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APRESENTAÇÃO

ARQPAIS, Consultores de Arquitectura Paisagista e Ambiente, Lda., apresenta o Sumário
Executivo desenvolvido no âmbito do Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução
(RECAPE) do Sublanço Mangualde/Fornos de Algodres em fase de Projecto de Execução,
incluído na Concessão de auto-estradas em regime de portagem sem cobrança aos utilizadores,
denominada de SCUT das Beiras Litoral e Alta, no Lanço do A25/IP5 –Mangualde/Guarda.
O presente Estudo, adjudicado pela LUSOSCUT à CONSULPLANO, Estudos, Projectos e
Planeamento, S.A. e à ARQPAIS, Consultores de Arquitectura Paisagista e Ambiente, Lda., foi
elaborado de acordo com as condições fixadas no Caderno de Encargos para a sua execução, e no
respeito pela legislação ambiental aplicável em vigor.
Assim, o RECAPE em apreço tem por objectivo fundamental verificar a conformidade ambiental
do Projecto de Execução do sublanço em análise, de acordo com os critérios estabelecidos na
Declaração de Impacte Ambiental emitida no âmbito do processo de Avaliação de Impacte Ambiental
do Lanço do IP5 – Mangualde/Guarda em fase de Estudo Prévio.

Lisboa, Novembro de 2003
ARQPAIS, Consultores de Arquitectura Paisagista e Ambiente, Lda.

Otília Baptista Freire
(Directora - Técnica)
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1 - INTRODUÇÃO
O presente documento constitui o Sumário Executivo, elaborado no âmbito do Relatório de
Conformidade Ambiental do Projecto de Execução (RECAPE) do Sublanço Mangualde/Fornos de
Algodres parte integrante do lanço do A25/IP5 – Mangualde/Guarda, incluído na Concessão de autoestradas em regime de portagem sem cobrança ao utilizador, denominada de SCUT das Beiras
Litoral e Alta.
A elaboração do RECAPE foi adjudicada pela Concessionária LUSOSCUT à ARQPAIS,
Consultores de Arquitectura Paisagista e Ambiente, Lda., que integra a equipa de projecto da
CONSULPLANO, Estudos, Projectos e Planeamento, S.A.
O proponente do projecto é o Instituto de Estradas de Portugal (IEP), sendo a LUSOSCUT, a
concessionária

responsável

pela

concepção,

exploração

e

manutenção

do

A25/IP5

–

Mangualde/Guarda, com a extensão total de 57.783m, e dos quais o Sublanço Mangualde/Fornos de
Algodres faz parte integrante, com cerca de 21.297 m.
O lanço A25/IP5 – Mangualde/Guarda foi dividido em três sublanços, sendo neste relatório
apresentado o Sublanço – Mangualde/Fornos de Algodres que se desenvolve entre os km 0+000 e
20+297 do Estudo Prévio. Na Figura 1 apresenta-se a Localização Regional do Sublanço em estudo,
enquanto na Figura 2 é apresentado o Esboço Corográfico do mesmo.
Em termos gerais o lanço A 25 / IP 5 - Mangualde / Guarda desenvolve-se com uma orientação
poente/nascente, sendo constituído pelos seguintes sublanços, que serão abordados em relatórios
autónomos:


Sublanço Mangualde / Fornos de Algodres – km 0+000 ao km 21+297;



Sublanço Fornos de Algodres / Ratoeira Nascente – km 21+297 ao km 40+483 ;



Sublanço Ratoeira Nascente / IP 2 – km 40+483 ao km 57+783.

O projecto rodoviário em causa localiza-se na região Centro, desenvolvendo-se no concelho de
Mangualde, nas freguesias de Mangualde, Quintela de Azurara, Freixiosa, Chãs de Tavares, Várzea
de Tavares e no concelho de Fornos de Algodres na freguesia de Fornos de Algodres.
Este projecto baseia-se na duplicação do actual IP5, entre o km 0+000 e o
km 11+800 e entre o km 20+800 e o final do sublanço, km 21+297. Assim, nestes troços o traçado foi
ajustado à estrada existente, de forma a possibilitar a inserção da faixa direita da futura auto-estrada
sobre a plataforma existente, com excepção dos 600 metros iniciais, nos quais a nova faixa de
rodagem se localiza à direita da estrada existente.
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Do km 11+800 ao km 20+800, é apresentado um traçado completamente novo para as duas
faixas,

com

características

geométricas

para

uma

velocidade

base

em

planta

de

Vb=120 km/h.
Assim, o presente projecto irá aplicar as correcções necessárias, quer em planta quer em perfil
longitudinal, de modo a dotar o traçado com características geométricas compatíveis com o estatuto
da estrada em questão, tendo sempre presente a intenção de maximizar a utilização das infraestruturas rodoviárias existentes, nomeadamente as Obras de Arte Correntes e os Viadutos.
O principal objectivo do Relatório de Conformidade Ambiental a que se refere este Sumário
Executivo foi o de dar cumprimento ao estabelecido no n.º 1 do art. 28 do Decreto-Lei n.º 69/2000, de
3 de Maio com as alterações introduzidas pela Declaração de Rectificação n.º 7-D/2000 de 30 de
Junho e pelo Decreto-Lei n.º 74/2001 de 26 de Fevereiro, no sentido de verificar a conformidade
ambiental

do

Projecto

de

Execução

do

lanço

A25/IP5

–

Mangualde/Guarda,

sublanço

Mangualde/Fornos de Algodres, com a Declaração de Impacte Ambiental (DIA). Com este fim, é
apresentado um conjunto de medidas de forma a evitar, minimizar ou compensar os impactes sobre o
ambiente induzidos pelo projecto.
Neste contexto, o Capítulo 5 do presente documento pretende sintetizar as principais
conclusões do Relatório Técnico, que procura descrever e justificar a conformidade ambiental do
projecto e o cumprimento das condições impostas na DIA, tendo em consideração a parte deste
documento que respeita ao sublanço em estudo.
De acordo com o Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio: “Sempre que o procedimento de AIA
ocorra em fase de estudo prévio ou de anteprojecto, o proponente apresenta junto da entidade
licenciadora ou competente para a autorização, o correspondente projecto de execução, acompanhado de
um relatório descritivo da conformidade do projecto de execução com a respectiva DIA.”
A estrutura do presente documento foi definida tendo em consideração o Anexo IV da Portaria
n.º 330/2001, de 2 de Abril. O Sumário Executivo, sendo um documento de divulgação pública
resume as informações patentes nos restantes volumes do RECAPE, considerando as seguintes
secções:


Introdução



Antecedentes



Justificação do Projecto



Descrição das Características Gerais do Projecto



Análise da Conformidade com a DIA
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Plano Geral de Monitorização



Conclusões

O RECAPE é composto pelos seguintes documentos: o Sumário Executivo, o Relatório
Técnico, o Plano Geral de Monitorização, as Cláusulas Ambientais Especiais do Caderno de
Encargos e os Anexos Técnicos. Foram ainda elaborados os Projectos de Medidas de Minimização
referentes à Protecção Sonora e à Integração Paisagística.
Foram desenvolvidos diversos estudos complementares com o objectivo de responder às
questões apresentadas na DIA, nomeadamente:


Análise das Condições de Drenagem e Estudo de Minimização dos Impactes na Qualidade
da Água;



Análise da Sensibilidade Ecológica da Região;



Relatório dos Trabalhos de Prospecção Arqueológica;



Análise de Impactes no Ambiente Sonoro.
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2 - ANTECEDENTES DO PROJECTO
No que diz respeito a estudos de carácter ambiental, refere-se que o projecto IP5 –
Mangualde/Guarda, após a sua inclusão na Concessão SCUT das Beiras Litoral e Alta, foi apresentado o
respectivo Estudo de Impacte Ambiental, em fase de Estudo Prévio, em Setembro de 2001, o qual foi alvo
de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), nos termos da legislação então em vigor.
O projecto em análise apresentava duas soluções alternativas, a Solução 1 e a Solução 2. O
traçado da Solução 1, com cerca de 57,4km, aproveitava sempre que possível o IP5 actual para o
fluxo poente/nascente, apresentando para o fluxo nascente/poente um traçado variante a norte do
actual IP5. Relativamente à Solução 2, com cerca de 57,7 km, pretendia maximizar a extensão na
qual se recorre à duplicação do actual IP5, aproveitando sempre que possível o IP5 actual para o
fluxo poente/nascente, apresentando para o fluxo nascente/poente um traçado paralelo ao actual IP5.
O Projecto em fase de Estudo Prévio e o respectivo Estudo de Impacte Ambiental (EIA) deram
entrada na Direcção Geral do Ambiente (DGA), actual Instituto de Ambiente (IA) em Dezembro de 2001, a
fim de dar cumprimento à legislação sobre AIA, ao abrigo do Decreto-lei n.º 69/2000, de 3 de Maio.
Ao abrigo do art. 9º, do referido Decreto-lei, a DGA nomeou uma Comissão de Avaliação (CA),
constituída por representantes do Instituto de Promoção Ambiental (IPAMB), do Instituto da Água
(INAG), do Instituto da Conservação da Natureza (ICN), da Direcção Regional de Ambiente e
Ordenamento do Território do Centro (DRAOT-C), do Instituto Português de Arqueologia (IPA), do
Instituto Português do Património Arquitectónico (IPPAR) e da Direcção Geral do Ambiente (DGA)
(entidade que coordena a CA).
A 4 Março de 2002 o proponente entregou na DGA, elementos adicionais para o
prosseguimento da AIA, que a CA considerou necessários.
A Consulta Pública, da responsabilidade do IPAMB, decorreu durante 45 dias úteis, tendo-se
iniciado no dia 2 de Abril e terminado no dia 6 de Junho de 2002.
Com base na informação disponibilizada (EIA e Aditamento) e nos elementos recolhidos,
nomeadamente na Consulta Pública, a Comissão de Avaliação emitiu em Agosto de 2002, Parecer
Favorável à Solução 2, condicionado à integração no Projecto de Execução das recomendações e
medidas apresentadas no EIA e no Parecer, que fazem parte integrante da Declaração de Impacte
Ambiental (DIA), apresentada no Anexo A do Volume V do RECAPE.
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3 - JUSTIFICAÇÃO DO PROJECTO
O projecto que se apresenta visa fundamentalmente corrigir as características geométricas
actuais do IP5, quer em planta, quer em perfil longitudinal, quer no seu perfil transversal tipo,
dotando-o de características de auto-estrada, por forma a integrar a Rede Nacional de Auto-Estradas,
tal como definido no Plano Rodoviário Nacional 2000.
Na extensão abrangida pelo presente sublanço, o IP5 apresenta um perfil transversal com 7,00
m de largura de faixa de rodagem (uma via em cada sentido) e bermas com 2,50 m cada, totalizando
assim 12,00 m de largura de plataforma, acrescido de vias de lentos no sentido ascendente em
diversos trechos associados a inclinações elevadas.
O traçado em planta apresenta características que respeitam em geral a velocidade base de 80
km/h. O sublanço Mangualde/Fornos de Algodres apresenta um traçado inadequado para uma
estrada com uma via em cada sentido, devido à sua sinuosidade e quase ausência de possibilidades
de ultrapassagem.
Em termos de acidentes rodoviários, o troço do actual IP 5, inclui alguns dos pontos com maior
sinistralidade, morbilidade e mortalidade de todo o IP 5, nomeadamente, devido à existência de
curvas apertadas e fortes inclinações. Desta forma, a reformulação do IP 5 apresenta objectivos
específicos, visando apresentar uma solução viária capaz de dotar o IP 5 de características
geométricas apropriadas, de modo a garantir condições de segurança adequadas ao tráfego em toda
a sua extensão.
Isto significa que as condições de circulação oferecidas pelo actual IP 5 são totalmente
inadequadas em relação à procura e às funções que desempenha, constituindo um entrave à
mobilidade desejável e tendo efeitos negativos no custo das deslocações, o que se repercute
desfavoravelmente nas condições de vida das populações e no produto das regiões servidas.
De acordo com as estimativas de tráfego efectuadas, e tendo em consideração as actuais
características do IP 5, verifica-se que esta infra-estrutura apresenta um nível de serviço muito
baixo para as funções que o itinerário desempenha e incompatível com os objectivos do Plano
Rodoviário Nacional.
É de referir que o objectivo do PRN de oferecer um nível de serviço superior, objectivo esse
consistente com o disposto no contrato de concessão, em face da procura existente só poderá ser
atingido com a construção de uma via com características de auto-estrada.
Em termos de interligações regionais, o IP 5 é um eixo viário transversal que se interliga com
cinco eixos viários longitudinais:
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IC 1 – em Aveiro



IP 1 – em Albergaria



IC 2 – em Albergaria



IP 3 – em Viseu



IC 12 – em Mangualde



IP 2 – em Celorico e Guarda

Passa por três sedes de distrito:
Aveiro, Viseu e Guarda. Para além disso
constitui

uma

das

quatro

principais

ligações a Espanha e uma das duas
principais ligações a França e ao resto da
Europa,

como

se

ilustra

na

figura

seguinte.

Figura 3 - Corredores

estruturais

do

território nacional e principais ligações à
Europa

Deste modo, para além dos concelhos que directamente atravessa, o IP 5 estende a sua
influência a grande parte do país, nomeadamente às metrópoles de Lisboa e Porto, através das
interligações que estabelece com a rede viária fundamental do país.
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4 - DESCRIÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS GERAIS DO PROJECTO
O traçado inicia-se após o Nó de Mangualde existente, a norte desta povoação,
desenvolvendo-se paralelamente à EN16, sendo utilizado o IP 5 existente até ao Nó de Chãs de
Tavares, passando perto de algumas povoações, como Quintela de Azurara, Freixiosa e
atravessando por duas vezes a ribeira de Ludares em viaduto.
Entre o Nó de Chãs de Tavares e o Nó de Fornos de Algodres, o traçado desenvolve-se
independente, inflectindo na direcção SW/NE, passando a sudeste de Chãs de Tavares, indo cruzar o
actual IP 5 cerca do km 13+200. Dá-se nova inflexão com uma curva para a direita no sentido
poente/nascente, intersectando a EN 16, a Norte de Vila Cova de Tavares, em três pontos. Dado que
nesta zona entre o km 13+000 e o km 15+400, o traçado atravessa zonas baixas com aproveitamento
agrícola foram previstos dois viadutos (Viadutos 4 e 5), com vista à minimização da afectação das
áreas RAN e REN. Após o Viaduto 5 a Auto-estrada contorna uma elevação a norte de Vila Cova de
Tavares com uma curva à esquerda, de forma a minimizar a escavação que aí ocorre, procurando
afastar o mais possível a estrada das habitações localizadas nas proximidades.
Logo de seguida dá-se o atravessamento do Caminho Municipal 1596 junto a Lameiras ao km
15+968, com inflexão da directriz para Sul em direcção ao Vale da Ribeira da Canharda. A transposição
deste vale é feita com recurso a um viaduto com cerca de 550 m de extensão – o Viaduto 6.
A seguir, o traçado inflecte para sudeste contornando uma elevação junto à Quinta do Vale da
Verga evitando uma zona de grande escavação com o objectivo de preservar uma zona de vestígios
romanos entre o km 17+000 e o km 17+500.
Seguidamente o traçado desenvolve-se em recta, cruzando de novo a EN 16 numa zona baixa,
próxima da Quinta do Vale da Verga, através de um novo viaduto – o Viaduto 7, entre o km 17+525 e
o km 17+960, com uma extensão aproximada de 440 metros.
Entre o km 18+000 e o km 19+000 o traçado contorna outra zona elevada (Vara de Santiago)
com uma curva à esquerda, seguindo-se nova curva à direita, cruzando um caminho que liga Fornos
de Algodres à Quinta de Linheiro de Baixo.
Sensivelmente ao km 21+000 situa-se o novo Nó de Fornos de Algodres cuja ligação à rede
viária será assegurada a partir de uma rotunda existente na EN 16. O traçado termina ao km 21+297,
onde se estabelece a ligação ao sublanço seguinte - Fornos de Algodres/Ratoeira Nascente.
O Sublanço Mangualde/Fornos de Algodres com cerca de 20.297 m de extensão, apresenta
um traçado em planta e em perfil longitudinal da nova faixa de rodagem a construir que satisfaz a
velocidade base de projecto de 100 km/h.
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Foi prevista a expropriação de uma faixa de 11,0 m de largura para além do limite dos taludes,
de modo a permitir a execução dos órgãos de drenagem, dos caminhos paralelos e da vedação física
do empreendimento.
A via irá ser vedada em toda a sua extensão, com malhagem progressiva apresentando cerca de
1,65 m de altura.
De acordo com as normas da ex-JAE, prevê-se um perfil transversal tipo com duas vias de
tráfego em cada sentido, assim constituído:


Separador
-

relvado do km 0+573 ao km 11+000 com uma largura de 4,00 m;

-

betão do km 0+000 ao km 0+398 e do km 11+200 ao km 21+297 com uma largura de
0,60 m.



Duas bermas interiores pavimentadas com 1,00 m de largura;



Duas faixas de rodagem com 7,50 m de largura;



Duas bermas exteriores com 3,50 m de largura, sendo em situação de escavação pavimentadas
em toda a sua extensão e em situação de aterro pavimentadas na largura de 3,00 m.

O restabelecimento das circulações interferidas envolve a transposição da Auto-Estrada
através de passagens superiores e inferiores, associadas à construção de pequenos trechos de
estrada com características diversas consoante o tipo de via a restabelecer, e ainda de serventias/
caminhos paralelos para garantir o acesso às propriedades marginais.
O Sublanço Mangualde/Fornos de Algodres prevê dois nós de ligação, denominados Nó de
Chãs de Tavares e Nó de Fornos de Algodres, e o restabelecimento de 17 vias com diferentes
classificações, através de 7 passagens superiores, 4 passagens inferiores, 3 passagens agrícolas, 2
passagens inferiores de peões e 1 passagem superior de peões.
As principais estradas classificadas restabelecidas são a EN 615, cerca do km 3+286, a EN
615-2, cerca do km 9+869, a EN 16, cerca do km 12+000, do km 14+274 e do km 21+163.
Refira-se que os caminhos rurais intersectadas pelo actual IP5 e que são actualmente
restabelecidos através de passagens agrícolas, têm a designação de Serventias Rurais, cuja largura
adoptada para a plataforma é determinada pela largura das obras existentes. Devido à duplicação do IP5
actual, entre o km 0+000 e o km 11+800 da plena via, estes caminhos e as respectivas passagens
agrícolas serão prolongadas para comportarem a faixa esquerda da Auto-estrada. Tendo em vista
preservar o acesso a propriedades adjacentes à auto-estrada foram repostos os caminhos paralelos
existentes e previram-se também novos caminhos paralelos para restabelecer as ligações actuais.
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Neste projecto, a implantação do traçado implica o restabelecimento de duas estradas
nacionais (EN 16 e EN 329), duas estradas municipais (EM 615, EM 615-2) e dois caminhos
municipais (CM 1596 e CM de ligação a Fornos de Algodres).
O Nó de Chãs de Tavares, comparativamente com o Nó actualmente existente, que se
apresenta pouco funcional, com entradas e saídas na mão, em que o desnivelamento é feito através
de uma PS, apresenta-se como completamente novo, desenvolvendo-se a sul do actual nó. Assim,
este nó localiza-se cerca do km 12+055, a sudoeste de Chãs de Tavares, com uma configuração em
diamante, ocupando uma extensão de cerca de 1.400 metros da plena via, dos quais 200 metros
estão inseridos na parte final da duplicação do actual IP5, entre o km 11+600 e o km11+800, e os
restantes 1.200 metros inserem-se no troço completamente novo, até cerca do km 12+885.
O Nó de Fornos de Algodres encontra-se localizado cerca do km 20+300 da secção corrente,
com uma configuração em trompete, de forma a estabelecer a ligação com a EN 16. A configuração
deste nó é a que melhor estabelece todos os movimentos do tráfego, entre a A25/IP5 e a rede viária
local, servindo as povoações mais próximas tais como Fornos de Algodres, Juncais, Algodres e
Figueiró da Granja. O Nó de Fornos de Algodres, ocupa uma extensão de cerca de 1050 metros da
plena via, e substituirá o actual Nó de Fornos, muito condicionado em termos de espaço, situado ao
km 21+200, e que permite hoje em dia a ligação do IP5 à EN 16.
Estão igualmente previstos sete viadutos, o Viaduto V1 sobre a ribeira da Freixiosa; o Viaduto
V2 sobre a ribeira de Ludares; o Viaduto V3 sobre a ribeira de Ludares; o viaduto V4 sobre a Várzea
de Chãs de Tavares; o viaduto V5 sobre a V.ª Cova de Tavares; o viaduto V6 sobre o Vale da Ribeira
da Canharda e o viaduto V7 sobre a Quinta do Vale da Verga.
Relativamente a projectos associados, é de referir os dois sublanços seguintes, o Sublanço
Fornos de Algodres/Ratoeira Nascente e o Sublanço Ratoeira Nascente/IP2, ambos em fase de
projecto de execução.
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5 - ANÁLISE DA CONFORMIDADE COM A DIA
Este capítulo tem por objectivo apresentar uma síntese das recomendações da Declaração de
Impacte Ambiental (DIA) ao Projecto de Execução do Sublanço Mangualde/Fornos de Algodres que agora
se apresenta, o qual foi desenvolvido com o objectivo prioritário de minimização dos impactes ambientais
e o respeito pelo preconizado na DIA.
Foram analisadas e discutidas várias medidas de minimização de impacte ambiental propostas
na DIA, que foram complementadas e/ou ajustadas em função de estudos desenvolvidos no âmbito
do presente Projecto de Execução e do novo reconhecimento de campo efectuado ao local de
implantação do empreendimento.
O Projecto do Sublanço em estudo sofreu algumas modificações, relativamente ao Estudo
Prévio, tendo sempre que tecnicamente possível, como objectivo prioritário, a minimização dos
impactes ambientais e o respeito pelo preconizado na DIA, que tem em consideração as
especificações do Parecer da Comissão de Avaliação de Agosto de 2002 e as recomendações do
Estudo de Impacte Ambiental do IP5 – Mangualde/Guarda.
O Projecto de Execução deste sublanço, teve em consideração as seguintes alterações:
•

Diminuição nos impactes decorrentes da implantação de obras de arte - os
restabelecimentos das vias a interceptar foram projectados de modo a melhorar as
condições geométricas em planta e perfil longitudinal dos restabelecimentos, no sentido de
beneficiar a rede viária local, para além de minimizar a afectação da circulação rodoviária
nessas vias durante a fase de construção, tendo sido desviados do seu traçado actual,
tendo em conta que as actuais obras de arte, deverão continuar em serviço até as novas
obras estarem a funcionar.

•

Foram projectados três novos viadutos em locais que apresentavam aterros sobre zonas
baixas com aproveitamento agrícola. Desta forma, estão previstos os seguintes novos viadutos:
−

Viaduto 4 – este viaduto que irá substituir um aterro de cerca de 14m de altura,
permite minimizar a afectação de culturas agrícolas não incluídas na RAN e minorar o
impacte visual da estrada sobre a habitação do proprietário das terras.

−

Viaduto 5 –este viaduto que substitui um aterro de cerca de 26m de altura sobre a
V.ª Cova de Tavares (do km 14+850 ao km 15+325), permitindo minimizar a
afectação de uma várzea agrícola e sobre áreas de RAN.
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−

Viaduto 7 – este viaduto sobre a Quinta do Vale da Verga (do km 17+532 ao km
17+975) permite minimizar a afectação de um aterro de grandes dimensões sobre uma
várzea agrícola.

•

Foi efectuada a ripagem do traçado para norte, no local de atravessamento das
várzeas de Chãs de Tavares e de Vila Cova de Tavares, de modo a compatibilizar a
minimização da afectação das áreas agrícolas e das povoações existentes ao longo deste
e a garantia de características técnicas de traçado que permitissem a salvaguarda da
segurança rodoviária. Foi deste modo, adoptada uma solução de traçado que contempla as
especificações enunciadas pela Junta de Freguesia de Chãs de Tavares e pela Câmara
Municipal de Mangualde, respeitando o estabelecido na DIA. Para além de terem sido
efectuadas diversas ripagens do traçado para norte, foram adoptados viadutos para os
locais onde se efectuava o atravessamento das várzeas agrícolas através de aterros de
grandes dimensões, permitindo desta forma, minimizar a afectação destas áreas.

•

Tendo em consideração que as áreas agrícolas de Vila Cova de Tavares se localizam
maioritariamente a sul do traçado proposto em fase de Estudo Prévio, foi efectuada a ripagem
do traçado para nordeste, entre a PS 7 e a PS 8, projectando-se o Viaduto 6 sobre a ribeira
da Canharda, permitindo desta forma, a minimização da afectação de áreas agrícolas e a
salvaguarda da várzea agrícola da ribeira da Canharda. A ripagem do traçado para nordeste
permite afastar o traçado das áreas agrícolas pertencentes à RAN da zona das Lameiras.

•

Alteração da localização e da geometria de traçado do Nó de Chãs de Tavares e do
Nó de Fornos de Algodres. Estes dois nós irão ser implantados em locais definidos tendo
em consideração a compatibilização de diversos factores, ao nível das acessibilidade locais
e regionais (de acordo com reuniões efectuadas nas Câmaras Municipais dos dois
concelhos abrangidos), ao nível das características técnicas do nó pretendido e ao nível
das ocupação do solo existente no local em causa.

Para a construção deste sublanço, estão previstos dois estaleiros, um para apoio à construção da
estrada e obras de arte correntes e outro para apoio à construção das obras de arte especiais.
Considerou-se a localização do estaleiro da estrada junto ao Nó de Chãs de Tavares, num local
com ocupação do solo essencialmente constituída por matos, não interferindo com áreas agrícolas, zonas
de plantação de carvalhos ou de castanheiros, áreas RAN, REN ou com linhas de água. Este local é
bastante favorável em termos de acessibilidades, localizando-se numa área confinada entre o IP5 a
executar e diversas estradas (EN16, EN 329 e o IP5 a desclassificar), possibilitando deste modo, uma
maior mobilidade, reduzindo a afectação nas povoações envolventes ao sublanço em estudo e nas
estradas nacionais e municipais. Relativamente ao estaleiro das obras de arte especiais, considerou-se a
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sua localização o mais próximo possível dos principais viadutos a construir. Propõe-se deste modo a sua
localização em Várzea de Tavares, a NE de Vila Cova de Tavares, num local com ocupação do solo
essencialmente constituída por matos, não interferindo com áreas agrícolas, zonas de plantação de
carvalhos ou de castanheiros, áreas RAN ou com linhas de água.
Assim, a localização prevista para cada um dos estaleiros, justifica-se maioritariamente pela
proximidade ao local onde irá decorrer a obra, pelos acessos relativamente fáceis que possuem e
pela possibilidade de a partir deles se efectuarem as circulações de máquinas e equipamentos,
dando-se preferência à circulação na plataforma do IP5 a executar, evitando interferência com as
restantes vias. Refere-se igualmente, que serão adoptadas medidas específicas que permitirão
evitar/minimizar a interferência quer com as áreas agrícolas, áreas habitacionais e/ou linhas de água
localizadas próximo dos estaleiros.
Relativamente aos locais de empréstimo de materiais considerados para este sublanço, prevê-se
que algumas pedreiras da região possam constituir um desses locais, devendo ser posteriormente
negociado com o proprietário, evitando-se assim a intervenção em áreas virgens do território.
Relativamente aos caminhos a utilizar durante a fase de construção, foram definidos de modo a
causar o menor impacte possível na população e nas vias existentes, de forma a evitar o trânsito
desordenado e assim, acautelar as condições de segurança de trabalhadores e utentes da via pública.
As actividades de construção serão, sempre que possível, confinadas à área afecta à obra
(faixa expropriada), evitando a utilização de outros terrenos, de forma a minimizar as perturbações do
foro fundiário, e a afectação de áreas com ocupação do solo sensível.
No final da obra, todos os terrenos afectados pela obra, quer ao nível das áreas ocupadas
pelos estaleiros, quer ao nível dos caminhos em terra batida ou pavimentados, utilizados pelas
máquinas envolvidas na execução da obra, serão repostos em condições idênticas às iniciais.
Para além disso irá ser assegurada a reparação dos estragos causados, nomeadamente nas
vias de comunicação, bens imobiliários, terrenos agrícolas, muros, vedações e serviços afectados,
em consequência das obras e nomeadamente dos desvios de tráfego.
Devido às características da obra em questão, será necessário criar alternativas viáveis para a
circulação dos utentes do IP5, durante alguns períodos de tempo. Refere-se, no entanto, que serão
divulgados, com a necessária antecedência e clareza todas as alterações na circulação rodoviária.
Elaborou-se um estudo com o objectivo de avaliar os impactes do sublanço em estudo nas
linhas de água atravessadas pelo traçado. Deste estudo concluiu-se que as linhas de água que
apresentam captações de abastecimento público não serão afectadas. Foi igualmente analisado o
potencial impacte da estrutura rodoviária nas captações subterrâneas de abastecimento público

Doc. N.º MAFA.E.211.SX
Novembro 2003
mafa-e-211-sx-sum-exec.doc

16

Consultores de Arquitectura
Paisagista e Ambiente, Lda.

existentes na envolvente ao traçado, tendo-se verificado que estas não serão afectadas. Refere-se
contudo, que será implementado um plano de monitorização durante a fase de construção e de
exploração, em algumas linhas de água interceptadas e em algumas captações localizadas na
proximidade do traçado, permitindo averiguar qualquer alteração ao nível qualitativo e quantitativo
nos recursos hídricos superficiais e subterrâneos.
Todas as estruturas hidráulicas existentes que forem afectadas pela construção da via, serão
salvaguardadas e apresentadas as respectivas medidas de minimização, nomeadamente a sua
reposição. Para os poços/furos de uso agrícola existentes na envolvente ao traçado que forem
afectados directa ou indirectamente, será accionado um processo de substituição dos mesmos ou de
indemnização dos proprietários.
Foi efectuada uma análise rigorosa dos elementos patrimoniais, arqueológicos e edificados
existentes na envolvente ao traçado, que possam sofrer um impacte directo ou indirecto decorrente da
construção do troço rodoviário em estudo. Desta análise concluiu-se que o alargamento e a construção da
via determinará impactes directos negativos referentes a um elemento histórico/arqueológico, três
elementos considerados de património etnográfico e dois elementos de património arquitectónico.
Preconizaram-se as medidas de minimização adequadas a salvaguardar a integridade, ou pelo
menos a memória dos elementos patrimoniais. Preconizou-se, ainda, como medida geral de
minimização, o acompanhamento das obras por um arqueólogo durante a instalação de estaleiros, as
fases de decapagem, desmatação e revolvimento de solos.
Foi ainda efectuada uma análise dos impactes decorrentes da construção e exploração da
presente infra-estrutura rodoviária nos sistemas ecológicos da região. Neste estudo foram
identificados os locais mais adequados para a passagem de fauna de médio e grande porte (lobo,
corço, javali, raposa, geneta, etc), tendo sido conjugados com a existência de obras de arte na via
(passagens inferiores (PI), passagens inferiores para peões (PIP), passagens agrícolas (PA), e
viadutos (V)), para além de passagens hidráulicas de dimensões adequadas para a sua passagem.
Desta análise verificou-se que as estruturas previstas no projecto encontram-se em número suficiente
e com o tamanho apropriado para a passagem da fauna.
Tendo em consideração que a construção desta infra-estrutura necessitará do recurso a
explosivos, o Empreiteiro irá cumprir a Legislação em vigor relativa a este tipo de actividade, com
vista a não colocar em risco pessoas e bens, assumindo inteira responsabilidade pelos prejuízos que,
eventualmente, venham a ser causados a terceiros. A título de exemplo, não será permitida a
realização de rebentamentos depois do pôr do sol, e serão adoptados avisos sonoros. Irão
igualmente ser tomadas todas as medidas que evitem ou reduzam ao mínimo as projecções de
fragmentos rochosos resultantes dos rebentamentos.
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O empreiteiro irá definir um horário de trabalho adequado, tendo em consideração que a
execução de actividades de construção que gerem elevado ruído e que se desenrolem na
proximidade de edifícios de habitação, escolas e/ou hospitais poderá apenas ter lugar no período
diurno, ou seja, das 7h00 às 18h00.
Os impactes no ambiente sonoro foram identificados, tendo sido proposto um projecto de medidas
de minimização que prevê a implantação de barreiras acústicas para os locais mais sensíveis:


km 0+000 a km 0+150, a sul da via;



km 3+200 a km 3+250, a sul da via;



km 3+300 a km 3+450, a sul da via;



km 3+450 a km 3+600, a norte da via;



km 3+900 a km 4+000, a sul da via;



km 7+050 a km 7+450, a sul da via;



km 9+650, a sul da via;



km 9+650 a km 9+800, a norte da via;



km 13+800, a norte da via;



km 17+650, a norte da via;



km 19+350 a km 19+650, a sul da via;



km 19+900, a norte da via.

Foi igualmente elaborado um projecto de integração paisagística que apresenta um conjunto
de medidas minimizadoras de impactes, através do adequado revestimento vegetal dos taludes e
restantes áreas intervencionadas, bem como a criação de barreiras arbóreo-arbustivas em situações
de maior proximidade da via a habitações.
Apresentam-se no RECAPE algumas cláusulas ambientais especiais que serão integradas
no Caderno de Encargos da Obra, de forma a serem aplicadas pelo Empreiteiro. Para facilitar a sua
compreensão e aplicação, foram divididas de acordo com o faseamento dos trabalhos da obra e com
situações que merecem um cuidado especial.
Por outro lado, o Empreiteiro irá implementar um Programa de Acompanhamento Ambiental,
adequado à empreitada, tendo por base os requisitos da legislação e normas aplicáveis, devendo
adoptar critérios que reduzam as oportunidades de degradação das condições ambientais durante a
fase de construção da obra e que garantam a preservação do ambiente na sua fase de operação.
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6 - MONITORIZAÇÃO AMBIENTAL
O Plano Geral de Monitorização permite identificar e avaliar os impactes residuais de alguns
componentes do ambiente que irão emergir durante a fase de construção e exploração do
empreendimento; detectando a violação de limites estabelecidos na legislação ambiental em vigor,
equacionando a necessidade de implantar medidas de minimização e/ou de correcção. Outro factor
importante é a obtenção de informação adicional, que poderá ser utilizada posteriormente quer na
reavaliação dos impactes, quer na redefinição das medidas minimizadoras propostas.
Desta forma, foram apresentados os seguintes planos gerais de monitorização que tiveram em
consideração as medidas preconizadas na DIA:


Recursos Hídricos Superficiais e Subterrâneos – avaliação do impacte da infraestrutura nos recursos hídricos em termos qualitativos e quantitativos, de acordo com a
legislação aplicável e verificação da eficiência das medidas adoptadas. Foi proposta a
monitorização de diversas linhas de água atravessadas pelo traçado e de alguns poços
localizados na sua envolvente.



Sistemas Ecológicos – avaliação do impacte da infra-estrutura na fauna existente na região.
Análise da eficácia das obras de arte e das passagens hidráulicas para a passagem da fauna.



Qualidade do Ar – controlar os níveis de poluentes atmosféricos gerados pelo projecto
durante a fase de exploração.



Ambiente Sonoro – Controlo dos níveis acústicos junto dos locais identificados com
sensibilidade ao ruído e especialmente nas zonas onde são recomendadas as medidas de
minimização de ruído (barreiras acústicas).

Para cada um destes descritores, são definidos os parâmetros a determinar ou medir, os locais
de amostragem e a periodicidade respeitante a cada um deles.
O Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra proposto no Relatório Técnico, deverá
garantir o cumprimento do proposto nestes planos de monitorização.
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7 - CONCLUSÕES
Este documento pretende sintetizar o trabalho desenvolvido globalmente no RECAPE,
demostrando o cumprimento do Projecto de Execução do Sublanço Mangualde/Fornos de Algodres,
que se desenvolve entre os kms 0+000 e 21+297, com a Declaração de Impacte Ambiental (DIA) do
EIA do lanço IP5 – Mangualde/Guarda no qual se integra.
Para a execução do RECAPE, foram elaborados novos estudos no sentido de ser dado
cumprimento aos termos e condições fixadas na DIA, que conjuntamente com um maior rigor de
aproximação às condições do terreno pelo projecto, decorrente da passagem da fase de Estudo
Prévio para a de Projecto de Execução, conduziu a que neste fossem introduzidas ligeiras alterações
ao traçado, tendo assim sido minimizados ou mesmo evitados os impactes identificados no EIA.
O RECAPE propõe um conjunto de cláusulas ambientais que irão ser integradas no Caderno
de Encargos da Obra, de forma a serem respeitadas pelo empreiteiro e assim minimizar alguns
impactes ambientais previstos.
Para além do referido, é também proposto, um Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra,
tendo como principal objectivo garantir a aplicação em obra dos pressupostos ambientais
estabelecidos no RECAPE.
Por último são propostos Planos de Monitorização Ambiental, nomeadamente de Recursos
Hídricos, Sistemas Ecológicos, Ambiente Sonoro e Qualidade do Ar, que pretendem salvaguardar
situações de risco, avaliar a eficácia das medidas propostas, e assegurar que as medidas
preconizadas e postas em prática são eficazes e permitem reduzir os impactes identificados.
Em complemento, foram ainda desenvolvidos o Projecto de Medidas de Minimização de
Protecção Sonora e o Projecto de Integração Paisagística.
Pelo exposto, julga-se que as alterações e os estudos realizados nesta fase do projecto, as
medidas de minimização de impacte propostas para a fase de construção e de exploração, os
Projectos de Integração Paisagística e de Protecção Sonora, a implementação do Plano de
Acompanhamento Ambiental da Obra e o Plano Geral de Monitorização Ambiental, ajustam-se e
evidenciam a conformidade do Projecto de Execução com as condições estabelecidas na DIA.
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