interior, potenciando a coesão territorial. Assegura 

a ligação rodoviária da sede de concelho de Vinhais à capital de distrito, Bragança (e aos serviços aí 

sediados) e à IP4. 

Contribui igualmente para o reforço das ligações transfronteiriças e, como tal, para os objetivos de coesão, 

eficiência e sustentabilidade europeus para melhorar a 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). 

Para o fator Sistemas Ecológicos os impactes mais significativos ocorrem em ambas as fases. Na fase de 

construção prevê-se a afetação direta das unidades de vegetação e habitats. Indiretamente poderá 

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.  

Relativamente à Paisagem, considera-se que a introdução de uma infraestrutura linear do tipo de uma via 

rodoviária no território induz necessariamente a ocorrência de impactes negativos na Paisagem, 

sobretudo, quando implantada de raiz, como é o presente caso. A magnitude de ocorrência dos impactes, 

temporal e espacial, depende da intensidade e duração da ação, ou seja, do grau de desorganização e 

destruição física dos valores em presença, geradores de descontinuidade funcional e visual, bem como do 

grau de visibilidade existente para a área de intervenção. 

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 
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desses locais, sobretudo, devido aos viadutos (Vale de Cabrões com 90m de altura e Rio Tuela com 120 e 

150), 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.  

Neste contexto, de obra e de atividades, importa referir 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, posteriormente, durante a Fase de 

Exploração, a circulação dos veículos, com frequência e velocidades superiores, comprometerá 

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 de uma Paisagem tem 

influência reconhecida e já demonstrada na saúde e bem-estar das pessoas, sobretudo, ao nível 

psicológico. 

Quanto ao Património, a fase de construção é considerada a mais lesiva para o património, uma vez que 
comporta um conjunto de intervenções e obras potencialmente geradoras de impactes genericamente 
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. 
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. Salienta-se ainda que no contexto deste fator ambiental se 
revelam desfavoráveis todas as combinações que incluem a Solução n.º 1 da Variante de Vila Verde e as 
Variantes de Castrelos. 

No que diz respeito às Alterações climáticas, estão incluídas as vertentes de mitigação e de adaptação às 

alterações climáticas. 

No projeto em estudo, de uma via rodoviária, 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). 

Está prevista a implementação de um Projeto de Integração Paisagística que potencie o sequestro de 

carbono e possa mitigar o acréscimo da emissão de Gases com Efeito de Estufa. A implementação do Plano 

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. 

Relativamente ao ambiente sonoro, a avaliação realizada para a fase de construção, observa-se que 

atendendo à proximidade de alguns recetores sensíveis e à natureza das ações a desenvolver, será 

provável que ocorram situações de incomodidade temporária e decorrerão, exclusivamente, em período 

diurno e sempre após o devido aviso à população. 

A avaliação realizada para a fase de exploração, prende-se essencialmente com os recetores mais 

próximos. Genericamente observa-se o cumprimento da legislação em vigor, atendendo às circunstâncias 

da simulação (ruído de referência reportado a 2019). Na fase subsequente do projeto deverão ser 

respeitadas as condicionantes à elaboração do projeto de execução. De referir o incumprimento da 

legislação em vigor, junto a alguns recetores no ano horizonte de projeto para os quais devem ser 
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indicadas medidas de minimização. 

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 

que inclui a nova Variante de Vila Verde (Solução 2). 

Da consulta às entidades externas à Comissão de Avaliação, prevista no n.º 11 do artigo 14.º do Decreto-
Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua atual redação, foi solicitada pronúncia à Direção Regional de 
Agricultura e Pescas do Norte (DRAP Norte). 

A DRAP N considera que as alterações apresentadas para o futuro traçado da via, visam a minimização dos 
impactes negativos do projeto de execução e o ajustamento aos vários condicionalismos apresentados 
anteriormente por esta DRAP, prevendo uma redução quer na ocupação de solos pertencentes à RAN, 
quer na interferência com áreas regadas através de regadios tradicionais quer na interseção com áreas de 
soutos. 

A DRAP Norte considera a combinação 15, como a mais favorável e a que apresenta uma melhoria 
significativa na redução de impactes negativos, como também a que melhor respeita as matérias tuteladas 
por esse organismo. 

Aquando da execução do projeto, deverão ser quantificadas e identificadas as áreas RAN que serão 
efetivamente ocupadas, solicitando o respetivo parecer à Entidade Regional da Reserva Agrícola do Norte 
(ERRAN) e DRAP Norte. 

Face ao exposto, ponderando os vários fatores em presença, e tendo em consideração as combinações 

alternativas avaliadas, considera-se que a Combinação 2 é aquela que, sem deixar de concretizar os 

objetivos de melhoria da ligação entre Vinhais e Bragança, melhor permite minimizar os impactes 

negativos identificados. Assim, emite-se parecer favorável ao desenvolvimento do projeto de execução 

de acordo com o previsto na Combinação 2, condicionado ao cumprimento das condições preconizadas 

no capítulo seguinte. 

Por último, acresce evidenciar no que aos Instrumentos de Gestão Territorial se refere, que: 

 Atendendo a que a diretriz das soluções propostas, designadamente as Variantes de Vila Verde, 

se afastarem 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, deve ser obtido parecer expressamente concordatário das entidades de 

tutela dos referidos PDM. 

No que se refere às serventias de utilidade pública: 

 A ocupação de solos integrados na Reserva Agrícola Nacional (RAN) carece da devida autorização 

a emitir a emitir pela Entidade Regional da Reserva Agrícola Nacional (ERRA Norte). 

 A ocupação de áreas incluídas na Reserva Ecológica Nacional (REN) carece de comunicação prévia 

à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR N). Salienta-se, contudo 

que a pronúncia favorável desta entidade, no âmbito do procedimento de AIA, viabiliza a 

utilização dos solos integrados na REN. 
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10. CONDIÇÕES A CUMPRIR AO LONGO DAS VÁRIAS FASES DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 

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, entre os meses de abril e agosto, inclusive. 

ELEMENTOS A APRESENTAR EM SEDE DE RECAPE 

Além de todos os dados e informações necessários à verificação do cumprimento das exigências da 

decisão sobre o projeto, devem ser apresentados à autoridade de AIA, para apreciação e pronúncia, os 

seguintes elementos: 

1. Elaborar o Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO), incluindo todas as medidas de 
minimização dirigidas à fase de preparação prévia à obra e à fase de execução da obra o qual deve 
integrar o caderno de encargos da empreitada. O mesmo deve ainda prever a obrigatoriedade do 
empreiteiro informar o Dono da Obra e a equipa de Acompanhamento Ambiental/Arqueológico, 
com pelo menos 8 dias de antecedência, sobre a previsão das ações relacionadas com a remoção 
e revolvimento do solo (desmatação e decapagens superficiais em ações de preparação e 
regularização do terreno) e escavações no solo e subsolo, a fim de ser providenciado o necessário 
acompanhamento arqueológico da obra. 

2. Elaborar Carta de Condicionantes para localização dos Estaleiros, manchas de empréstimo e 
depósito, deve incluir os elementos patrimoniais identificados e na seleção dos locais para 
instalação desses elementos: 

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. Garantir o maior afastamento possível das zonas habitadas, por forma a evitar problemas 

de ruído e de poluição atmosférica (emissões de poeiras); 

iv. Evitar áreas de solos com boa capacidade agrícola e/ou solos integrados na Reserva 

Agrícola Nacional. 

v. 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 

Deverá ficar previsto no RECAPE que na fase obra a mesma deverá ser facultada a cada 

empreiteiro 

3. Realizar prospeção arqueológica sistemática no corredor selecionado, numa largura de 400 m, 
incluindo acessos à obra, áreas de implantação de estaleiros, locais de empréstimo e depósito de 
terras e das centrais de betuminosas. Com a realização desta fase de trabalho de campo será 
necessário proceder a nova avaliação de impactes patrimoniais e a proposta de medidas de 
minimização, tendo em conta a implantação do projeto e as componentes de obra. 

4. Demonstrar que o Projeto de Execução procurou evitar a afetação das ocorrências patrimoniais. 
Quando por razões técnicas do Projeto, 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 deverá ser assumida no RECAPE como inevitável. Deve ficar 
também expressamente garantida a salvaguarda pelo registo arqueológico da totalidade dos 
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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. 

5. Identificar as 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. Considerar a possibilidade de aumento da frequência e intensidade dos 
fenómenos extremos. O estudo deve abordar a avaliação destes fenómenos tendo em 
consideração não apenas os registos históricos, mas também o clima futuro. Considerar como 
referencial a adotar, para efeitos de implementação de eventuais medidas de minimização e 
prevenção as medidas de adaptação identificadas no P-3AC, como forma de minimização de 
impactes das alterações climáticas sobre o projeto. 

6. Calcular os GEE associadas a esta fase, e considerar 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. 

7. Apresentar o layout com a solução de implantação final 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 (PIP–
VVV). 

8. Apresentar proposta de “Plano de Gestão e Controlo de Espécies Vegetais Exóticas Invasoras”. A 
proposta deve considerar as seguintes orientações: 

I. Deve ser elaborado por entidades e/ou especialistas reconhecidos nesta matéria e devem 
constar como autores do Plano, devendo os mesmos acompanhar as diferentes fases. 

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. 

III. Cartografia atualizada com o levantamento georeferenciado das áreas, sobrepostas à 
Carta Militar e Orto, onde se registe a presença de espécies vegetais exóticas invasoras. 

IV. 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. Inclusão no planeamento da desarborização/desmatação com o objetivo das referidas 
áreas terem um tratamento diferenciado pelo Empreiteiro. 

VI. Definição de um programa de monitorização para a Fase de Exploração para um período 
temporal a propor/definir. 

VII. Deverá considerar, nos primeiros 3 anos, a apresentação de um relatório anual do 
trabalho desenvolvido devidamente documentado e com adequado registo fotográfico 
evidenciando os objetivos alcançados. Posteriormente ao 3º ano, deverá ter uma 
periodicidade trianual, dentro do período total de acompanhamento definido no âmbito 
do cumprimento da anterior alínea v) e da verificação e demonstração do seu 
cumprimento. 

9. Apresentar uma Proposta de “Plano de Recuperação Biofísica das Linhas de Água” - de acordo 
com as seguintes orientações: 

i. O Projeto de Execução a apresentar 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 elaborado por especialista reconhecido na área da Engenharia Natural que deve 
constar como autor do Plano e que deverá acompanhar as diferentes fases. 
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iii. Aplicação de técnicas de Engenharia Natural não suportadas em enrocamentos.  

iv. Definição de um programa de manutenção/monitorização para a Fase de Exploração para 
um período temporal a propor/definir. 

v. Prever a apresentação de relatórios associados quer à implementação quer ao 
acompanhamento devendo ser proposto os intervalos de tempo para a sua apresentação 
dentro do período total de acompanhamento definido no âmbito do cumprimento da 
anterior alínea iv) e da verificação e demonstração do seu cumprimento. 

10. Obter: 
I. Parecer expressamente concordatário das entidades de tutela dos PDM dos concelhos 

envolvidos Municípios de Vinhais e Bragança; 

II. Pronúncia favorável do ICNF para as áreas incluídas no Parque Natural de Montesinho; 

III. Deverão ser quantificadas e identificadas as áreas RAN que serão efetivamente ocupadas, 
solicitando o respetivo parecer à Entidade Regional da Reserva Agrícola do Norte (ERRAN) 
e DRAP Norte; 

IV. Parecer da entidade de tutela dos recursos geológicos – DGEG. 

Elaborar Carta de Condicionantes à localização dos Estaleiros, manchas de empréstimo e depósito, 
com a implantação dos elementos patrimoniais identificados, que deverá integrar o Caderno de 
Encargos da Obra. Deverá ficar previsto no RECAPE que na fase obra a mesma deverá ser facultada a 
cada empreiteiro. 

 

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. 

Além das medidas elencadas no presente parecer, 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 DE MINIMIZAÇÃO 

Medidas para o projeto de execução a desenvolver: 

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 5 metros para cada lado da linha que delimita o leito das linhas de 

águas públicas, de forma a cumprir com o disposto no nº 1 do artigo 21º da Lei nº 54/2005, de 15 

de novembro. 

3. Garantir a adequada integração paisagística do traçado em estudo para minimizar a emissão de 

poluentes atmosféricos (gerados pelo tráfego rodoviário) na respetiva a envolvente. 

4. Na conceção dos viadutos considerar soluções de design e estruturais minimizadoras do seu 

impacte visual: design dos pilares; menor número de pilares/maior vão entre si; design do 
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tabuleiro; altura e expressão visual do tabuleiro; guardas não opacas; tonalidade da pintura e 

outras. 

5. A solução ou soluções de luminária a adotar no projeto de iluminação devem acautelar todas as 

situações que conduzam a um excesso de iluminação artificial, com vista a minimizar a poluição 

luminosa, tendo também em consideração a proximidade ao Regato do Vale de Cabrões, Rio Tuela 

e Parque Natural de Montesinho. De forma a assegurar a redução da iluminação intrusiva o 

equipamento a propor e a demonstrar deve assegurar: a existência de difusores de vidro plano; 

fonte de luz oculta; feixe vertical de luz; utilização de LED pc-âmbar, de 1.800K a 2.200K, no 

máximo, garantido nestes casos que a percentagem de azul não ultrapassa os 5%; utiliza fluxos 

luminosos residuais garantindo que a iluminância na via não ultrapassa os valores sugeridos para 

áreas de especial interesse ecológico; valores de 2 lux para a via e que a luz refletida pelo 

pavimento ou outras superfícies é residual. 

 

Fase Prévia à execução da obra 

1. 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 poderá 

ser realizada através de documento informativo a afixar na(s) Junta(s) de Freguesia. 

2. Proceder à colocação de painéis informativos e esclarecedores sobre o Projeto em causa, seus 

objetivos, constrangimentos e incómodos. A informação deverá 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. 

3. 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 deverá dispor de telefone, e, 

se possível, endereço eletrónico para o envio de reclamações/comentários. 

4. 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. 

5. Reforçar o comportamento cívico e cordialidade do pessoal afeto à obra (por exemplo no que 
respeita a bebidas alcoólicas, linguagem, etc.), tendo em conta a presença de escolas, 
equipamentos religiosos (casa mortuária, igreja, convento, cemitério), equipamentos coletivos e 
centro de saúde. 

6. 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 deverá ser feito pelas vias menos utilizadas ou por 

caminhos próprios. O plano de circulação a elaborar deverá contemplar a consulta das autarquias 

e outras entidades competentes. 

7. Elaborar 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 deverão ser consultadas as autarquias e outras entidades competentes. Este plano 

deverá ser divulgado atempadamente. 

8. 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 
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muito condicionada. 

9. Efetuar a sinalização das ocorrências situadas, até cerca de 50 m da obra, condicionando a 

circulação de modo a evitar a sua afetação. 

10.  Deverão ser dadas instruções aos trabalhadores sobre os procedimentos ambientalmente 

adequados a ter em obra (sensibilização ambiental) para que desta forma se possam limitar ações 

nefastas perante os valores naturais e visuais no âmbito do fator ambiental Paisagem. Deve ainda 

incluir as temáticas relacionadas com a conservação da água e do solo – terras vivas e fenómenos 

erosivos - e “espécies autóctones” versus “espécies vegetais exóticas invasoras, a importância da 

conservação dos valores naturais (habitats e espécies)”. 

11. Devem ser utilizados os acessos já existentes, de modo a evitar abertura de novos e definidos 

corredores de circulação no âmbito da execução da obra de forma a evitar a circulação 

indiscriminada nas áreas/terrenos adjacentes. 

12. 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. 

13. 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. 

14. No caso das espécies arbóreas ou arbustivas sujeitas a regime de proteção, dever-se-á respeitar 

o exposto na respetiva legislação em vigor. 

15. A localização de estaleiros e outras áreas de apoio e deposição de materiais deve evitar as áreas 

de habitats classificados e galerias ripícolas. 

16. As áreas de utilização temporária (acessos, estaleiros, área de empréstimo e depósito) deverão 

ser colocadas em áreas artificializadas ou outras de baixo valor ecológico. 

17. 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, 

deverá acautelar a preservação da vegetação ripícola. 

 

Fase de execução da obra 

18. 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. 

19. 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 poderão ser ainda condicionadas. 

20. 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. 
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21. 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. 

22. 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. 

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

24. 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. 

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

26. Nos taludes aplicar uma camada de terra vegetal associada à plantação de espécies vegetais. Esta 
ação deverá 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. 

27. 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. 

28. 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, deverá se recolocar a terra vegetal, de forma a evitar o desenvolvimento 
dos ravinamentos. 

29. 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. 

30. 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. 

31. Garantir que as operações mais ruidosas apenas ocorrem em período diurno e nos dias úteis. 
32. Deverá ser evitada a realização de ações mais ruidosas na Primavera, pois esse é o período mais 

critico para a maioria das espécies de aves e mamíferos ameaçados potencialmente presentes na 
área. 

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

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

de materiais nas linhas de água. 
36. Nas passagens hidráulicas, a vegetação deverá encaminhar a fauna para a passagem. 
37. A PH I8.1 (intervenção 8) deverá ser adaptada à passagem de carnívoros de pequeno porte, 

deixando-se uma faixa seca para atravessamentos (se possível a faixa seca deverá ter uma largura 
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de 1,2m). De forma a melhorar a permeabilidade de um troço em específico em que a 
permeabilidade é particularmente baixa. 

38. Qualquer ação de corte de azinheira deverá respeitar o estipulado no Decreto-Lei n.º 169/2001, 
de 25 de maio. 

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

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

41. Garantir que o(s) estaleiro(s) não serão implementados nos extremos do atual traçado da EN103, 
junto de Vinhas e Bragança, pelo número significativo de captações aqui existentes. 

42. 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, deverão ser realizadas em locais apropriados e 
devidamente impermeabilizados. 

43. 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. 

44. Aplicar todas as medidas relacionadas com a 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. 

45. 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. 

46. 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 
poderão depositar nas linhas de água. 

47. Após a conclusão dos trabalhos deverá proceder-se à limpeza e remoção de eventual obstrução 
do meio hídrico, com materiais excedentes gerados na obra. 

48. 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. 

49. Sempre que existir a necessidade de rebaixar os níveis freáticos, a água bombeada deverá 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. 

50. Garantir a proteção/restabelecimento de captações de água subterrânea afetadas. 
51. 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. 
52. 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. 
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53. 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. 

54. Efetuar a preparação de betão e asfalto betuminoso à maior distância possível das zonas 
habitacionais. 

55. Garantir que os veículos pesados afetos à obra circulam com coberturas adequadas, que impeçam 
a dispersão de materiais. 

56. Manter os s acessos à obra e às áreas de estaleiro limpos. 
57. Efetuar a lavagem dos rodados dos veículos e máquinas de apoio à construção, sobretudo à saída 

da zona de obra. 
58. 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. 

59. 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. 

60. 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. 

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

62. Utilizar preferencialmente mão-de-obra local na fase de construção, beneficiando a população 
residente dos lugares próximos do empreendimento. Esta medida funciona como contrapartida 
pela afetação que incide de forma mais direta sobre a população da área próxima da intervenção. 

63. Dar preferência a empreiteiros e materiais que usem recursos locais, devendo ser um dos critérios 
percentuais (por exemplo, 5 a 10%) de seleção em concurso. 

64. 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. 

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

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

67. 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. 

68. Apresentar proposta de “Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas” antes do término 
da obra e em tempo que permita a sua avaliação e a sua execução após aprovação. O mesmo deve 
considerar as seguintes orientações: 

i. Deve ser apresentado como documento autónomo. 

ii. As áreas objeto a considerar são todas as áreas afetadas, não sujeitas ao Projeto de 
Integração Paisagística, e que deverão ser recuperadas procedendo-se à criação de 
condições para a regeneração natural da vegetação. 

iii. Representação rigorosa em cartografia (orto) das áreas afetadas, a escala adequada.  

iv. Cada área deve estar devidamente identificada e caracterizada quanto ao uso/ocupação 
que tiveram durante a Fase de Construção e às operações/ações de recuperação a aplicar. 

v. A recuperação deve incluir operações de limpeza de resíduos, remoção de todos os 
materiais alóctones, remoção completa em profundidade das camadas dos pavimentos 
dos caminhos/acessos existentes e desativar, descompactação do solo, despedrega, 
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regularização/modelação do terreno, de forma tão naturalizada quanto possível e o seu 
revestimento com as terras vivas/vegetais. 

vi. Definição da camada de terra viva a espalhar de forma a acomodar todo o volume desta 
proveniente da decapagem, com clara exceção da obtida em áreas ocupadas com 
espécies vegetais exóticas invasoras. 

vii. Havendo recurso a plantações ou a sementeiras apenas deverão ser consideradas 
espécies autóctones e todos os exemplares a plantar devem apresentar-se bem 
conformados e em boas condições fitossanitárias. 

viii. Apresentação do Plano de Modelação final, se aplicável. 

ix. Deverão ser previstas medidas dissuasoras e/ou de proteção temporária – vedações, 
paliçadas - no que diz respeito, por um lado, ao acesso – pisoteio e veículos – e, por outro, 
à herbivoria, nos locais/áreas a recuperar e a plantar, de forma a permitir a recuperação 
e a instalação da vegetação natural e proposta. 

x. Prever a apresentação de relatórios de monitorização para a Fase de Exploração em 
período a propor após o término da obra de verificação e demonstração do seu 
cumprimento. 

69. Apresentar o Relatório de Acompanhamento da Obra com periodicidade trimestral, 

fundamentalmente, apoiado em registo fotográfico focado nas questões/medidas do fator 

ambiental Paisagem. Para elaboração dos diversos relatórios de acompanhamento de obra, deve 

ser estabelecido um conjunto de pontos/locais estrategicamente colocados para a recolha de 

imagens que ilustrem as situações e avanços de obra das mais diversas componentes do Projeto 

(antes, durante e final). 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 no âmbito da verificação e demonstração do 

cumprimento das medidas/DIA. As fotografias a apresentar devem ter uma elevada 

resolução/definição. 

70. As ações de desarborização, desmatação ou limpeza do coberto vegetal deverão ser reduzidas ao 

mínimo indispensável à execução dos trabalhos e de forma gradual/progressiva. 

71. As operações de desmatação em áreas onde não é necessário efetuar movimentações de terras 

e, consequentemente, não sejam sujeitas a mobilização do solo, deverão 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 deverão ser efetuadas por gradagem, 

com mistura do mato cortado na camada superficial do solo. As áreas adjacentes às áreas a 

intervencionar pelo Projeto, ainda que possam ser utilizadas como zonas de apoios, não devem 

ser desmatadas ou decapadas. 

72. 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, deverá 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. 

73. 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 deverão ser tomadas as medidas de 

acondicionamento adequadas a cada uma destas. 
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74. 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. 

Deverão ser adotadas todas as práticas e medidas adequadas de modo a reduzir a emissão de 

poeiras na origem. 

75. 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. 

76. 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. 

77. As terras contaminadas por espécies vegetais exóticas invasoras, nunca deverá 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. 

78. 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. 

79. Deverão 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. 

80. A profundidade da decapagem da terra/solo viva deverá 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. 

81. 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. 

82. 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. Deverá ser protegida fisicamente de quaisquer ações de compactação por 

máquinas em circulação em obra. 

83. 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. 

84. 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 o mais dirigida, segundo a vertical, e apenas sobre os 
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locais que efetivamente a exigem. 

85. Execução/implementação coordenada dos Projetos e Planos previstos: “Projeto de Integração 

Paisagística da Variante de Vila Verde (PIP – VVV)”; “Plano de Gestão e Controlo de Espécies 

Vegetais Exóticas Invasoras”; “Plano de Recuperação Biofísica das Linhas de Água” e “Plano de 

Recuperação das Áreas Intervencionadas”. 
 

Fase de Exploração 

 

86. 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. 

87. 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, no EIA, quer com os que se venham a identificar na fase de 

construção. 

88. 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). 

89. 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, 
deverão ser tomadas medidas adequadas. Deverão ser contactadas as entidades responsáveis 
para que possam agir com rapidez, de forma a minimizar o impacte que esta descarga acidental 
possa ter no meio envolvente. 

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

91. Os impactes provocados pela circulação automóvel podem ser minimizados se forem tomadas 
medidas preventivas, nomeadamente a construção de um sistema adequado de drenagem e, se 
necessário, recorrer a tratamento das águas de escorrência. 

92. 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 

93. 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. 

94. 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. 

95. 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. 

96. Continuidade na implementação e apresentação dos relatórios de Monitorização para planos e 
projetos: “Projeto de Integração Paisagística da Variante de Vila Verde (PIP – VVV)”; “Plano de 
Gestão e Controlo de Espécies Vegetais Exóticas Invasoras”; “Plano de Recuperação Biofísica das 
Linhas de Água” e “Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas”. 

 

Fase de Desativação 

97. Antes de iniciar a desativação (total ou parcial) da via, apresentar à autoridade de AIA um Plano 
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de desativação que deverá incluir a sua recuperação paisagística. 

98. A desativação da via deverá ser objeto de acompanhamento arqueológico e das medidas 

aplicáveis, previstas para a fase de construção. 

 

 

PROJETO DE INTEGRAÇÃO PAISAGISTICA 

 Apresentar proposta de “Projeto de Integração Paisagística da Variante de Vila Verde (PIP – 
VVV)”, com base nas seguintes orientações que devem ser observadas: 

 O Projeto de Execução 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. 

 Deve refletir a conceção de uma equipa multidisciplinar - arquiteta/o paisagista, 
fitossociologia, biologia - devendo os autores, estarem reconhecidos no PIP. 

 A conceção/revisão deve contemplar qualquer alteração que seja introduzida no traçado da 
via no decorrer do procedimento de AIA e/ou de eventuais alterações que ocorram durante a 
Fase de Construção. As telas finais devem ser apresentadas após o término da sua 
implementação. 

 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. 

 Ao nível da conceção a proposta deve observar os seguintes pontos: 

I. Verificar e demonstrar que as questões associadas à “visibility splays” ficam 
asseguradas com a proposta de localização dos elementos vegetais. 

II. 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. 

III. Definir/delimitar graficamente nas peças desenhadas as “faixas de gestão de 
combustível”, assim como o limite da área expropriada. 

IV. Os locais associados a um potencial maior risco, em relação ao plano de voo da 
avifauna, devem ser identificados e tratados com o contributo do biólogo da equipa. 

V. A compatibilização com as estruturas e infraestruturas – postes de iluminação - 
quanto ao correto afastamento das copas das árvores no seu estado maduro. A 
demonstrar. 

VI. A minimização dos 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 deverá ser resolvida através de plantações. 

VII. 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. 
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VIII. 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 por parte do autor do PIP e apresentadas em pormenores desenhados.  

IX. 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. 

X. 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. 

XI. 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. 

XII. 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. 

XIII. Todo o material vegetal a plantar deverá 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 
dap/pap, em mínimos de 2m e de 0,18m, respetivamente. As densidades de 
sementeiras deverão situar-se no mínimo de 30g/m2.  

XIV. 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. 

XV. Deverão ser previstas medidas dissuasoras e/ou de proteção temporária à instalação 
da vegetação a propor. 

XVI. Deverá considerar a apresentação de relatório anual de acompanhamento da 
implementação do PIP em Fase de Obra e após esta, durante 3 anos. 

 

PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃO 

Devem ser desenvolvidos e apresentados os seguintes programas de monitorização: 

1. Caso se registem reclamações, deverão ser elaborados relatórios anuais durante a fase da construção 

com a indicação do seguimento que lhes foi dado pelo promotor. 

2. Ajustar o plano proposto de monitorização do ambiente sonoro: 

 Caso a fase de construção decorra, como se perspetiva, apenas no período diurno, considera-

se aplicável a realização de monitorização apenas neste período; 

 Os locais de amostragem deverão ser ajustados em função da alternativa que prosseguir para 

projeto de execução mas, no mínimo, deverá incluir os recetores objeto de caracterização da 

situação de referência; 

 A monitorização deve ser, pelo menos, trimestral e determina-se a entrega dos 



PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3456 

 

 
EN103  – Ligação Vinhais / Bragança (IP4) – Estudo prévio 

79 

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; 

 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, 

deverá ser realizada uma nova campanha de monitorização da situação atual, para memória 

futura; 

 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); 

 As medições correspondentes à fase de exploração poderão 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; 

 Na fase de exploração, os relatórios estarão associados ao 1º, 5º e 10º anos de serviços e 

deverão 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; 

 Os parâmetros acústicos, oportunidade de medição e equipamento a utilizar deverão 

respeitar o indicado na normalização em vigor; 

 Os relatórios a apresentar deverão contemplar o disposto na Portaria n.º 395/2015, de 4 de 

novembro, ou na versão correspondente mais atual. 

3. Deve ser elaborado um programa de monitorização de recursos hídricos e qualidade das águas 

superficiais e subterrâneas intercetadas ou afetadas pelo projeto. 

As amostragens de águas superficiais devem ser realizadas, preferencialmente em três períodos 

durante o ano: 

• No período crítico, correspondente aos meses mais secos (julho ou agosto); 

• Após os primeiros episódios de chuva que precedem o período mais seco do ano 

(setembro); 

• No semestre húmido, a fim de caracterizar a poluição acumulada entre chuvadas mais 

frequentes (janeiro). 

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). 

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. 

As amostragens deverão ser efetuadas durante todos os anos, desde antes do início da fase de 

construção do traçado rodoviário, estendendo-se durante a fase de exploração. 

4. Elaborar um programa de monitorização da Flora e Vegetação, para a fase de construção da 

rodovia. Deverá ser feito 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. Antes do início de construção deverão ser devidamente sinalizadas as áreas a 

preservar, e nestas áreas não deverão 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. 

5. Implementar um plano de monitorização, após a construção, de forma a avaliar os processos de 

recuperação de habitats e espécies florísticas relevantes na envolvente da área intervencionada. 
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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. Os inventários deverão ser realizados desde o início da construção 

e até 5 cinco anos de funcionamento. Os resultados obtidos deverão constar num relatório a 

entregar anualmente, e no final dos 5 anos de monitorização da fase de exploração deverá ser 

avaliada a necessidade de continuidade da mesma. 

6. Elaborar um programa de acompanhamento pontual para Fauna, durante a fase de construção, 

para acompanhamento e verificação das medidas de minimização propostas (nomeadamente na 

adaptação das PH). 

7. Na fase de exploração, implementar programas de monitorização da herpetofauna, aves e 

mamíferos, para avaliação dos impactes diretos da rodovia sobre estes grupos, nomeadamente 

atropelamentos, e da eficácia das medidas de minimização (adaptação das PH, utilização da zona 

dos viadutos pela fauna) de forma a corrigir/aplicar eventuais medidas de minimização. 

Esta 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. A avaliação da mortalidade deverá ser feita quinzenalmente e mensalmente deverá 

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. A monitorização desta fase não deve ter uma duração inferior a 5 

anos, sendo que no final desse período e em função dos resultados obtidos, se analisará a 

pertinência de a prolongar. Anualmente deverá ser efetuado um relatório com os diversos 

resultados obtidos, sua relação com o traçado da rodovia, com ênfase na avaliação da eficácia das 

medidas de minimização. 

 

 

 

 

 

 

P´A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO, 

 

 

 

 
Sara Sacadura Cabral 
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ANEXOS 

 

Planta Geral 

Pareceres externos 
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