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1 - INTRODUÇÃO
O presente documento constitui o Sumário Executivo do Relatório de Conformidade
Ambiental do Projecto de Execução (RECAPE) do IP2 – Vale Benfeito / Junqueira.

Com uma extensão de 28,5 km este lanço do IP2 entre Vale Benfeito / Junqueira constitui
uma via não portajada integrada na Subconcessão do Douro Interior que tem uma
extensão de aproximadamente 28,5 quilómetros dando continuidade ao Lanço do IP2 –
Macedo de Cavaleiros / Vale Benfeito já em serviço, junto da localidade de Vale Benfeito e
no final será continuado pela EN102 existente, próximo da localidade da Junqueira.

A Subconcessão do Douro Interior, atribuída em Novembro de 2008 e por um período
máximo de 30 anos à AENOR – Auto-estradas do Norte, S.A., engloba a implementação do
IP2 entre Macedo de Cavaleiros e Celorico da Beira e do IC5 entre Murça e Miranda do
Douro.
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O Lanço Vale Benfeito/ Junqueira, em avaliação, encontra-se integrado no projecto global
do IP2 (definido no Plano Rodoviário Nacional), que permite fazer a ligação entre o IP4
(Porto – Bragança) e o IP5 (Aveiro – Vilar Formoso), itinerários fundamentais de ligação
entre a fronteira de Espanha e o Litoral Norte, constituindo duas das principais vias de
entrada e de saída de mercadorias e passageiros do país (FIG. 1).

Em termos locais, o Lanço em estudo permitirá ainda uma melhoria das acessibilidades
inter-concelhias (entre Macedo Cavaleiros, Mirandela, Torre de Moncorvo e Vila Flor), bem
como uma articulação com vias da rede fundamental (caso do IC5) e da rede
complementar (caso da EN102 e EN214), passando a região dispor de ligações mais
rápidas e seguras com o exterior o que terá importantes reflexos na dinamização das
actividades económicas (indústria, comércio e turismo) e na acessibilidade geral das
populações.

Em termos administrativos a sua localização ocorre no concelho de Macedo de Cavaleiros,
Mirandela, Torre de Moncorvo e Vila Flor, freguesias de Macedo de Cavaleiros (Burga,
Bornes, Vale Benfeito), no concelho de Mirandela ( Freixeda, Caravela), no concelho de
Torre de Moncorvo (Adeganha) e no concelho de Vila Flor ( Sampaio, Lodões, Assares e
Santa Comba de Vilariça, Benlhevai e Trindade) (FIG. 2).

A entidade proponente do projecto é a AENOR – Auto-Estradas do Norte, S.A., a qual está
sujeita em matéria de licenciamento de Estudos e Projectos, à tutela do Ministério das
Obras Públicas, Transportes e Comunicações, exercida através das EP - Estradas de
Portugal, S.A..
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FIG. 2 – Enquadramento Administrativo

O principal objectivo do RECAPE a que se refere este Sumário Executivo é o de verificar a
Conformidade Ambiental do Projecto de Execução do IP2 – Vale Benfeito - Junqueira, com
a Declaração de Impacte Ambiental relativa ao Projecto em fase de Estudo Prévio. Neste
contexto, o RECAPE procura descrever e justificar a conformidade ambiental do projecto e
o cumprimento das condições impostas na referida DIA, para que a entidade licenciadora
se possa prenunciar sobre o mesmo, em sede de licenciamento.

O RECAPE é desenvolvido nos termos da legislação em vigor, correspondente ao regime
jurídico

de

Avaliação

de

Impacte

Ambiental

aprovado

pelo

Decreto-Lei

n.º 69/2000, de 3 de Maio, alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 197/2005, de 8 de
Novembro e Declaração de Rectificação nº 2/2006, de 2 de Janeiro.
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O RECAPE é composto pelos seguintes volumes: Sumário Executivo; Relatório Técnico;
Anexos Técnicos; Cláusulas Ambientais Integradas no Caderno de Encargos da Obra;
Plano Geral de Monitorização.

Inclui ainda os projectos de execução de medidas de minimização relativos ao Projecto de
Integração Paisagística (Volume 9 do Projecto de Execução) e Projecto de Medidas de
Minimização do Ambiente Sonoro (Volume 21.2 do Projecto de Execução) apresentados
em volumes próprios anexos ao RECAPE.

O Sumário Executivo destina-se a publicitação junto ao público, resumindo as principais
informações que constam dos restantes volumes de RECAPE, considerando as seguintes
secções:
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-

Introdução;

-

Antecedentes do Projecto;

-

Descrição do Projecto;

-

Conformidade do Projecto de Execução com a DIA;

-

Medidas de Minimização e Planos de Monitorização Ambiental;

-

Conclusões.
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2 - ANTECEDENTES DO PROJECTO
Nos termos da legislação ambiental em vigor, o projecto foi sujeito em fase anterior a
procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), no âmbito do então designado “IP2
– Vale Benfeito / Ponte do Sabor”, cuja conclusão ocorreu em 3 de Dezembro de 2003,
com a emissão de Declaração de Impacte Ambiental Favorável Condicionada. Na sua
sequência, a apreciação da conformidade do Projecto de Execução com a DIA (processo
de pós-avaliação) e o início da execução do projecto teria que ocorrer até dois anos após a
data de emissão da DIA.

O desfasamento que entretanto se verificou quanto à sujeição do Projecto de Execução ao
respectivo processo de pós-avaliação decorre de uma situação particular relacionada,
numa primeira fase, com os estudos que a EP promoveu para o troço seguinte do IP2 e
que vieram a condicionar também este troço, e numa segunda fase com a integração do
IP2 numa subconcessão rodoviária.

Assim a DIA foi inicialmente prorrogada por um prazo de 3 anos, até 3 de Dezembro de
2006, com base numa solicitação da EP – Estradas de Portugal ao então Instituto do
Ambiente (actual Agência Portuguesa do Ambiente). Posteriormente e decorrente da
integração deste projecto na Subconcessão do Douro Interior, a Declaração de Impacte
Ambiental (DIA) foi novamente prorrogada até 3 de Dezembro de 2009, com base num
Despacho específico emitido pelo Gabinete do Secretário de Estado do Ambiente em 9 de
Dezembro de 2008. No referido Despacho, e decorrente da mesma situação, foi atribuída à
EP, Estrada de Portugal, S.A. como entidade licenciadora, a verificação da conformidade
do projecto com a DIA, em sede de licenciamento.

O Estudo Prévio do IP2 entre Vale Benfeito e a Ponte do Sabor iniciava-se junto à
povoação de Vale Benfeito e terminava cerca do km 53,2 da EN 102, antes da travessia do
rio Sabor, sendo a sua extensão de cerca de 34 km. A sua continuidade, para sul,
encontrava-se prevista por um novo troço do IP2 – Ponte sobre o rio Sabor e Acessos
Imediatos, na época em fase de Projecto Base.

Doc. Nº VBJQ.E.211.SE
Maio 2009
VBJQ.E.211.SE.doc

7

O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) e o projecto do Estudo Prévio do IP2 entre Vale
Benfeito e a Ponte do Sabor deram entrada no então Instituto do Ambiente (actual Agência
Portuguesa do Ambiente), em Fevereiro de 2003, tendo sido emitida a Declaração de
Impacte Ambiental (DIA) favorável condicionada, em 3 de Dezembro de 2003, às seguintes
soluções de projecto:
•

1º Trecho (km 0+000/4+300): Solução Base conjugada com a Variante Túnel;

•

2º Trecho (km 4+300/11+900): Variante A1 conjugada com a Solução Base;

•

3º Trecho (km 11+900/25+250): Solução Base (aproximadamente entre os km 13 e
km 15), conjugada com a Variante B e com a Variante C;

•

4º Trecho (25+258/34+230): Solução Base conjugada com a Variante E.

A aprovação destas soluções de traçado que totalizam cerca de 33,1 km, ficou
condicionada à implementação de um conjunto de alterações a efectuar em fase de
Projecto de Execução.

No âmbito do desenvolvimento do Projecto de Execução e face aos condicionamentos
entretanto surgidos com o lanço seguinte do IP2 (que originou a decisão de se realizar um
Estudo Prévio a iniciar-se na Junqueira, denominado IP2 – Junqueira/Pocinho, para que
pudessem ser estudadas diferentes alternativas de traçado na travessia do rio Douro), o
troço para o qual foi desenvolvido o Projecto de Execução é mais curto que o avaliado no
EIA, terminando nas proximidades da povoação da Junqueira. Assim, o lanço agora
designado

por

IP2

–

Vale

Benfeito

/Junqueira,

apresenta

uma

extensão

de

aproximadamente 28,5 km terminando, numa rotunda que faz a ligação entre o IP2, a
EN102 e a EN215, no ponto onde actualmente a EN215 entronca na EN102.
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3 - DESCRIÇÃO DO PROJECTO
Com uma extensão de 28,5 km este lanço do IP2 que constitui uma via não portajada
integrada na Subconcessão do Douro Interior, desenvolve-se no primeiro quilómetro
paralelamente à EN102, pelo seu lado poente. Esta estrada nacional que actualmente dá
continuidade ao lanço do IP2, Macedo de Cavaleiros / Vale Benfeito, voltará a dar
continuidade à EN102 proveniente de Norte, prevendo-se para isso uma passagem
superior ao km 0+262 do IP2.

Ao km 1+800 prevê-se o primeiro viaduto deste lanço num pequeno vale a Norte da
pequena povoação de Bornes, onde inicia a subida para o ponto mais alto deste lanço, na
Serra de Bornes.

Cerca de 900 m mais adiante surge a segunda ligação à rede viária local através do
denominado Nó de Bornes.

Continuando o traçado sobe até uma cota de 808 m, ponto que é atravessado através de
um pequeno túnel, com cerca de 100 m de extensão, localizado ao km 4+230 – 4+330, que
pretende sobretudo manter inalteráveis os circuitos rodoviários aí existentes e assegurar a
necessária permeabilidade para a fauna que atravessa esta portela. Atendendo à reduzida
cota de trabalho e à proximidade da falha da Vilariça, este túnel será construído recorrendo
à técnica de “cut and cover”.

A partir deste ponto o traçado desce até ao km 5+100 na margem direita da ribeira do
Mouco, paralelamente à EN102. Esta ribeira é atravessada através de um viaduto ao
km 5+200, designado por Viaduto 1.1.

Cerca de 300 m mais adiante a EN102 é intersectada através de uma passagem superior
(PS5), passando o IP2 a desenvolver-se a Nascente desta estrada nacional, e
aproximando-se o mais possível da mesma para evitar a ocorrência de parcelas sobrantes
entre as duas vias.
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Ao km 7+000 passa entre as pequenas povoações de Caravelas e Burga, mas
suficientemente afastado de ambas, evitando assim eventuais impactes negativos. Mais
adiante, a partir do km 7+600, o traçado aproxima-se ainda mais da EN102, de modo a
reduzir o efeito barreira gerado pelas duas vias, passando depois superiormente ao
restabelecimento desta estrada nacional (PI7), cerca do km 8+800, no local onde
anteriormente estava prevista a implantação do Nó de Caravelas.

Inicia a seguir ao nó uma descida, sendo que no final da mesma será implantado o primeiro
meio nó do Nó da Trindade, que é o terceiro deste lanço. Este meio nó, designado Nó da
Trindade 1, articula-se com a EM578 e permite o acesso a Mirandela, Trindade e Freixeda
para o tráfego proveniente de sul, pelo IP2. A outra metade do Nó da Trindade (2) localizase um pouco mais a sul e interliga o IP2 com a EN214, permitindo o acesso à Trindade e a
Benlhevai para o tráfego proveniente de norte pelo IP2. Os dois meios nós são interligados
por um troço do IP2 com uma plataforma de 2x2 vias, no qual será implantado um viaduto
(V2) com cerca de 130 m de extensão que assegura a travessia do Ribeiro do Macedinho,
localizado sensivelmente ao km 11+650.

A partir deste nó o traçado assume uma direcção genérica Norte/Sul, passando próximo
das pequenas localidade de Chãs, Benlhevai, Fragada e Santa Comba de Vilariça. A
Poente desta última localidade, mas afastado desta cerca de 2 km, atravessa-se a zona de
orografia mais acidentada do traçado, entre Cabeço de Dona Maria e Chão de Mangas.
Neste alinhamento curvo prevê-se ainda a implantação de um viaduto (V3) com cerca de
385 m de extensão e uma altura máxima 41 m, na travessia do vale da Ribeira da Freixeda.

Segue-se depois em alinhamento recto, no qual se prevê ao km 17+900, um outro viaduto
(V4), com cerca de 190 m de extensão.

Continuando numa zona de orografia algo acidentada, passa ao lado de Assares e
aproxima-se novamente da EN102, e do ponto onde fará a ligação ao IC5. Esta ligação é
feita através do Nó de Lodões, ao km 21+267, o qual apresenta uma configuração de trevo
incompleto, que no ponto final do IC5 tem uma rotunda que permite também o acesso à
EN102.
10
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Neste nó será implantado o Centro de Assistência e Manutenção (CAM), assumindo o
mesmo grande importância na futura rede viária por interligar o IP2, o IC5 e a EN102.

O traçado aproxima-se depois do vale da ribeira da Vilariça, atravessando primeiro a ribeira
da Laça ao km 22+800 com um viaduto, V5, de 190 m de comprimento. Mais adiante, a
travessia do vale da Ribeira da Vilariça, ao km 24+000, será assegurada pelo Viaduto V6,
com 157 m de extensão.

A parte final do traçado desenvolve-se sempre na margem esquerda desta ribeira. Ao
km 24+400 está previsto o nó com o outro troço do IC5 em direcção a Nascente, a Miranda
do Douro. Este nó, denominado de Nozelos, fará parte do lanço do IC5 – Nozelos (IP2) /
/Miranda do Douro (Duas Igrejas).

Logo após este nó observa-se o oitavo viaduto deste lanço, com cerca de 86 m de
extensão para travessia de uma linha de água mais profunda, afluente da ribeira de
Vilariça, para ao km 26+520 intersectar a EN215, restabelecida através da PS22, ao
km 27+481.

Após a travessia da Ribeira de S. Martinho (Viaduto V8, com 60 m de extensão), este lanço
do IP2 termina ao km 28+517, numa rotunda que faz a ligação entre o IP2, a EN102 e a
EN215, no ponto onde actualmente a EN215 entronca na EN102. Quando o IP2 tiver
continuidade para Sul através de uma via de construção nova, o IP2 passará
superiormente à EN215, e esta rotunda será transformada em nó desnivelado, com acesso
à EN102 e EN215.

Na FIG. 3 apresenta-se o projecto em estudo à escala 1: 25 000.

Ao longo do desenvolvimento do IP2 são 43 as vias restabelecidas tendo-se procurado que
a sua localização fosse a mais adequada. Destes restabelecimentos, 15 correspondem a
passagens superiores (PS), 8 a passagens inferiores (PI), 4 a passagens agrícolas (PA) e
as restantes 16 a passagens de outros tipos.
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As vias intersectadas possuem características diferentes através das quais se garantem as
mais diversas acessibilidades, e que é necessário restabelecer para que a passagem do
futuro IP2 afecte o menos possível as relações actuais. Assim, as vias interferidas pelo
traçado do IP2 serão restabelecidas em conformidade com a sua utilização, em regra
condizente com a sua classificação administrativa.

No restabelecimento do sistema de drenagem natural, o projecto contempla 9 viadutos no
IP2, em que os principais cursos de água atravessados são o Ribeiro do Vale Pereiro (km
1+800); a Ribeira do Mouco (km 5+800); o Ribeiro do Macedinho (km 11+650); a Ribeira da
Freixeda (km 17+900); a Ribeira da Laça (km 22+800); a Ribeira da Vilariça (km 24+000) e
a Ribeira de São Martinho (km 26+800).

Para as restantes linhas de água, de carácter mais incipiente, são previstas as passagens
hidráulicas (PH) com secções adequadas a cada caso. O número de passagens hidráulicas
a construir neste lanço é de 92 na plena via e restabelecimentos e de 30 nos ramos dos
nós. O seu dimensionamento foi feito para uma cheia centenária.

Dos movimentos de terras previstos para a implantação da estrada resultará um saldo final
negativo de -157 000 m3, este deficit irá ser reposto através de solos que provirão da
execução do Lote 7 (Nó de Pombal / Nozelos – IP2. No que respeita às terras que não
poderão ser reutilizadas estas serão depositadas em 3 Vazadouros localizados
marginalmente ao local de construção da via, internamente à faixa expropriada e em locais
sem condicionantes ambientais..

O pavimento a implementar corresponde a Betão Betuminoso Convencional. A via será
vedada em toda a sua extensão encontrando-se as vedações localizadas no limite da zona
a expropriar.
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O Estudo das Previsões de Tráfego aponta para os valores indicados Quadro 1.

Quadro 1 – Previsões de Tráfego
Troços

Nó de Macedo de
Cavaleiros

Nó de Bornes

Nó de Caravelas

Nó da Trindade

Nó IP2 / IC5
(Nozelos)

Nó de Bornes

Nó de Caravelas

Nó da Trindade

Nó IP2 / IC5 (Lodões)

Nó IP2 / EN102
(Junqueira)

Anos

Ligeiros
(veíc./ dia)

Pesados
(veíc./dia)

Total
(veíc./dia)

2012

2298

195

2493

2022

3954

310

4264

2032

5034

392

5426

2012

1387

141

1528

2022

2524

233

2757

2032

3296

298

3594

2012

1140

136

1276

2022

2169

216

2385

2032

2868

281

3149

2012

1512

181

1693

2022

2951

304

3255

2032

3840

388

4228

2012

1933

259

2192

2022

4234

471

4705

2032

5540

596

6136

O prazo previsto para a execução da obra decorre entre 2009 e 2012, estando a
exploração agendada a partir dessa data.
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4 - CONFORMIDADE DO PROJECTO DE EXECUÇÃO COM A DECLARAÇÃO DE
IMPACTE AMBIENTAL
A aprovação do traçado escolhido pela Comissão de Avaliação foi condicionada à
integração no Projecto de Execução das recomendações e medidas apresentadas na
Declaração de Impacte Ambiental (DIA), a que se tentou dar o devido cumprimento, com
base:
•

no aprofundamento dos estudos que permitiram rectificações do traçado dentro do
corredor aprovado para uma melhor relação com a ocupação e as condicionantes
existentes, as recomendações da DIA e as pretensões do ordenamento municipal;

•

na realização de estudos complementares com vista à avaliação dos impactes nos
Recursos Hídricos, do Ambiente Sonoro, dos Factores Biológicos e Ecológicos e do
Património, e determinação das medidas de minimização mais adequadas face ao
projecto final, conforme indicação da DIA.

•

à execução dos projectos de execução das medidas de minimização consideradas
necessárias: Projecto de Integração Paisagística e Projecto de Protecção Sonora.

As recomendações da DIA para a minimização de impactes prendem-se sobretudo com a
Geomorfologia, os Recursos Hídricos, a Fauna, a Flora e Vegetação, a Paisagem, o Uso do
Solo, o Património e o Ambiente Sonoro e recomendações para a fase de construção.

Nesta fase, em resultado de uma forte articulação entre a equipa ambiental e a equipa
projectista, e com base numa análise de maior detalhe, introduziram-se alterações no
presente Projecto de Execução, que permitiram a minimização de impactes e melhorias do
ponto de vista geométrico e económico.

Estas

alterações

correspondem

no

geral

a

algumas

ripagens

do

traçado,

e

restabelecimentos de forma a minimizar a afectação dos usos locais, destacando-se as
áreas agrícolas e as áreas florestais de interesse (castanheiros), bem como minimizar os
volumes de terras associados, contribuindo desta forma para uma melhor integração dos
traçados na paisagem e usos locais.
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Seguidamente sintetizam-se as principais alterações de traçado efectuadas e a sua relação
com os condicionamentos da DIA para o Projecto de Execução.

4.1 - Alterações de Traçado
⎯ Alteração entre o km 0+000 e o km 1+400 / Cumprimento da Medida C-1 da DIA

A DIA solicitava a ripagem do traçado desde o seu início até ao km 0+900, para junto
da EN102, a fim de minimizar os impactes sobre a área agrícola e sobre a área de
souto.

Entre o inicio do traçado e o km 1+400 foi assim introduzida, face ao projecto em fase de
Estudo Prévio, uma ripagem na primeira curva do traçado para Nascente, de modo a
aproximá-la da estrada nacional (EN102). Cerca do km 0+800 do Estudo Prévio, o
afastamento máximo, era de aproximadamente 150 m e com a ripagem efectuada,
actualmente é de cerca de 75 m, diminuindo-se a área de parcelas sobrantes.

Com o desvio do traçado para Nascente, minimizou-se a afectação de área agrícola,
nomeadamente olival (no início do traçado), pela utilização do IP2 existente ou pela
colocação do traçado no extremo das parcelas, e próximo da EN102. Reduziu-se também
de forma muito importante a afectação da área de souto existente entre o km 1+060 e o
km 1+300 pela colocação do traçado no limite dessa parcela. Contudo, neste local ao
aproximar-se o IP2 da EN102 haverá uma inevitável afectação de vinha que constitui o uso
adjacente à actual estrada.

Com esta deslocação foi também possível evitar a afectação de um sítio patrimonial cerca
do km 1+150 do Estudo Prévio (Sítio n.º 1 – Alta da Mulher Morta – mancha de ocupação),
o que constitui também um impacte positivo.

Ao km 1+200, de modo a permitir a circulação entre a EN102 e a rede viária local e diminuir
o efeito de barreira criado pelo paralelismo das duas vias será feito um restabelecimento
através da colocação de uma passagem superior (PS2).
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A alteração traduz-se numa acção positiva, estando o traçado mais ajustado ao terreno,
apresentando taludes de menores dimensões, ficando melhor integrado na morfologia local
e consubstanciando uma intrusão visual menor.

⎯ Eliminação do Nó de Caravelas (km 8+800) / Medida da C-2 da DIA

Uma das recomendações da DIA face ao projecto em fase de Estudo Prévio dizia
respeito à reformulação do Nó de Caravelas (deslocação e/ou diferente configuração),
de modo a minimizar a afectação do vale agrícola existente a Nascente da via, ocupado
essencialmente por olival. O nó de Caravelas tem como localização o km 10+000 do
Projecto de Execução.

Dando cumprimento à medida foi assim inicialmente desenvolvida uma solução um pouco
mais compacta que permitia uma redução da área ocupada, minimizando a interferência
com as linhas de água existentes e maximizando o aproveitamento da EN102.

No entanto, após reunião na Câmara Municipal de Mirandela, este município manifestou o
seu desacordo com a construção deste nó, uma vez que o mesmo apenas servia uma
localidade com um número muito reduzido de habitantes, propondo que o mesmo fosse
substituído por uma ligação à EM578 (mais a Sul), uma vez que esta via permite um
acesso mais rápido a Mirandela, sendo por isso usada com frequência pelos veículos de
emergência do Hospital de Mirandela nos percursos de e para sul.

Optou-se então e com a concordância da EP, por eliminar o Nó de Caravelas do local em
que estava previsto e em sua substituição criar uma ligação à EM578 mais a Sul
(km 11+000), assegurando apenas os movimentos para o sentido Sul. Esta ligação passou
a integrar o Nó da Trindade o qual foi desdobrado (Nó da Trindade 1 no km 11+000 e Nó
da Trindade 2 no km 12+800), de modo a completar a forma como o tráfego se distribui na
rede viária envolvente.
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O Nó da Trindade assegurará assim os movimentos tanto para sul como para norte a partir
do novo lanço do IP2. Analisando a rede viária futura e a articulação com o IP2, conclui-se
que na EM578 predominará o tráfego proveniente de sul do IP2 com destino a Norte
(Mirandela) e vice – versa), enquanto na EN102 predominará o tráfego proveniente de
Norte do IP2 com destino a sul (Vila – Flor) e vice-versa.

⎯ Alteração entre o km 1+400 e o km 2+600, incluindo o Prolongamento do
Viaduto sobre o Ribeiro do Vale Pereiro (km 1+750) / Cumprimento da Medida
C-3 da DIA

A DIA solicitava o prolongamento do viaduto sobre o ribeiro de Vale Pereiro (km 1+750)
a fim de minimizar a afectação da actividade agrícola.

Com base nesta indicação, procurou-se de um modo geral, entre os km 1+400 e 2+600
reduzir a ocupação do solo ajustando o traçado ao terreno existente. Para tal, ripou-se
ligeiramente o traçado para Poente, conseguindo-se desta forma que os taludes
apresentem alturas inferiores e limitando o Viaduto 1, sobre o Ribeiro do Vale Pereiro, à
zona em que o vale tem mais expressão agrícola.

O viaduto previsto entre cerca dos km 1+776 e 2+125 (Viaduto 1) minimiza-se a afectação
da área agrícola (culturas de sequeiro e olival), tendo mais 55 m relativamente ao
apresentado no Estudo Prévio. Para além de reduzir a afectação directa do olival, com este
prolongamento consegue-se manter um caminho de terra que aí passa e que dá acesso à
localidade de Bornes, evitando a construção de um restabelecimento responsável por
afectações suplementares de solos e respectivos usos.
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⎯ Alteração da geometria do Nó de Bornes (km 2+700) / Cumprimento da Medida
C-4 da DIA

A DIA solicitava que a ligação do Nó de Bornes à EN102 não afectasse uma área de
souto.

A geometria do Nó de Bornes (localizado no km 2+700) foi assim alterada para uma
geometria mais compacta que a prevista no Estudo Prévio, tendo sido salvaguardadas as
áreas de souto existente localizadas entre o IP2 e a localidade de Bornes e reduzida a
ocupação global dos usos locais. Para isso contribuiu o aproveitamento do Nó para
restabelecer um caminho existente (Restabelecimento 3B), evitando assim a necessidade
de uma obra de arte adicional e o respectivo restabelecimento. Também se realça que o
actual Nó se desenvolve a cotas mais próximas do terreno, tendo por isso terraplanagens
menos significativas.

Na ligação à EN102, o ramo do Nó actual entra muito marginalmente no perímetro urbano
de Bornes, pelo que após a concordância manifestada pela Câmara Municipal de Macedo
de Cavaleiros, o Ramo foi colocado paralelamente ao arruamento existente não o
afectando e estabelecendo uma rotunda na extremidade sudoeste para articulação entre o
IP2 e a EN102.

Com a reformulação do Ramo relativo ao Nó de Bornes foi possível também minimizar a
afectação de uma grande parcela de Olival, que como o Estudo Prévio, era praticamente
toda afectada. De um modo geral, o Nó de Bornes desenvolve-se maioritariamente em
áreas de culturas de sequeiro, com menor valor agrícola e de investimento associado.
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⎯ Construção de uma Passagem Inferior, cerca do km 12+750 de modo a não
afectar o restabelecimento sob o viaduto (SB3) para minimização da afectação
do vale / Cumprimento da Medida C-5 da DIA

A DIA propunha que fosse eliminado o restabelecimento que se efectuava sob a zona
do viaduto SB3, cerca do km 11+500, já que o mesmo estando associado a um caminho
interferindo onde o traçado se desenvolve em aterro implicava um extenso traçado
alternativo sobre uma zona de olival.

No âmbito da optimização do traçado em fase de Projecto de Execução e para este trecho
onde se insere a alteração solicitada, procedeu-se contudo a uma ripagem geral do traçado
para Nascente, entre os km 9+600 e 12+200 para evitar a afectação de caminhos com
desenvolvimento paralelo ao IP2, o que levou a que face à zona do referido Viaduto SB3 do
Estudo Prévio, o traçado esteja agora cerca de 125 m mais para Nascente. Com a nova
solução projectada o restabelecimento do referido caminho faz-se igualmente sob o viaduto
(Viaduto 2 – km 11+604 a 11+734), embora pela maior proximidade do viaduto ao caminho,
o referido restabelecimento (Caminho Paralelo 16) seja agora muito mais curto e se
desenvolva sobre uma zona de matos, o que constitui uma medida positiva.

⎯ O projecto do pontão sobre a ribeira de S. Martinho deverá integrar a sua
função como passagem para fauna / Cumprimento da Medida C-6 da DIA

A ribeira de S. Martinho localiza-se cerca do km 26+825 do Projecto de Execução.
Na zona de desenvolvimento do Viaduto ocorrem predominantemente áreas de matos e
vegetação ripícola associada à ribeira de S. Martinho. No entanto, face ao interesse do vale
para a fauna e respectiva permeabilidade, procedeu-se à colocação de um viaduto
(Viaduto 8) (entre os km 26+796 e 26+856), em substituição do Pontão previsto fase de
Estudo Prévio, que evita, no essencial, a afectação da vegetação no vale, reduz
consideravelmente a intervenção no solo, nomeadamente destruição do coberto vegetal,
mantendo desta forma os habitats existentes com importância para a fauna. De forma muito
positiva, considera-se assim ter sido dado o devido cumprimento à DIA.
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⎯ Adopção de Solução de projecto que minimiza a afectação da povoação da
Junqueira / Cumprimento da Medida C-7 da DIA

No sentido de atender à solicitação da DIA: “adopção de uma solução de projecto para
a Variante E que minimize a afectação da povoação de Junqueira, nomeadamente no
seu desenvolvimento a cota inferior”.

Procedeu-se à ripagem do traçado para Poente entre os km 27+400 e 28+200, afastando-o
cerca de 500 m da povoação da Junqueira, passando agora o IP2 fora do limite urbano
desta povoação.

De uma forma geral, o traçado nesta zona passa a interferir com áreas de matos e culturas
de sequeiro evitando uma zona de olival desde o km 28+000 do Estudo Prévio até ao Nó
de Ligação à EN102.

Esta alteração revelou-se também como bastante positiva em termos do património, já que
evita de igual modo a afectação de três sítios de interesse já identificados no EIA do Estudo
Prévio (sítios 24, 25 e 26, actualmente correspondentes ao sítios 55, 56 e 57). Para estes
sítios a DIA preconizava a realização de sondagens arqueológicas, o que deixa assim de
ser necessário.

⎯ Alteração do Túnel de Bornes / Medida C-8 da DIA

A DIA refere a possibilidade de se equacionar o prolongamento do túnel de Bornes, da sua
construção se efectuar em escavação e/ou do seu desenvolvimento se fazer a uma cota
inferior.

O troço entre os km 3+000 e 5+400 onde se insere o túnel de Bornes é um dos que
apresenta características mais singulares e, por isso, é também um dos troços mais
sensíveis do ponto de vista ambiental.
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De facto, neste local é quase certa a presença de uma falha geológica, a falha de Vilariça,
o que leva a que a execução de um túnel pelo método mineiro seja desaconselhável.

Da análise ao traçado do Estudo Prévio, verificou-se ainda que:
•

O túnel segue em zona de vale com baixo recobrimento e apresentando, na parte
Sul, grandes dificuldades na sua construção pelo método mineiro;

•

A saída Sul apresenta escavação seguida de aterro sobre a linha de água (ribeiro
do Mouco), sendo necessário o seu restabelecimento lateral;

•

O túnel está abaixo da cota da própria ribeira, numa zona de baixa com drenagem
complicada.

Além da viabilidade técnica desta solução ser discutível pelas razões geotécnicas
invocadas, o impacte em toda a envolvente, nomeadamente na linha de água mencionada
é também muito negativo e significativo.

Propôs-se por isso na presente fase de projecto uma solução que permite a construção de
um túnel localizado à zona de maior elevação (km 4+230 – 4+330), viabilizando a sua
construção pelo método “cut & cover” (escavação seguida de recobrimento, considerado
mais adequado em face das condições geológico-geotécnicas do local), evitando-se quer
para Norte quer para Sul, o desenvolvimenro do traçado na zona de vale, particularmente
do lado Sul, onde afectaria o ribeiro do Mouco.

A Norte do túnel o traçado está assim mais encostado à EN102, na encosta nascente da
linha de água aí existente e a sul do túnel desenvolve-se ao longo da encosta Poente do
ribeiro do Mouco, sendo o atravessamento desta linha de água feito em viaduto
(Viaduto 1.1 – km 5+118 a 5+282)). Esta solução é ambientalmente mais equilibrada,
porque além se salvaguardar o atravessamento da Ponte do Mouco em túnel, mantendo a
permeabilidade evita também a afectação do ribeiro do Mouco.

De referir ainda que ao km 3+628, a Norte do túnel, está também prevista uma PH que
funciona como passagem de fauna (7,0 x 3,5 m – PH 3.3/PF) que conjuntamente com o
Viaduto 1.1 e o túnel garantem a permeabilidade para a fauna.
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Nas simulações visuais que se apresentam seguidamente é visível a inserção do túnel na
topografia, onde se verifica a continuidade da actual morfologia do terreno.

Vista Geral do Túnel a Partir de Noroeste

Vista de Sul

Vista de Norte
30
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4.2 - Estudos Desenvolvidos
Os estudos complementares desenvolvidos abrangeram as áreas dos Recursos Hídricos,
Factores Biológicos e Ecológicos, Uso do Solo, Património e Ambiente Sonoro definindo
em caso de necessidade as medidas adequadas para a sua minimização.

¾

Uso do Solo

Os estudos efectuados associados aos usos do solo interferidos no âmbito da construção
do IP2 – Vale Benfeito / Junqueira revelam que predomina a afectação de áreas de matos,
seguindo-se as culturas de sequeiro. As zonas de maior valor ecológico, nomeadamente
souto, olival, vinha e vegetação ripícola têm a uma afectação diminuta.

Na generalidade, as alterações decorrentes da optimização do traçado, efectuadas na
presente fase, traduzem-se numa redução de impactes no uso do solo bastante
significativa, comparativamente com as afectações inerentes ao traçado do Estudo Prévio,
sobretudo orientadas para a diminuição das afectações do souto, montado e carvalhal, pela
importância ecológica e económica associada.

¾

Recursos Hídricos

Procedeu-se, nesta âmbito, ao levantamento dos pontos de água que se encontram na
zona interessada pelo projecto por forma a avaliar os impactes que o projecto teria sobre
os mesmos.

Numa faixa de 200 m na envolvente do traçado, identificaram-se 40 pontos de água (poços,
minas e represas) prevendo-se a afectação de apenas 7. Adicionalmente aos pontos de
água, foram ainda identificadas 42 caixas de visita de rede de rega do Aproveitamento
Hidroagrícola do Vale da Vilariça, prevendo-se a afectação e posterior reposição de 12
caixas.
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Globalmente, considera-se que os impactes nos recursos hídricos durante a fase de
construção serão reduzidos, incluindo-se no Caderno de Encargos de Obra as medidas de
boas práticas ambientais que salvaguardam este recurso.

Em fase de exploração não se prevêem impactes relevantes, preconizando-se, como
medida de prevenção e controlo a implantação de um Plano de Monitorização que, de um
modo geral, avaliará a qualidade das águas superficiais, subterrâneas e de escorrência da
plena via.

¾

Ambiente Sonoro

Na presente fase do projecto efectuou-se a reavaliação dos impactes associados ao
projecto em questão, para se verificar o cumprimento dos valores legais e a necessidade
de implementação de medidas de minimização.

Relativamente à fase de construção as medidas de minimização de ruído estão
contempladas no Caderno de Encargos da Obra e passam por um conjunto de cuidados
com a realização dos trabalhos e período de funcionamento.

No que concerne à fase de exploração preconiza-se a implantação de 1 barreira acústica
para proteger receptores localizados cerca do km 28+110, lado esquerdo da Plena Via do
IP2.

Como medida de precaução propõe-se um Plano de Monitorização para as fases de
construção e exploração, adoptando-se, em caso de necessidade medidas adequadas de
minimização.
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¾

Factores Biológicos e Ecológicos

As avaliações nesta temática iniciaram-se logo com o arranque do Projecto de Execução,
de forma a fornecer toda a informação relevante ao projectista para que o traçado fosse, da
melhor forma possível, articulado com os valores naturais locais.

Foi desenvolvido de acordo com o solicitado na DIA um estudo detalhado das passagens
para fauna.

Como medida de minimização do efeito barreira da via para a fauna, no Projecto de
Execução foram definidas várias passagens para fauna.

No que respeita à flora e vegetação considera-se que com o traçado agora proposto foi
possível minimizar os impactes nas zonas de maior sensibilidade ou seja minimizou-se a
afectação de áreas de maior valor ecológico, nomeadamente souto, montado, olival e
carvalhal.

¾

Ordenamento e Condicionantes

Foi efectuada a actualização da informação apresentada no Estudo de Impacte Ambiental
(EIA), nomeadamente no que respeita a Condicionantes (Reserva Ecológica Nacional,
Reserva Agrícola Nacional, Servidões e Restrições de Utilidade Pública), de forma a serem
identificados eventuais conflitos com o traçado e proceder atempadamente à sua
minimização. Foram igualmente contactadas as Câmaras Municipais dos concelhos
abrangidos bem como diversas entidades com jurisdição na área em estudo, com vista à
obtenção de informação relevante para o desenvolvimento do projecto de execução.

Em termos de ordenamento, verificou-se o desenvolvimento dos traçados, essencialmente,
sobre Solo Rural, sendo as subclasses mais afectadas os Espaços Agrícolas e os Espaços
Naturais. Refira-se que estas subclasses eram também as mais interferidas em Fase de
Estudo Prévio.
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Destaca-se ainda a interferência com o sistema viário local, o qual, encontra-se
restabelecido no projecto através de passagens desniveladas e serventias rurais.

No que respeita às condicionantes identificadas verifica-se a afectação de algumas áreas
classificadas como REN e/ou como RAN e ainda o desenvolvimento do traçado
internamente ao perímetro de rega do Aproveitamento Hidroagrícola do Vale de Vilariça, tal
como já previsto no Estudo Prévio. Para a compatibilização com a actividade agrícola desta
área e nomeadamente com as suas infraestruturas de rega, procedeu-se ao seu
levantamento em articulação com a Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Norte,
para a devida compatibilização com o projecto.

¾

Património

Procedeu-se a uma prospecção arqueológica sistemática em todo o corredor aprovado e
decorrente das alterações de traçado efectuadas nesta fase dos estudos, foi realizada uma
reavaliação dos aspectos Patrimoniais com o objectivo de avaliar eventuais conflitos com o
Património identificado e proceder à adopção de medidas de mitigação.

No cômputo geral, os trabalhos referentes aos aspectos patrimoniais revelaram a
existência, na área em estudo, de 57 sítios de valor patrimonial, localizando-se 15 destas
ocorrências na área de impacte directo. Não obstante, com a adopção de medidas de
minimização de carácter específico e genérico no decorrer da fase de construção, o
projecto torna-se viável, já que, globalmente, os impactes identificados são minimizáveis.

¾

Paisagem

Procedeu-se à elaboração do Projecto de Integração Paisagística que permitirá assim o
adequado enquadramento da via na envolvente, contribuindo para a criação de um
corredor verde.
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5 - MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E PLANOS DE MONITORIZAÇÃO AMBIENTAL
No Projecto de Execução foram consideradas as várias medidas de minimização propostas
na DIA, que foram complementadas e / ou ajustadas em função dos estudos
complementares desenvolvidos e dos novos reconhecimentos de campo efectuados.

Para a fase de construção foram definidas medidas de minimização específicas
que integram o Caderno de Encargos da Obra, de forma a serem aplicadas pelo
Empreiteiro.

As medidas relativas à fase de construção foram divididas de acordo com alguns períodos
de trabalho da obra e com algumas situações que merecem um cuidado especial, no
sentido de facilitar a sua compreensão e aplicação. A sua apresentação faz-se num volume
específico e nelas se incluem a localização dos estaleiros, vazadouros e acessos de obra,
os condicionamentos a ter para o funcionamento dos estaleiros e acessos e medidas
específicas relacionadas com alguns descritores ambientais.

Para a fase de construção foram ainda definidos planos de monitorização de ruído,
para zonas habitacionais adjacentes à obra, de qualidade da água, nas ribeiras
interceptadas, e para os sistemas ecológicos.

Para a fase de exploração foram apresentadas programas de monitorização com vista ao
controlo de alguns aspectos ambientais que asseguram a continuidade da avaliação dos
impactes da nova via rodoviária e dão cumprimento às indicações da DIA.

Os principais objectivos dos programas de monitorização são os definidos de seguida:
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•

Qualidade da Água – Este programa é aplicado às fases de pré-construção,
construção e de exploração do projecto e contempla a monitorização da qualidade
das águas superficiais e subterrâneas. Esta monitorização (amostragens) têm como
finalidade avaliar eventuais impactes no meio receptor e controlar a evolução da
qualidade das águas superficiais e subterrâneas, de forma a avaliar os efeitos das
actividades de construção (a ocorrência de eventuais situações de contaminação /
poluição, em resultados dos trabalhos efectuados e da operação dos estaleiros) e
da exploração da via (controlar se as águas de escorrência da plataforma da
estrada cumprem a legislação em vigor).

No caso de se verificar que em consequência das escorrências da via, a qualidade
da a água não cumpre os limites legislados deverão ser adoptadas medidas de
controlo e tratamento, desenvolvendo-se os projectos necessários até se garantirem
essas condições e a consequente qualidade das águas.

•

Qualidade do Ar – O objectivo da monitorização prende-se com a necessidade de
confirmar que as emissões atmosféricas com origem no IP2 não são responsáveis
por alterações significativas na qualidade do ar, nos termos da legislação em vigor.
Será para o efeito realizada uma campanha na fase de pré-construção e exploração
da estrada de modo a avaliar as repercussões que o tráfego tem para a via.

A continuidade do processo de monitorização previsto será rectificado em função da
avaliação dos resultados obtidos. No caso de se verificarem situações de violação
dos valores limite serão adoptadas medidas de controlo e tratamento e realizadas
novas campanhas após a adopção dessas medidas.
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•

Ambiente Sonoro – Tanto em termos dos requisitos do actual Regime Legal sobre
a Poluição Sonora, como da sensibilidade dos ambientes sonoros locais, alguns
relativamente perturbados, outros com ambientes acústicos mais sossegados, é
apresentado um Programa de Monitorização do Ruído, que acompanhará a
evolução do ruído de circulação sobre os receptores sensíveis da envolvente nas
fases de pré-construção, construção e exploração.

•

Sistemas Ecológicos – Por forma a determinar o real efeito da estrada nas
comunidades biológicas, a metodologia a adoptar contemplará a realização de uma
campanha prévia à construção da via que possibilite a definição de um elenco
específico ocorrente anteriormente à implementação do projecto.

No caso da Flora e Habitats, a verificação do estado inicial destes locais de
amostragem é essencial como referência para verificar tendências evolutivas e
avaliar o efeito da via sobre a Flora e Habitats, pelo que a determinação dos locais
de monitorização e o início da mesma ocorrerá na fase prévia à obra, prolongandose posteriormente nas fases de construção e exploração.

Também em relação ao estudo dos efeitos da nova via sobre a Fauna, é necessário
estabelecer uma situação de referência comparável com as fases posteriores, pelo
que se preconiza a monitorização nas fases pré-construção, construção e
exploração.

Os programas elaborados asseguram o cumprimento do disposto na Portaria n.º 330/2001,
de 2 de Abril, tendo para cada um destes descritores sido definidos os parâmetros a
monitorizar, os locais e frequência de amostragem, as técnicas e métodos de análise e a
periodicidade dos relatórios. A sua apresentação consta de um volume específico do
RECAPE (Plano Geral de Monitorização).

Doc. Nº VBJQ.E.211.SE
Maio 2009
VBJQ.E.211.SE.doc

37

6 - CONCLUSÕES
No presente Sumário Executivo descrevem-se as principais características do Projecto de
Execução desenvolvido e as alterações introduzidas face à fase de Estudo Prévio,
demonstrando-se a sua conformidade com a Declaração de Impacte Ambiental (DIA)

Estas alterações, com especial incidência na plena via, correspondem no geral a ripagens
do traçado, de forma a minimizar a afectação dos usos locais, destacando-se as áreas
agrícolas, as zonas de vale e de vegetação de interesse, bem como minimizar a dimensão
dos taludes e dos volumes de terras associados, contribuindo desta forma para uma melhor
integração dos traçados na paisagem e usos locais.

Durante esta fase de projecto foram elaborados novos estudos no sentido de ser dado
cumprimento aos termos e condições fixadas na DIA, verificando-se de forma mais
detalhada e baseada no projecto a implantar, os impactes específicos no âmbito dos
Recursos Hídricos, Uso do Solo, Ordenamento e Condicionantes, Ambiente Sonoro e
Património. Foram ainda elaborados os projectos de medidas de minimização considerados
necessários: Ambiente Sonoro e Paisagem.

O RECAPE desenvolveu e sistematizou também as medidas de minimização que são parte
integrante do Caderno de Encargos da Obra, de forma a serem respeitadas pelo
Empreiteiro. Para além disso, é também proposto um Sistema de Gestão Ambiental da
Obra, tendo como principal objectivo garantir a aplicação durante a fase de construção dos
pressupostos ambientais estabelecidos no EIA do Estudo Prévio, na DIA e no RECAPE.

Foram também propostos para a fase de exploração vários Planos de Monitorização
Ambiental, designadamente em relação à Qualidade da Água, Qualidade do Ar, Ambiente
Sonoro e Sistemas Ecológicos, que pretendem salvaguardar situações de impacte
negativo, avaliar a eficácia das medidas propostas, e assegurar que as medidas
preconizadas e postas em prática são eficazes e permitem reduzir os impactes
identificados.
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Em síntese, julga-se que as alterações e os estudos realizados nesta fase de 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
Sistema de Gestão Ambiental da Obra e o Plano de Monitorização Ambiental, asseguram a
minimização de impactes desejada e a conformidade do Projecto de Execução com as
condições estabelecidas na DIA.
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