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1. INTRODUÇÃO
O IP4

Vila Real (Parada de Cunhos)/Bragança (Quintanilha) foi submetido a procedimento de

Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), em fase de Estudo Prévio (Processo de AIA nº 1689), tendo
sido emitida, em 28 de Setembro de 2007, Declaração de Impacte Ambiental (DIA) favorável à
Solução 1, conjugada com a Alternativa 4, condicionada ao cumprimento das condições nela
constantes e das medidas em anexo à mesma.
Para efeitos do disposto no Decreto-Lei nº13/94, de 15 de Janeiro, foi publicada a Declaração
(extracto) n.º296/2009 (Diário da República, 2ª Série, nº 160, de 19 de Agosto), que estabelece
uma zona de protecção non aedificandi, de 400 m centrada no eixo (do Estudo Prévio do IP4
Parada de Cunhos

IP3 ) e de 1300 m de diâmetro em torno dos Nós para desenvolvimento do

Projecto de Execução, a qual se manterá até à publicação da declaração de utilidade pública dos
terrenos e da respectiva Planta Parcelar.
Este lanço da A4/IP4 integra a Subconcessão Auto-Estrada Transmontana, a qual foi atribuída à
Auto-Estradas XXI - Subconcessionária Transmontana, SA .
Assim, é da Auto-Estradas XXI, enquanto proponente e para efeitos de procedimento de pósavaliação, a responsabilidade do RECAPE em apreciação.
Na fase de projecto de execução, o lanço foi dividido em 11 Lotes, correspondendo o Lote 9, com
cerca de 15,6 km, ao troço entre os km 14+400 e 30+100 do Sublanço Nascente do Estudo Prévio.
Na sequência do Despacho de Sua Excelência o Secretário de Estado do Ambiente, de 9 de
Dezembro de 2008 (Anexo 1), foi alterada, entre outras, a DIA do IP4

Vila Real (Parada de

Cunhos)/Bragança (Quintanilha), passando a acometer à entidade licenciadora a responsabilidade
da verificação da conformidade do projecto de execução com a DIA.
É neste contexto que a Estradas de Portugal, SA procede à verificação da Conformidade do
Projecto de Execução com a DIA, no âmbito da qual se elabora o presente Parecer sobre o
RECAPE.
Foram solicitados pareceres sobre o RECAPE:
-

ao Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade (ICNB), ao Instituto da
Água (INAG), à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte
(CCDR-N), ao Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico
(IGESPAR) e à Direcção Regional de Cultura do Norte (DRCN), enquanto entidades
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que integraram a Comissão de Avaliação (CA) nomeada no âmbito do Procedimento
de AIA do IP4
-

Vila Real (Parada de Cunhos)/Bragança (Quintanilha);

à Direcção Geral de Energia e Geologia (DGEG), à Direcção Regional de Agricultura e
Pescas do Norte (DRAP Norte), à Direcção Regional de Economia do Norte (DREN), à
Autoridade Florestal Nacional (AFN), e à REFER, no âmbito das respectivas
competências;

-

à Câmara Municipal de Bragança, único concelho abrangido pelo troço da A4/IP4
objecto do RECAPE.

Emitiram parecer (Anexo 2), com contributo material para a elaboração do presente documento, as
seguintes entidades:
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento

Destacam-se as seguintes conclusões do Parecer da

Regional do Norte (CCDRn)

CCDRn sobre o RECAPE do Lote 9:
(

)

Genericamente

conclui-se

que

relativamente

aos

descritores Ordenamento do Território e Uso do Solo, o
Projecto

de

Execução

parece

não

aportar

maiores

desvantagens que o Estudo Prévio.
( )
Da análise do RECAPE conclui-se que, de um modo geral,
o Projecto de Execução (PE), procurou dar resposta às
solicitações expressas pelas diversas entidades em fase de
Audiência Pública e as recomendações da Declaração de
Impacte Ambiental.
( ) grande parte das alterações ao corredor aprovado em
sede

de

AIA

resultam

da

aplicação

directa

das

recomendações da DIA, outras surgem na sequência
destas. Contudo, importa referir que o projecto de execução
prevê um desvio considerável ao corredor aprovado e
estudado em sede de AIA, entre o Km 1+700 e o Km 4+000
e um ligeiro desvio do traçado aprovado, entre os Km
10+200 e o Km 11+200, ou seja em 15,6 km foram
alterados 3,3Km, aproximadamente 21% do traçado.
( ) o PE, em análise, prevê a alteração da localização da
área de serviço, alteração essa que não configura uma
recomendação ou medida prevista na DIA. Pelo que,
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embora se perceba o contexto e os motivos que a
fundamentaram, questiona-se a sua avaliação em sede de
AIA.
Em face do exposto, conclui-se que o PE, em análise,
configura um conjunto de alterações substanciais ao
corredor estudado e aprovado em sede de AIA, não se
tratando apenas de ligeiros ajustes inerentes à realização
de um Projecto de Execução e que deverão ser
devidamente

avaliadas

tendo

em

consideração

as

expectativas criadas nas populações face ao aprovado e às
novas ocupações e o devido enquadramento nos Regimes
Jurídicos em vigor. [sublinhado nosso]
Todavia, recorda-se que a verificação da conformidade do
projecto de execução e RECAPE deste Lote 9, apresentado
no âmbito do projecto do IP4 Vila Real/Bragança, é da
exclusiva responsabilidade da entidade licenciadora, na
sequência do expresso no Despacho do Senhor Secretário
de Estado do Ambiente, de 09.12.2008.

Instituto da Conservação da Natureza e da

O ICNB refere que:

Biodiversidade (ICNB)

- O RECAPE apresenta uma caracterização adequada no
que

concerne

aos

valores

naturais

presentes

neste

sublanço. Quanto à análise das medidas enunciadas na
Declaração de Impacte Ambiental (DIA) esta parece ser
suficientemente bem detalhada, bem como a forma como
são cumpridas, em particular no que se refere à passagem
específica para grande fauna entre o km 14+400 e o km
30+100 do sublanço Nascente do estudo prévio na ribeira
do Remisquedo e a proposta do ICNB, na fase prévia de
RECAPE, de se proceder ao redimensionamento da
passagem hidráulica da ribeira de vale de Moinho para uma
passagem para grande fauna (dimensões mínimas de
15x4m) .
- Em relação ao Plano de Monitorização da Componente
Biológica, informamos que se mantêm os aspectos que
deverão ser alvo de reformulação e que já foram
identificados nas análises aos RECAPE anteriores (

).

Também reiteramos que os Planos de Monitorização para
os vários itens da componente biológica apresentados nos
vários RECAPE só fazem sentido se integrados num plano
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de monitorização global ( )
- Em relação às Medidas de Minimização e às Medidas
de Compensação, parecem ser adequadas apesar de esta
zona ser de elevada sensibilidade pois corresponde ao
atravessamento, ainda que pelo limite, de duas Áreas
Classificadas: Zona de Protecção para Aves (ZPE) e Sítio
de

Importância

Comunitária

da

Rede

Natura

2000

Montesinho/Nogueira (PTCON0002). Tal como referido na
DIA, toda a área do actual IP4 que não for sujeita a
desactivação, não sendo integrada na variante, deverá
sofrer

um

processo

de

renaturalização

do

espaço.

[sublinhado nosso]
- (

) após apreciação dos elementos enviados, temos a

informar que, dada a Conformidade Ambiental do Projecto
de Execução (RECAPE) do Lote 9 da A4/IP4

Vila Real

(Parada de Cunhos) / Bragança (Quintanilha) com a
Declaração de Impacte Ambiental (DIA), emitida em fase de
estudo prévio, no que se refere aos Sistemas Ecológicos,
tem o nosso parecer positivo.

Câmara Municipal de Bragança

A CM de Bragança refere:
- A reformulação do Nó de Mós ( ) contemplando uma
solução com duas rotundas em que a rotunda a poente da
A4 foi relocalizada a norte do previsto no estudo prévio,
ficando implantada na entrada da zona industrial, parece
coincidir com a infra-estrutura de tratamento de águas
residuais existente ;
-

Estando

previsto

um

excesso

de

terras,

(

),

consideramos adequado a inclusão de locais degradados a
recuperar e a licenciar pelo Município, especialmente no que
respeita às terras vegetais ;
- que o RECAPE (

) não reflecte a garantia de passagem

por equipamentos agrícolas de elevada dimensão nas
passagens agrícolas inferiores ;
- relativamente à integração paisagística da estrada, o
Ponto 6. Manutenção e Retancha, não faz referência ao tipo
de rega que vai ser utilizada, sendo esta necessária para a
sobrevivência de todas as espécies, especialmente nos
primeiros anos.
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Direcção Regional de Cultura do Norte (DRCN)

O Parecer emitido sobre o RECAPE refere que:
- Analisado o Tomo 23.3, no seu Anexo G Património
Cultural, ( ) constata-se que foram consideradas todas as
medidas da DIA referentes ao descritor patrimonial. De igual
modo, verifica-se que o documento em análise já integra o
correspondente Plano de Salvaguardado Património, na
versão analisada e aprovada, em tempo, por esta Direcção
Regional de Cultura. Refira-se que este documento
orientador e regulamentar integra um conjunto de medidas
de minimização que permitirá acautelar, com eficácia, as
afectações identificadas aos valores patrimoniais existentes
na área do empreendimento.
Pelo exposto, considera-se que o presente processo de
RECAPE do Lote 9 da A4/IP4

Vila Real (Parada de

Cunhos) / Bragança (Quintanilha) está em condições de
merecer parecer favorável deste organismo.
(

Instituto de Gestão do Património Arquitectónico
e Arqueológico (IGESPAR)

) a aprovação do RECAPE encontra-se condicionada

por

se

considerar

que

as

Medidas

anteriormente

descriminadas (74, 79, 84, 85, 86, 87, 88, 89 e 90) não
foram cumpridas devendo, por essa razão, o Caderno de
Encargos ser apresentado ao IGESPAR para apreciação,
antes do início da Obra.

REFER

A REFER salienta a interferência do Lote 9 com a Rede
Ferroviária Nacional (RFN), nomeadamente com a Linha do
Tua, situação já identificada em fase de Estudo Prévio, na
qual a REFER alertava no parecer então emitido, (

) para

a ocupação de terrenos pertencentes ao Domínio Público
Ferroviário (DPF), entre os km 109+000 e 109+500, da
Linha do Tua (troço, presentemente, sem exploração
rodoviária) assim como para a necessidade de se manter a
continuidade do canal ferroviário.
Ainda sublinha que (

) as preocupações manifestadas

nesse parecer foram reiteradas na reunião que teve lugar a
14 de Dezembro de 2009, e que juntou a REFER e o
Consórcio de empresas a quem foi adjudicada esta obra
(CAET XXI) (

) , na qual foi solicitada a apresentação de

um conjunto de elementos, para efeitos da emissão de
parecer final, designadamente:
(

)

Parecer sobre o Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução
Lote 9 da Subconcessão Auto-Estrada Transmontana - A4/IP4 - Vila Real (Parada de Cunhos)/Quintanilha
Julho-2010

7/53

GABINETE DE AMBIENTE

1.

Km 109+000 e 109+500

A proposta apresentada implicava a ocupação do DPF
e a construção de um viaduto como alternativa ao
traçado da Linha do Tua. Foi solicitado pela REFER
uma alteração, uma vez que esta intervenção terá que
respeitar as normas da REFER, devendo ser efectuada
numa perspectiva de possível circulação ferroviária. O
consórcio ficou de estudar a situação e apresentar uma
proposta.
2.

Da ponte de Remisquedo até à PN ao km
122+166 (EN15)

( ) concluiu-se que tinham ocorrido alterações do
traçado face à versão que foi analisada ( ) na fase de
Estudo Prévio, verificando-se uma ocupação do DPF
naquela zona, pelo que, para uma análise mais
conclusiva, revelava-se indispensável o envio de perfis
e estudo geotécnico

elementos que, até ao momento

não foram encaminhados para a REFER.
Em conclusão, a REFER informa que o respectivo parecer
final fica dependente dos referidos esclarecimentos por
parte do proponente da obra.

Direcção Regional de Agricultura e Pescas do

Informa que

Norte (DRAP Norte)

negativos, resultantes das alterações propostas pela DIA,

(

) ponderados os impactes positivos e

nada temos a obstar ao RECAPE do projecto da
Subconcessão da Auto-Estrada Transmontana
A4/IP4

Vila

Real

(Parada

de

Lote 9 da

Cunhos)/Bragança

(Quintanilha).
Alerta para que seja instruído, junto da Entidade Regional
do Norte da Reserva Agrícola Nacional (RAN), o processo
para obtenção do parecer prévio para uso não agrícola de
solos que integram a RAN.

Direcção Geral de Energia e Geologia (DGEG)

Emite (

) parecer favorável ao projecto, desde que sejam

adoptadas as medidas de minimização e implementados os
programas de monitorização que permitirão avaliar a
necessidade de implementar medidas de minimização
adicionais.

Direcção Regional de Economia do Norte (DRE-N)

Responde informando que:
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- (

) foi detectada a existência de pedreiras que poderão

ser directamente afectadas pela construção/alargamento da
A4/IP4, troço Santa Comba de Rossas

Nogueira entre

sensivelmente os km 7+800 e km 8+400, assim como a
construção de uma área de serviço perto do km 7+400 ,
chamando a atenção que uma delas (Pedreira nº 4896)
Vale de Bogalhos, não se encontra referenciada no
RECAPE;
- Envia localização aproximada das pedreiras identificadas;
- Informa sobre as zonas de defesa a respeitar, de acordo
com o Decreto-Lei nº 270/2001, de 6 de Outubro, sobre os
procedimentos a observar no uso de explosivos para
desmonte de pedra nas pedreiras identificadas e sobre a
zona de defesa alargada a respeitar no caso de novos
licenciamentos de pedreiras junto a Auto-estradas.

Autoridade Florestal Nacional

Refere que (

) deve ser respeitada toda a legislação

florestal aplicável à situação e referida no parecer, e ainda,
o Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios
do Concelho de Bragança (

).

No quadro das suas atribuições e competências, o IGESPAR aprovou o Relatório dos Trabalhos
Arqueológicos através do ofício nº 02043, datado de 03.03.2010, com a REF. 2006/1(355). (Anexo
4).

2. ANTECEDENTES DO PROJECTO
O IP4 integra a Rede Transeuropeia de Transportes (RTE-T) e faz parte dos corredores rodoviários
que integram a Ligação Multimodal Portugal-Espanha/Resto da Europa , inserida no Projecto
Prioritário nº. 8, incluído no Programa Operacional de Acessibilidades e Transportes (POAT

QCA

2000/2006).
De acordo com o Plano Rodoviário Nacional

PRN2000 (Decreto-Lei n.º 222/98, de 17 de Julho,

alterado pela Lei n.º 98/99, de 26 de Julho e pelo Decreto-Lei n.º 182/2003, de 16 de Agosto), o
Itinerário Principal n.º 4 (IP4) desenvolve-se entre Porto e Quintanilha, tendo como pontos
intermédios Vila Real e Bragança.
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A Resolução do Conselho de Ministros n.º178/2004, de 29 de Outubro, determinou o
desenvolvimento dos procedimentos técnico-legais para a criação da auto-estrada IP4

Vila Real-

Bragança, dando seguimento ao objectivo estratégico do Governo de garantir que todas as
capitais de distrito sejam servidas directamente por auto-estradas .
Posteriormente, o Despacho de Sua Excelência o Secretário de Estado Adjunto, das Obras
Públicas e das Comunicações, de 30 de Março de 2006 (exarado na Nota Informativa nº
05/2006/RR do Gabinete do Secretário de Estado Adjunto, das Obras Públicas e das
Comunicações), determina que ( ) se prossiga, com a urgência máxima, o desenvolvimento de
soluções, aproveitando a actual plataforma do IP4.
O desenvolvimento do Estudo Prévio do IP4

Vila Real (Parada de Cunhos)/Bragança

(Quintanilha) foi norteado por esta decisão, conforme explicado no respectivo Estudo de Impacte
Ambiental (EIA), onde são identificados os pressupostos de base considerados:
Aproveitamento e alargamento da plataforma do actual IP4, mediante:
-

rectificações do traçado existente em planta e em perfil longitudinal (ripagens de curvas e
diminuição das inclinações dos trainéis;

-

desnivelamento das ligações de nível existentes.

Todavia, devido a constrangimentos quer de ordem ambiental e territorial, quer de ordem
rodoviária, o Estudo Prévio considerou as seguintes excepções ao aproveitamento do actual IP4:
-

nas zonas das cidades de Vila Real e de Bragança;

-

na zona de Murça;

-

nas zona do Rio Pinhão e da serra do Ratiço.

Após a aprovação ambiental do estudo prévio, cujo desenvolvimento assentou na premissa acima
referida, foi decidido (Resolução do Conselho de Ministros nº 117/2007, de 10 de Dezembro), o
lançamento da subconcessão Auto-Estrada Transmontana, em regime de parceria público-privada,
que integra os Itinerários: IP4, entre Vila Real e Bragança (Quintanilha); IP4, troço em serviço
entre Amarante e Vila Real; IP4, variante a Bragança, em serviço e IP4, Ponte de Quintanilha e
acessos.
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3. DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO PROJECTO E DAS SUAS CARACTERÍSTICAS
O A4/IP4

Vila Real (Parada de Cunhos)/Bragança (Quintanilha) localiza-se na Região Norte

(NUT II), desenvolve-se nas sub-regiões do Douro e de Alto Trás-os-Montes e atravessando dois
distritos, Vila Real e Bragança.
O Projecto da A4/IP4

Vila Real (Parada de Cunhos) / Bragança (Quintanilha) apresentado na

fase de Estudo Prévio estava organizado em 3 Sublanços/Zonas: Poente, Central e Nascente. No
desenvolvimento do Projecto de Execução, estes Sublanços foram subdivididos em trechos mais
pequenos que se denominaram Lotes.
O Lote 9 da A4/IP4 equivale, apenas, a cerca de 15,6 km do estudo prévio objecto de DIA,
correspondendo aos km 14+400 a 30+100 do respectivo Sublanço Nascente.
Insere-se integralmente no distrito e concelho de Bragança, onde atravessa as freguesias de
Nogueira, Rebordões,, Mós, Sortes, Santa Comba de Rossas e Salsas, aproveitando, em grande
parte, o traçado em planta do actual IP4 através da duplicação da plataforma, quer para o lado
direito quer para o lado esquerdo. Exceptuam-se os trechos compreendidos entre os km 0+100 a
1+950, 2+100 a 2+400, 2+900 a 3+450, 4+050 a 5+100, 10+850 a 11+500, 11+950 a 12+200.
De acordo com a descrição do Lote 9 apresentada no RECAPE:
-

as características geométricas do traçado adoptadas para o presente trecho do IP4 satisfazem
a velocidade base de projecto de 100 km/h (com excepção da zona correspondente ao viaduto
de Santa Comba de Rossas existente);

-

o Perfil Transversal Tipo (PTT) adoptado, em secção corrente, apresenta uma largura de 25,0
m englobando duas faixas de rodagem com 7,0 m de largura, com duas vias de 3,5 m cada,
um separador central de 3,0 m de largura, em terra vegetal, com guardas de segurança; duas
bermas direitas com 3,0 m de largura e duas bermas esquerdas com 1,0 m de largura, ambas
pavimentadas; o PTT adoptado nas Variantes prevê a materialização de duas faixas de
rodagem (cada uma com duas vias) com 7,0 m de largura cada uma, um separador central
lancilado com 1,0 m acrescido de bermas interiores com 0.5 m e bermas direitas com 1,5 m,
pavimentadas em toda a sua largura;

-

a A4/IP4 será vedada, com rede de malha progressiva, com 1,80 de altura;

-

o Lote 9 inclui dois nós de ligação, o Nó de Santa Comba de Rossas, que se desenvolve na
área de influência do Nó existente no actual IP4, mantendo a articulação com a EM 537 e a
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ligação da A4/IP4 a Santa Comba de Rossas e a Pinela, e o Nó de Mós, que estabelece
ligação com a EM 527 e com a EN 15;
-

inclui duas Obras de Arte Especiais, a ponte existente sobre a ribeira de Santa Comba de
Rossas, que será utilizada para o sentido Bragança/Vila Real, e uma ponte nova, que será
utilizada para o sentido inverso, a construir cerca de 40 m a nascente da existente;

-

prevê a implantação de uma área de serviço, aproximadamente entre os km 7+300 e 7+500 e
um Centro de Assistência e Manutenção (CAM) secundário, que se localizará na zona do Nó
de Santa Comba de Rossas, entre a plena via da A4 e a EM 537;

-

é referido que não se justifica a instalação de vias de lentos no quadro do investimento inicial.

Os valores de movimentações de terras previstos para a execução deste troço da A4/IP4 resultam
num saldo final positivo de 293 456 m3, sendo 1 665 823 m3 de escavação e 1 372 367 m3 de
aterro.
Da consulta aos elementos de Traçado do Projecto de Execução (1ºs Volumes), estão previstas
várias tipologias de pavimento, consoante se trate da plena via ou dos Nós de Ligação e
Restabelecimentos, incluídos no Lote 9, destacando-se a previsão de adopção de camada de
desgaste betão betuminoso rugoso na plena via da A4/IP4.
Com base nos elementos apresentados no RECAPE, o Estudo de Tráfego elaborado no âmbito da
Concessão aponta os valores de TMDA na plena via e nas Variantes expostos, designadamente,
nos quadros seguintes:
Sublanço
V. de Nogueira (Nó 18)

Sta. Comba de Rossas (Nó 19)

Sta. Comba de Rossas (Nó 19)
Mós (Nó 20)

Mós (Nó 20)

Bragança Poente (Nó 21)

2011

2021

2038

13 960

20 761

26 938

14 191

21 100

27 395

14 649

21 717

28 129

4. ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS NO PROJECTO DE EXECUÇÃO
Tendo por base o Volume 4

Traçado do Projecto de Execução (1ºs Volumes) e a Avaliação das

Alterações Introduzidas no Projecto, apresentada no RECAPE, salientam-se as seguintes
alterações mais significativas que ocorreram, as justificações subjacentes e a respectiva análise
crítica:
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Alterações

Justificação/Análise Crítica
- Conforme explicado no RECAPE, esta alteração resulta do
necessário restabelecimento da EN15, no local onde o actual IP4
já restabelece esta estrada, sendo referido (p.96 do Relatório
Técnico) que

A passagem superior existente será demolida,

procedendo-se à remoção de pavimento e renaturalização das
zonas desactivadas da estrada nacional ;
- Embora esta alteração implique necessariamente uma maior
ocupação do solo, face ao previsto em Estudo Prévio, os impactes
Introdução do novo Restabelecimento 0.1 (PS
0.1, km 0+793)

negativos associados não são significativos, de acordo com a
informação apresentada no RECAPE;
- Em contrapartida, traduz melhorias significativas por restabelecer
a EN15 num local onde o Estudo Prévio não garantia esta
circulação;
- A CCDRN pronuncia-se sobre esta alteração, referindo que A
criação deste novo restabelecimento, minimizando o efeito
barreira, dando cumprimento às medidas impostas na DIA .
- O traçado do Projecto de Execução diferencia-se do aprovado
em fase de Estudo Prévio no atravessamento da zona de vale
associada à ribeira de Vale de Moinhos, com o objectivo de se
ajustar o máximo possível ao actual IP4, opção que vai de
encontro à medida da DIA 11, nomeadamente, a recomendação
de desenvolver um projecto de execução que maximize o
aproveitamento do IP4 existente, em detrimento da implantação
de um troço completamente novo;
- De acordo com a informação apresentada no RECAPE, verifica-

Ripagem do traçado para poente (entre o km
1+700 e o km 4+000)

se que esta alteração reduz significativamente os impactes
negativos nos factores Paisagem, Ocupação do Solo e REN;
- Dada a importância assumida pela Componente Biológica na
análise desta situação - salientando-se as questões relacionadas
a fragmentação de habitats e efeito barreira provocados pela
futura A4/IP4, devido à localização do traçado na proximidade do
SIC de Morais e da ZPE de Montesinho/Nogueira, onde atravessa
uma zona com características de um corredor ecológico
importante para a fauna e flora, e tendo sido objecto de medidas
específicas na DIA -, foi solicitado parecer ao ICNB, na anterior
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Alterações

Justificação/Análise Crítica
fase de projecto, sobre a proposta de traçado para o Lote 9, de
acordo com o qual:
(

) a proposta de traçado variante para o Lote 9 com a inclusão

destas duas condições (desactivação e renaturalização do actual
IP4 que não vier a ser integrado na variante e redimensionamento
da Passagem Hidráulica da Ribeira de vale de Moinhos para as
dimensões mínimas de 4mx15m) parece ser mais vantajosa no
que se refere à Componente Biológica, uma vez que não haverá
afectação de habitats naturais e semi-naturais nesta zona.
- Na presente fase, o parecer emitido pelo ICNB sobre o RECAPE
é positivo, confirmando, em particular, o cumprimento das
dimensões mínimas estabelecidas para a PH da ribeira de
Remisquedo, na DIA, e as dimensões propostas para a PH da
ribeira de Vale de Moinhos, na fase prévia de RECAPE, embora
reforçando a exigência de renaturalização de todos os troços do
actual IP4 incluídos no Lote 9 que sejam desactivados.
- De salientar também o parecer emitido sobre o RECAPE, pela
CCDRN, que conclui ( ) de um modo geral, o Projecto de
Execução (PE), procurou dar resposta às solicitações expressas
pelas diversas entidades em fase de Audiência Pública e as
recomendações da Declaração de Impacte Ambiental , embora
não deixe de referir, no que respeita a esta alteração de projecto,
que (...) o projecto de execução prevê um desvio considerável ao
corredor aprovado em sede de AIA, entre o km 1+700 e o km
4+000.
- Em síntese, verifica-se que, para além de ir de encontro a uma
das medidas estabelecidas na DIA, nomeadamente, O PE a
desenvolver deverá maximizar a utilização de estruturas do actual
IP4

(plataformas,

nós,

restabelecimentos)

e

integrar

as

condicionantes decorrentes dos estudos a desenvolver (DIA11), a
reavaliação de impactes apresentada no RECAPE e os pareceres
recebidos das entidades consultadas pela EP, SA, evidenciam as
mais-valias associadas a esta alteração, pelo facto de implicar
impactes ambientais menos significativos, em comparação com a
solução aprovada em fase de estudo prévio, justificando a
respectiva aceitação.
- Esta alteração decorre da anterior (ripagem do traçado entre o
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Alterações
Relocalização da PS que restabelece a Linha do
Tua (PS 1.1, km 1+999)

Justificação/Análise Crítica
km 1+700 e o km 4+000), consistindo apenas na demolição do
actual restabelecimento da Linha do Tua e construção e um novo
(PS 1.1).
- Conforme evidenciado no RECAPE não são observadas
condicionantes na área de implantação da PS11.
- Todavia, chama-se a atenção para o parecer sobre o RECAPE,
emitido pela REFER, o qual salienta a interferência do Lote 9 com
a Rede Rodoviária Nacional (RFN), nomeadamente com a Linha
do Tua, situação já identificada em fase de Estudo Prévio, na qual
a REFER alertava no parecer então emitido,
ocupação

de

terrenos

pertencentes

ao

(

) para a

Domínio

Público

Ferroviário (DPF), entre os km 109+000 e 109+500, da Linha do
Tua (troço, presentemente, sem exploração rodoviária) assim
como para a necessidade de se manter a continuidade do canal
ferroviário.
- Como acima resumido, (

) as preocupações manifestadas

nesse parecer foram reiteradas na reunião que teve lugar a 14 de
Dezembro de 2009, e que juntou a REFER e o Consórcio de
empresas a quem foi adjudicada esta obra (CAET XXI) (

) , na

qual foi solicitada a apresentação de um conjunto de elementos,
para efeitos da emissão de parecer final, sendo que esses
elementos não foram apresentados até à data da consulta à
REFER efectuada pela Estradas de Portugal, para pedido de
parecer sobre o RECAPE do Lote 9. Desta forma, entende-se que
a aprovação final do traçado e das alterações efectuadas nas
zonas de interferência com o DPF, deverá ser condicionada à
emissão de parecer final da REFER sobre o projecto de execução
do Lote 9.
- A introdução de uma passagem de fauna de grande porte, não
prevista em fase de estudo prévio, decorre do desvio do traçado
para norte entre os km 1+700 e o 4+000, implicando o
atravessamento do vale associado à Ribeira de Vale de Moinhos.
- Respeitando as indicações dadas pelo ICNB numa fase prévia
Introdução de nova passagem de fauna (PF1, km
2+127)

do projecto, a PH prevista neste local foi substituída por uma
passagem para fauna de grande porte (PF1), com as dimensões
exigidas

(4mx15m),

sendo

que

o

ICNB

pronunciou-se

favoravelmente sobre o RECAPE e características desta PF.
- De acordo com o exposto, esta alteração encontra-se
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Alterações

Justificação/Análise Crítica
devidamente

fundamentada

e

avaliada,

justificando-se

a

respectiva aceitação.
- Como salientado no RECAPE, a ripagem do traçado para norte,
entre os km 1+700 e 4+000, permitiu o desenvolvimento do Nó de
Santa Comba de Rossas na área de implantação do Nó existente
no local, reduzindo a área ocupada pelo mesmo.
- A Síntese de Condicionantes apresentada no RECAPE permite
verificar as mais-valias desta localização, face à prevista em fase
de Estudo Prévio, nomeadamente: não ocupação de uma mancha
florestal de carvalhal e pinheiro-bravo e de uma mancha de REN
( Áreas com Risco de Erosão ), ocupadas na localização anterior.
- Refira-se que a CCDRN sublinha, no seu parecer sobre o
RECAPE, que esta constitui uma

alteração substancial ao

corredor aprovado, que não foi devidamente avaliada/ponderada .
Sendo evidente que o desenvolvimento do Nó de Santa Comba de
Rossas na área de localização do actual Nó, em vez da
Redefinição do Nó de Santa Comba de Rossas

construção de um novo Nó, constitui uma alteração significativa,

(km 3+300)

face ao Estudo Prévio, considera-se, todavia, que o RECAPE
procede à reavaliação dos impactes associados a este Nó,
demonstrando, de forma satisfatória, que esta solução tem
associados impactes negativos menos significativos que a solução
anterior.
- Acresce que, de acordo com os pareceres das restantes
Entidades consultadas pela EP, sobre o RECAPE do Lote 9, a
nova localização do Nó de Santa Comba de Rossas não foi
objecto de opiniões contrárias, nem de solicitação de alterações.
- De igual forma se salienta que, as participações recebidas pela
APA em sede de Acompanhamento Público, também não
manifestaram observações a esta alteração.
- Assim, de acordo com o exposto, esta alteração encontra-se
devidamente

fundamentada

e

avaliada,

justificando-se

a

respectiva aceitação.
- De acordo com a explicação apresentada no RECAPE, o
Ripagem do traçado entre o km 4+000 e o km
4+800

afastamento do traçado no trecho onde o Estudo Prévio previa o
aproveitamento do corredor do actual IP4, imediatamente após o
Nó de Santa Comba de Rossas, decorre da necessária
compatibilização com a directriz do trecho anterior, respeitando os
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Alterações

Justificação/Análise Crítica
parâmetros geométricos da auto-estrada.
- De acordo com a reavaliação de impactes apresentada, verificase a afectação de áreas de RAN e de REN não afectadas em fase
de Estudo Prévio. Sobre estas diferenças, destaca-se, todavia, o
referido no Parecer da CCDRN (Anexo 2), nomeadamente, A
afectação da REN é semelhante à existente no Estudo Prévio
(EP), salientando-se que o projecto de execução procurou
minimizar alguns impactes sobre a REN, através de alterações do
traçado, reaproveitando o IP4; As afectações das áreas da RAN
mantêm-se relativamente ao EP, com excepção dos troços onde
houve desvio de traçado, nas quais os impactes ou foram
minimizados ou são pouco significativos.
- Relativamente à ocupação de solos que integram a RAN, é
referido no parecer da DRAP Norte (Anexo 2) a necessidade de
obtenção de parecer prévio da Entidade do Norte da Reserva
Agrícola Nacional, sobre o uso não agrícola destes solos, o qual
se enquadra nos processos de licenciamento a desenvolver pela
Subconcessionário.
- Assim, de acordo com o exposto, esta alteração encontra-se
devidamente

fundamentada

e

avaliada,

justificando-se

a

respectiva aceitação.
- Esta alteração consiste no aproveitamento da ponte existente no
actual IP4, para o sentido Bragança Poente/Vila Real, sendo
construída uma nova obra de arte, para o sentido oposto, com
dimensões mais reduzidas que a prevista em fase de Estudo
Prévio para a transposição desta Ribeira (que contemplava os
dois sentidos de circulação e se localizada na zona da actual obra
de arte, implicando a sua demolição).
- De acordo com a reavaliação de impactes apresentada no
RECAPE, verifica-se que esta alteração traduz uma diminuição
dos impactes ambientais negativos, face à solução aprovada em
Alteração da ponte sobre a ribeira de Santa
Comba de Rossas (km5+300)

sede de AIA, salientando-se, para tal, o necessário cumprimento
das medidas de minimização estabelecidas no RECAPE.
- Acresce que o aproveitamento da Ponte existente sobre a ribeira
de Santa Comba de Rossas, respeita a medida DIA11, O PE a
desenvolver deverá maximizar a utilização de estruturas do actual
IP4

(plataformas,

nós,

restabelecimentos)

e

integrar

condicionantes decorrentes dos estudos a desenvolver .
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Alterações

Justificação/Análise Crítica
- Assim, de acordo com o exposto, esta alteração encontra-se
devidamente

fundamentada

e

avaliada,

justificando-se

a

respectiva aceitação.
- Não se entende a descrição desta alteração, já que ao contrário
do referido, a localização da área de serviço prevista era ao km
5+300, aproximadamente, do Sublanço Nascente do Estudo
Prévio, portanto, a sul da proposta actual.
- Refira-se que, a localização proposta para a área de serviço em
Projecto de Execução, tem associados impactes negativos que se
consideram significativos, de acordo com o descrito no RECAPE
Deslocação para sul da Área de Serviço (km

(p.103

7+300)

apresentada(s) alternativa(s) de localização para a mesma, que

do

Relatório

Técnico),

pelo

que

deverá(ão)

ser

evitem/minimizem os impactes identificados (interferência com
área agrícola e com Áreas de Máxima Infiltração da REN,
captações de água e habitats prioritários).
- Acresce que o projecto da área de serviço deverá ser objecto de
aprovação em processo autónomo, devendo, para tal, ser
instruídos os respectivos processos licenciamento junto das
Entidades competentes.
- O RECAPE refere que a nova geometria proposta para o Nó de
Mós, em Projecto de Execução, foi compatibilizada com o espaço
industrial existente, p.104 (

) indo de encontro ao solicitado pela

Câmara Municipal de Bragança.
- No entanto, o parecer sobre o RECAPE (Anexo 2), emitido pela
Câmara Municipal de Bragança, refere que (

) a rotunda a

poente da A4 foi relocalizada a norte do previsto no estudo prévio,
ficando implantada na entrada da zona industrial, parece coincidir
Reformulação do Nó de Mós

com a infra-estrutura de tratamento de águas residuais existente.
Deverá ser salvaguardada esta infra-estrutura bem como o seu
sistema de drenagem existente. Na ligação 1 sugere-se uma
ligação à E.M. 527, mais a jusante junto a Mós eliminando o
exagerado e desnecessário desenvolvimento em curva desta.
- Sobre esta questão, a Subconcessionária apresentou, no Fax
refª 0065/AEXXI/10, de 02.06.2010, elementos com maior detalhe
que permitem constatar que

( ) a Rotunda 1 do Nó foi

implantada de forma a evitar a estação de tratamento de águas
residuais (ETAR), como se pode observar no desenho (extracto
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Alterações

Justificação/Análise Crítica
da Planta de Pormenor do Projecto de Execução) . É ainda
referido que

O sistema de drenagem da ETAR deverá ser

afectado pelo dimensionamento do Nó de Mós (

). Garante-se,

no entanto que, caso se concretize essa afectação se procederá à
sua

reposição

de

forma

a

garantir

o

total

e

completo

funcionamento da ETAR.
- Como tal, considera-se de aceitar a reformulação do Nó de Mós
contemplada no RECAPE.
- Apesar desta não constituir uma alteração significativa, face ao
Ligeira ripagem do traçado para nascente entre
o km 10+200 e o km 11+800

traçado aprovado em sede de AIA, chama-se a atenção que a
aprovação do projecto neste trecho deverá ser condicionada ao
parecer final da REFER, dada a respectiva interferência com o
Domínio Público Ferroviário (DPF).

4. DOCUMENTOS ANALISADOS
O RECAPE apresentado (Volume 23 do Projecto de Execução), datado de Dezembro de 2009,
respeita o conteúdo e estrutura definidos na Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril, sendo composto
pelos seguintes Tomos:
Tomo 23.1

Sumário Executivo

Tomo 23.2

Relatório Técnico

Tomo 23.3

Anexos Técnicos

Anexo A

Documentos

Anexo B

Peças desenhadas

Anexo C

Elementos de Projecto

Anexo D

Recursos Hídricos

Anexo E

Componente Biológica

Anexo F

Ambiente Sonoro

Anexo G

Património Cultural

Anexo H

Uso do Solo, Ordenamento do Território e Componente Social

Anexo I

Qualidade do Ar

Tomo 23.4 - Plano Geral de Monitorização
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Tomo 23.5

Cláusulas Ambientais Especiais do Caderno de Encargos

Para além do RECAPE, procedeu-se à apreciação do Projecto de Integração Paisagística (PIP),
correspondente ao Volume 07 do Projecto de Execução, do Projecto de Protecção Sonora (Volume
24.1 do Projecto de medidas de Minimização) e do Plano de Prevenção e Gestão de resíduos de
Construção e Demolição (PPGRCD).
Complementarmente, foram consultadas as seguintes peças do Projecto de Execução:
Volume 03 - Estudo Geológico e Geotécnico
Volume 04 Traçado (Traçado Geral, Nós de Ligação, Restabelecimentos, Serventias
e Caminhos Paralelos)
Volume 05

Drenagem

Volume 14

Vedações

Volume 15

Serviços Afectados

Volume 17
Obras de Arte Correntes (Ponte sobre a Ribeira de Santa Comba de
Rossas Estudo para RECAPE)
Volume 22 - Projecto de Expropriações

5. VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO PROJECTO DE EXECUÇÃO COM A DIA
Tendo em conta as normas técnicas respeitantes ao RECAPE, publicadas na Portaria nº 330/2001,
de 2 de Abril, a verificação do Projecto com a DIA foi norteada pelas seguintes dimensões de
análise:
-

traçado aprovado em sede de AIA (Estudo Prévio) vs Projecto de Execução;

-

diagnóstico da situação existente e (re)avaliação de impactes;

-

estudos complementares;

-

medidas de minimização (incluindo os projectos de medidas de minimização);

-

programas de monitorização;

-

procedimentos para a fase de obra.

6.1 ANÁLISE DAS CONDIÇÕES DA DIA
Analisam-se de seguida as condições da DIA aplicáveis ao Lote 9 em apreciação, respeitando-se a
respectiva numeração adoptada no RECAPE.
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DIA.4 - Substituir os poços, captações e infra-estruturas do sistema de abastecimento
afectadas pelo traçado.
O levantamento de pontos de água apresentado no Anexo D1

Estudo de Minimização dos

Impactes nos Recursos Hídricos, não identifica a afectação directa de uma nascente gravítica, ao
km 0+900, na freguesia de Salsas, gerida pela empresa Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro,
SA, mencionada no Anexo H

Uso do Solo, Ordenamento do Território e Componente Social,

confirmando-se, todavia, a respectiva previsão de reposição no Volume 15 - Serviços Afectados.
Considera-se que é demonstrado o cumprimento desta medida da DIA.
DIA. 7 Redefinição do nó 19
área florestal (carvalhal).

Sta. Comba de Rossas, de modo a minimizar a afectação da

Como referido no RECAPE, na análise das alterações introduzidas em Projecto de Execução, a
ripagem do traçado para norte entre os km 1+700 e 4+000, com o objectivo de se ajustar o máximo
possível ao actual IP4 (opção que vai de encontro à medida da DIA 11), permitiu o
desenvolvimento do Nó de Santa Comba de Rossas na área de implantação do actual Nó,
reduzindo a área ocupada pelo mesmo e, em consequência, a afectação de área florestal
(carvalhal).
Desta forma, considera-se que é dado cumprimento a esta medida da DIA.
DIA. 8 Desactivação e renaturalização dos troços do IP4 actual identificados no presente
parecer.
Os desenhos do PIP localizam as áreas a escarificar, modelar e renaturalizar, e a memória
descritiva do PIP refere que de modo a assegurar a adequada e rápida recuperação paisagística,
estas áreas serão objecto de remoção das camadas de inertes de pavimento, seguida de
escarificação do solo de modo a proceder à sua descompactação e arejamento, sendo a
renaturalização efectuada através da realização de uma sementeira idêntica à prevista nas áreas
contíguas, precedida do espalhamento de uma camada uniforme de terra viva. Sempre que se
justificou foram igualmente propostas plantações.
Considera-se que é dado cumprimento a esta medida da DIA.
DIA. 9 Ao cumprimento das medidas de minimização e planos de monitorização anexos à
presente DIA.
A análise do cumprimento das medidas de minimização e planos de monitorização é apresentada
nos pontos seguintes.
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6.2 ANÁLISE DAS MEDIDAS DO ANEXO À DIA
6.2.1

ALTERAÇÕES DE PROJECTOS E ESTUDOS

Ao troço da A4/IP4 integrado no Lote 9, aplicam-se as Alterações de Projecto e Estudos
determinadas na DIA a seguir enumeradas, procedendo-se à respectiva análise (respeitando a
ordem adoptada no RECAPE).
DIA. 10 - Deverão ser estudados ajustamentos de traçados e soluções de projecto que
minimizem os impactes nos diferentes descritores, nomeadamente da afectação de
edificações e respectivos logradouros, captações de água, áreas agrícolas, carvalhais,
soutos, linhas de água e vegetação ripícola, ocorrências patrimoniais e áreas da RAN e REN.
Deverá ainda ser minimizado o seccionamento de propriedades, a aferir em fase de PE,
atendendo nomeadamente às questões apresentadas na Consulta Pública.
Considera-se que é dado cumprimento a esta medida da DIA.
DIA. 11
O PE a desenvolver deverá maximizar a utilização de estruturas do actual IP4
(plataformas, nós, restabelecimentos) e integrar as condicionantes decorrentes dos estudos
a desenvolver.
Considera-se que é dado cumprimento a esta medida da DIA.
DIA. 16 - Deverá ser apresentado o levantamento de todos os caminhos (serventias) e vias
intersectados e das respectivas soluções de restabelecimento, tendo em consideração a
minimização da afectação do uso do solo e das alterações de percurso, as características
inerentes a adequadas condições de circulação, e as questões/solicitações apresentadas no
decurso da consulta pública.
O cumprimento integral desta medida é condicionado ao parecer final da REFER sobre o Projecto
de Execução, nos termos acima referidos no quadro que resume as respostas das Entidades
consultadas pela EP, SA, sobre o RECAPE.
Também se solicita que seja dada resposta à questão colocada pela Câmara Municipal de
Bragança sobre este assunto, nomeadamente, «A expressão verificando-se que os caminhos
municipais e serventias rurais serão adequadamente restabelecidos através dos restabelecimentos
e caminhos paralelos introduzidos no traçado

não reflecte a garantia de passagem por

equipamentos agrícolas de elevada dimensão nas passagens agrícolas inferiores», devendo, para
tal, ser apresentada a caracterização e análise do tipo de utilização das Passagens Agrícolas, e
garantida a possibilidade de utilização por equipamentos agrícolas de grande dimensão nos locais
onde se verifique essa necessidade.
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DIA.22 - Apresentação de um estudo que identifique claramente todos os restabelecimentos
que possam ser adoptados como passagem de fauna em geral (além dos identificados nas
medidas relativas ao descritor componente biológica), e respectivas características,
incluindo o devido projecto de adaptação, além da demonstração da sua eficácia para
aquele efeito, de modo a ser garantido uma maior permeabilidade do IP4 e evitar o
agravamento do efeito barreira, decorrente da duplicação de vias.
Para assegurar a permeabilidade da via à fauna e responder às medidas da DIA, o projecto prevê
a criação de duas passagens de fauna (PF1 e PF2) com 15x4m cada uma. Para além destas prevê
adaptar a PS3.2 e a PA2 através do seu alargamento para 7m e implementação de um corredor de
fauna com 2m. Tendo em conta estas passagens e pontes, verificam-se intervalos de distância
adequados para lobo no inicio do troço, mas não a partir da ponte até ao final do traçado. No
entanto e porque nesta parte do traçado há mais ocupação e está garantida uma passagem
adequada na única zona favorável, considera-se a medida cumprida no que respeita à
permeabilidade para o lobo, desde que corrigidas as seguintes situações:
- O Quadro nº E1.3

Análise da permeabilidade do Lote 9 apresenta algumas gralhas no que

respeita a quilometragem (por exemplo do viaduto) e dimensões das passagens (por exemplo PA 7
e 8), bem como refere PH que apresentam caixa em recipiente sendo desadequadas para fauna
(por exemplo PH 1.1 e 11.2). Assim, este Quadro deve ser revisto e corrigido;
- É referido no RECAPE e na Memória dos Restabelecimentos, Serventias e Caminhos Paralelos
que as PA 1, 4 7 e 8 apresentam 5m de largura, sendo aproveitado lateralmente um corredor de
0,5 m para colocação de terra, pedras e destroços de desmatação. No entanto, no Perfil
Transversal Tipo, esse pormenor não está contemplado, o que deve ser corrigido;
- É referido no RECAPE e na Memória dos Restabelecimentos, Serventias e Caminhos Paralelos,
a colocação de uma barreira de madeira no guarda-corpos do lado da passagem de fauna na PA2
e na PS3.2. No entanto não são referidos quaisquer pormenores como altura ou o desenho desta
barreira. Por outro lado, no PIP são representadas duas barreiras acústicas de cada lado da
passagem o que se afigura ser um lapso. Devem ser entregues os desenhos-pormenor destas
barreiras e clarificadas as suas características e funções;
- Ainda no que se refere à PS3.2 e PA2, está prevista no PIP a sementeira herbácea do passadiço
e a plantação de arbustos no corredor que separa a via do passadiço. No entanto, não é referido
qual os módulos ou espécies que serão usadas, nem os Desenhos do PIP são claros em termos
da integração paisagística a efectuar, o que deve ser corrigido.
Refira-se, ainda, que na Memória dos Restabelecimentos, Serventias e Caminhos Paralelos, não é
apresentado o desenho-pormenor do restabelecimento e respectiva obra de arte para
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restabelecimento dos troços da Linha do Tua interferidos. Era interessante clarificar se estes
restabelecimentos também poderão permitir a passagem de fauna dado tratarem-se de linhas
desactivadas.
De forma a garantir uma permeabilidade mínima para a fauna de pequeno e médio porte, devem
ser adaptadas para fauna as PH: 3.1; 6.4, 7.1, 7.2, 8.1, 9.2, 10.3, 12.5 e 14.2. Assim:
- a PH 3.1, por ser muito extensa, deve ser alterada para uma box culvert de 2x2m;
- a PH 6.4 apresenta uma caixa colectora interior, devendo ser verificada a possibilidade desta ser
retirada ou apresentar um desnível facilmente galgável pela fauna de menor porte (por exemplo
anfíbios). A colocação de um passadiço lateral sem degraus poderá resolver o problema
parcialmente mas deve ser garantido que qualquer animal que caia dentro da caixa consegue sair
de lá. Se a colocação deste passadiço estiver comprometida pelo facto de se tratar de uma
estrutura tubular, deve ser considerada a hipótese da sua substituição por uma box culvert com as
mesmas ou maiores dimensões. No caso da PH 6.2 que apresenta duas caixas interiores deverá
ser colocada uma rampa nas caixas que permita aos animais sair do buraco .
- Todas as PH referidas devem apresentar um passadiço lateral, acima do nível da água de forma
a manter-se sempre seco. Este passadiço deve ser em betão, ou terra comprimida e deve
apresentar uma largura mínima de 70cm. Devem também ser plantadas sebes de vegetação,
preferencialmente constituídas por árvores e arbustos, numa extensão de cerca de 15-20m para
cada lado das entradas destas passagens ao longo das vedações (junto às entradas, estas sebes,
deverão ser colocadas obliquamente, tal como a vedação, para que os animais sejam
encaminhados naturalmente para as mesmas).
Deve ser entregue o Projecto destas passagens adaptadas e quer o Projecto de Drenagem, quer o
PIP deverão apresentar as referidas PH projectadas contemplando estas indicações.
DIA. 23 - Apresentação de cartografia detalhada da vegetação, devidamente confirmada no
terreno, e consequente integração no desenvolvimento do Projecto de Execução.
O RECAPE apresenta cartografia dos habitats na área de estudo, incluindo as manchas dos
exemplares arbóreos mais relevantes, do ponto de vista do seu valor ecológico. No entanto,
considera-se que previamente à obra deverão ser cartografados os exemplares junto à zona de
intervenção que deverão ser salvaguardados (como por exemplo os castanheiros, os freixos e os
carvalhos).
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6.2.2

MEDIDAS GERAIS

DIA. 25 - O plano de trabalhos/obra a apresentar deverá ser elaborado de modo a não serem
afectados habitats e espécies de interesse conservacionista (carvalhais, galerias ripícolas,
lobo, quirópteros, etc.) previamente identificados ou que se venham a identificar. Terá ainda
que contemplar a minimização do período no qual os solos ficam a descoberto, sendo o
revestimento vegetal dos taludes de escavação e aterro deverá ser efectuado assim que
possível.
Deve ser apresentado o Plano de Trabalhos de Obra, o qual deverá estabelecer um conjunto de
acções/medidas que promovam a não afectação das diversas áreas de habitat, com valor
ecológico elevado, o que inclui todos os habitats classificados ao abrigo da Directiva Habitats (não
considerado no CE1 nem na carta de síntese de condicionantes à implantação de infra-estruturas
de apoio de obra ), bem como dos exemplares arbóreos a proteger, em todas as áreas de
intervenção.
Na zona sob a ponte, deve ser tido especial cuidado para que os caminhos de acesso à obra não
afectam espécies ou habitats de maior valor conservacionista.
Salienta-se que a carta Síntese de condicionantes à implantação de infra-estruturas de apoio de
obra deve incluir os habitats classificados (6510, 91B0, 9260 e 9230), para além dos habitats que
foram estabelecidos como a proteger . Embora nalguns casos sejam coincidentes, noutros não
são como é o caso dos lameiros. Esta carta deve, pois, ser consentânea com a medida CE.26.
No que diz respeito à minimização do período no qual os solos ficam a descoberto, esta medida
encontra-se prevista no RECAPE, devendo reflectir-se no Plano de Trabalhos, sequencialmente à
medida que os taludes vão sendo estabilizados.
DIA. 26 - Todas as medidas de minimização deverão ser incluídas no caderno de encargos
da obra, de modo a serem equacionadas desde logo no orçamento base e de modo a tornar
obrigatório o seu cumprimento.
O RECAPE afirma que todas as medidas preconizadas no mesmo, foram integradas no Tomo 23.5
Cláusulas Ambientais Especiais do Caderno de Encargos. Assim, considera-se que é dado
cumprimento a esta medida da DIA, sem prejuízo da necessária actualização das Cláusulas
Ambientais Especiais do Caderno de Encargos, decorrente da implementação deste Parecer.
Salienta-se no entanto que algumas medidas estão genéricas pelo que reforçamos a necessidade
de cumprir integralmente as medidas de minimização referidas no RECAPE, nos pontos 4.1 Flora e
Vegetação e 4.2 Fauna. Devem igualmente ser consideradas as medidas que são requeridas neste
Parecer.

Parecer sobre o Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução
Lote 9 da Subconcessão Auto-Estrada Transmontana - A4/IP4 - Vila Real (Parada de Cunhos)/Quintanilha
Julho-2010

25/53

GABINETE DE AMBIENTE

Refira-se que a medida CE.12 presente no Volume 23.5

Cláusulas Ambientais Especiais do

Caderno de Encargos da Obra, deverá ser integrada nas medidas CE.1 e CE.2.
DIA. 27 - Apresentação de cartografia com a localização potencial das áreas de estaleiro,
empréstimo e depósito, integrando as condicionantes RAN, REN, áreas agrícolas,
perímetros de protecção das captações, proximidade de povoações e edificações de
habitações isoladas, quintas/explorações agrícolas, margens das linhas de água e
vegetação ripícola, albufeiras, terrenos muito permeáveis, soutos e carvalhais, vegetação
natural com elevado grau de naturalidade, e as condicionantes decorrentes da ecologia e do
património, sendo desejável a utilização de eventuais explorações e inertes já existentes ou
plataformas impermeáveis.
O RECAPE apresenta a Carta de Síntese de Condicionantes à Implantação de Infra-estruturas de
Apoio à Obra, no entanto apenas representa as áreas potenciais de estaleiro e apenas integra
alguns dos factores enumerados na medida, contrariando o solicitado.
Relativamente às áreas de apoio à obra, designadamente aos estaleiros, o RECAPE prevê a
instalação de um estaleiro de apoio de obra, referindo a possibilidade de instalação de pequenos
estaleiros de frente. A Subconcessionária deverá representar os locais potenciais para instalação
desses locais. A área prevista para o estaleiro apresenta-se contígua a zonas urbanas, pelo que
deverão definir-se as actividades a desenvolver e as medidas previstas para minimizar os impactes
sociais na fase de obra, destacando-se o ruído e a qualidade do ar.
O lote em avaliação apresenta excesso de materiais provenientes da escavação. Contudo, não
define áreas potenciais para deposição definitiva desses excedentes bem como, dos solos que não
possuam as características adequadas para reutilização em aterro. No entanto, o Estudo
Geológico e Geotécnico (Volume 3) identifica seis áreas potenciais para deposição definitiva de
solos, duas das quais na envolvente do Lote 9, devendo a Subconcessionária representar as
mesmas na Planta de Síntese de Condicionantes à Implantação de Infra-estruturas de Apoio à
Obra.
O RECAPE refere que

os locais potenciais para realização de eventuais empréstimos e

vazadouros de terras, ainda não estão definidos nesta fase de projecto . Porém, a definição
antecipada destas áreas, constitui uma mais valia para a fase subsequente na medida em que,
identifica locais com características adequadas a cada utilização que poderão ser comprovadas,
posteriormente, em fase de execução da empreitada.
Salienta-se que, nem os estaleiros nem as áreas de empréstimos devem localizar-se sobre
manchas de habitats sensíveis, nomeadamente áreas de Rede Natura 2000, habitats 6510, 91B0,
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9260 e 9230, zonas de souto e galerias ripícolas, bem como não devem afectar exemplares de
Freixos, Carvalhos ou Castanheiros.
Acresce ainda a necessidade de seleccionar zona(s) de depósito temporário para armazenamento
de terra vegetal decapada, tal como é expresso no RECAPE (CE.31 do Tomo 23.5). Assim, a
Subconcessionária deverá apresentar áreas potenciais para depósito temporário de solos.
Ainda sobre os materiais escavados, o Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção
e Demolição (PPGRCD) não contempla a reutilização de terras vegetais decapadas. Porém, o
Estudo Geológico e Geotécnico (Volume 3) preconiza um horizonte de terra vegetal com
espessuras compreendidas entre 0,00 e 0,60 m, pelo que o PPGRCD deverá integrar as terras
vegetais decapadas e a reutilizar, e inclui-las na Tabela 3

Prevenção de Resíduos. Pelo exposto,

o Plano referido deverá ser reformulado de forma a interiorizar as correcções solicitadas. Refira-se
ainda que, provavelmente por lapso, na Tabela 1a)

Caracterização da Obra omitiram-se dois

troços não coincidentes com o actual IP4: km 10+850 a 11+500 e km 11+950 a 12+200.
DIA. 28 - Caracterização das referidas áreas apresentando nomeadamente área, acessos,
coberto vegetal da envolvente, fotografia do local e plano de recuperação previsto.
O RECAPE apenas representa o estaleiro de apoio à obra sobre a Carta de Síntese de
Condicionantes à Implantação de Infra-estruturas de Apoio à Obra, devendo proceder à
caracterização desta e das outras áreas solicitadas na medida DIA.27, para cumprimento integral
medida.
Deverá dar-se especial atenção à proximidade do estaleiro, que dada a sua localização contígua a
zonas urbanas, deverá apresentar a definição exacta das actividades a desenvolver nesta área e
as medidas previstas para minimizar os impactes sociais decorrentes, destacando-se o ruído e a
qualidade do ar.
No que diz respeito aos estaleiros de frente referidos no RECAPE, deverão ser alvo de
caracterização como solicitado nesta medida.
A informação solicitada nesta medida deverá integrar o Plano de Gestão Ambiental da Obra
(PGAO).
DIA. 29 - Apresentação dos caminhos a utilizar em fase de obra a uma escala adequada que
permita a sua utilização pelo empreiteiro, cuja selecção deverá ter em conta a minimização
da afectação das condicionantes atrás referidas. Dever-se-á considerar o uso preferencial
dos caminhos existentes, fora dos espaços urbanos e áreas agrícolas.
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O RECAPE apresenta os caminhos a utilizar em fase de execução de obra, indicando que será
utilizado o IP4 e outros caminhos adjacentes para circulação dos veículos afectos à obra. Porém,
não apresenta os caminhos que serão utilizados entre as frentes de trabalho e as potenciais de
empréstimo e deposição (temporária e definitiva) de solos.
Reforça-se que a circulação de veículos afectos à obra deverá privilegiar a utilização de rodovias
que constituam o perímetro exterior das povoações, de forma a evitar o seu atravessamento e a
consequente incomodidade. A título de exemplo refiram-se as povoações de Santa Comba de
Rossas, Rebordãos e Casa Nova.
Se houver necessidade de abrir novos ou utilizar outros para além dos indicados, estes não devem
localizar--se sobre manchas de habitats sensíveis, nomeadamente áreas de Rede Natura 2000,
habitats 6510, 91B0, 9260 e 9230, zonas de souto e galerias ripícolas, bem como não devem
afectar exemplares de Freixos, Carvalhos ou Castanheiros.
DIA. 30 - A área expropriada deverá ser delimitada com rigor e claramente assinalada,
devendo ser assegurado que não ocorre qualquer afectação (compactação do solo,
descargas, derrames e destruição do coberto vegetal) além da referida área.
A subconcessionária responde a esta medida no RECAPE (Medida CE.22 do Tomo 23.5
Cláusulas Ambientais Especiais do Caderno de Encargos) parcialmente, devendo assegurar que a
delimitação da área expropriada será claramente sinalizada e visível.
DIA. 31 - Os caminhos já existentes e utilizados durante a construção deverão ser
totalmente recuperados no final da obra; deverão ainda ser asseguradas adequadas
condições de circulação nos mesmos durante a fase de obra.
Durante a fase de construção, a subconcessionária apenas assegura as condições adequadas de
circulação nos caminhos públicos de acesso às frentes de obra (Medida CE.16 do Tomo 23.5
Cláusulas Ambientais Especiais do Caderno de Encargos), devendo estender-se a sua aplicação a
todos os caminhos utilizados na empreitada.
Considera-se que foi dado cumprimento a esta medida da DIA, no que respeita à fase final da
obra.
DIA. 32 - Após a conclusão dos trabalhos, todas as áreas temporariamente utilizadas
deverão ser limpas de materiais da obra e do respectivo solo mobilizado, de modo a
recuperarem o mais rápido possível as suas características naturais. A recuperação das
referidas áreas deverá ser incluída no Estudo de Integração Paisagística.
De acordo com o Tomo 23.5 (Cláusulas Ambientais Especiais do Caderno de Encargos) do
RECAPE, salientam-se as CE.51, CE.54, CE.84, CE.85, CE.86 e CE.89 para resposta a esta
medida.
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A CE.51 refere a necessidade do PIP ser implementado sequencialmente acompanhando a
abertura de taludes e nas épocas adequadas a fim de reduzir os riscos de erosão e garantir o
sucesso da implantação da vegetação.
A CE.54 refere que o método de construção previsto, por ser aéreo, permite salvaguardar as
espécies presentes, com excepção das zonas de implantação dos pilares, recomendando entre
outras, que os trabalhos nesta área sejam realizados por pessoal especializado, reduzindo-se o
arranque da vegetaçãp ao mínimo.
A CE.84 refere a necessidade do adjudicatário, antes da abertura da via ao tráfego, concluir o
Projecto de Integração Paisagística, incluindo a recuperação das vias afectadas, das áreas de
estaleiro e de depósito temporário de terras, bem como de todas as áreas afectadas directa ou
indirectamente pela obra, devendo apresentar para o efeito um plano de recuperação das
características naturais das áreas temporariamente utilizadas.
CE.85 refere-se à obrigação de promover a regularização e o revestimento vegetal das eventuais
áreas de empréstimo e de depósito de terras.
A CE.86 refere-se à obrigação de ser efectuada a limpeza e reposição das condições existentes
antes do início dos trabalhos relativamente a toda a área afecta aos trabalhos para a execução da
obra.
A CE.89 refere que especial atenção deve ser dada às zonas afectadas pela construção da Ponte
sobre a Ribeira de Santa Comba de Rossas (plataformas acessos e outras zonas de trabalho
temporário) de modo a proceder à sua recuperação, no sentido da recuperalção das condições
iniciais. Contudo, como o PIP entregue não apresenta proposta de recuperação paisagística para
as áreas localizadas sob a referida ponte, considera-se que o PIP terá que ser completado com
esta informação em falta.
Para cumprimento integral desta medida, solicita-se que o PIP seja completado, já na presente
fase, com a referida informação em falta, devendo apenas remeter para a fase seguinte a
actualização do plano de recuperação apresentado.
6.2.3

MEDIDAS ESPECÍFICAS

DIA. 33 - Apresentação, no Projecto de Execução, da caracterização completa e aprofundada
dos impactes relativos aos seguintes factores ambientais: Recursos Hídricos, Componente
Biológica, Património, Socioeconomia, Uso de Solo, Geologia, Ordenamento e Ruído.
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Geologia, Geomorfologia e Hidrogeologia
Relativamente aos recursos minerais e interferência com pedreiras, chama-se a atenção para o
parecer emitido pela Direcção-Geral de Economia do Norte, já descrito anteriormente, de acordo
com o qual se verificam discrepâncias de informação face ao RECAPE:
-

(

)

foi

detectada

a

existência

de

pedreiras

que

poderão

construção/alargamento da A4/IP4, troço Santa Comba de Rossas

ser

directamente

afectadas

pela

Nogueira entre sensivelmente os km 7+800

e km 8+400, assim como a construção de uma área de serviço perto do km 7+400 , chamando a atenção que
uma delas (Pedreira nº 4896)

Vale de Bogalhos, não se encontra referenciada no RECAPE;

- Envia localização aproximada das pedreiras identificadas;
- Informa sobre as zonas de defesa a respeitar, de acordo com o Decreto-Lei nº 270/2001, de 6 de Outubro, sobre
os procedimentos a observar no uso de explosivos para desmonte de pedra nas pedreiras identificadas e sobre a
zona de defesa alargada a a respeitar no caso de novos licenciamentos de pedreiras junto a Auto-estradas.

Paisagem
Da análise efectuada ao PIP considera-se que de um modo geral se apresenta adequadamente
elaborado. Contudo, relativamente à localização das Barreiras Acústicas, existem discrepâncias
entre as peças escritas e desenhadas do PIP que terão que ser esclarecidas.
O PIP terá que ser completado mediante a apresentação e uma proposta de recuperação
paisagística das zonas afectadas pela construção da Ponte sobre a Ribeira de Santa Comba de
Rossas (plataformas acessos e outras zonas de trabalho temporário), no sentido da recuperação
das condições iniciais (DIA.56, DIA.93).
Quantos às PA, PS e PF que consideram o uso de sementeiras e plantações de arbustos falta
incluir no PIP pormenores construtivos em planta em que procedam à identificação das espécies
vegetais a usar.
Componente Biológica
Não são apresentadas caracterizações completas e aprofundadas dos impactes nesta
componente, principalmente no que diz respeito à fauna, embora sejam abordados os impactes
expectáveis nas espécies prioritárias e estabelecidas medidas correctas para a sua minimização.
Assim, deve ser apresentado o elenco de espécies faunísticas que ocorrem na área, relacionando
a sua ocorrência com os habitats existentes, e avaliado o impacte do projecto nas suas
populações.
Ambiente Sonoro (análise apresentada na verificação da medida DIA.70)
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Património
O IGESPAR, no seu ofício de parecer ao RECAPE, refere que o Plano de Salvaguarda do
Património deveria constar do presente relatório, e que o Volume 23 remete todas as acções
determinadas pela DIA para um Plano de Salvaguarda do Património, cujo papel deveria ser de
enquadramento geral a acções a desenvolver, não podendo substituir-se ao que consta da
Declaração de Impacte Ambiental.
No seguimento do anteriormente mencionado, a tutela considera que as Medidas 84 a 90 para a
fase de construção devem constar nas Cláusulas Ambientais Especiais do caderno de Encargos.
Em consequência, o IGESPAR emitiu uma aprovação condicionada do RECAPE, considerando
que não foram cumpridas as medidas 74, 79, 84, 85, 96, 87, 88, 89 e 90, sendo que por esse
motivo as mesmas deverão ser incluídas no Caderno de Encargos, que deverá ser apresentado ao
IGESPAR para apreciação, antes do início da obra.
Uso do Solo, Ordenamento do Território e Componente Social
Na avaliação dos Impactes Sobre Áreas de Uso Condicionado, salienta-se a ocupação de terrenos
do Domínio Público Ferroviário (DPF), devido à proximidade do traçado à Linha do Tua,
chamando-se a atenção para o parecer emitido pela REFER sobre o projecto, e a respectiva
conclusão, designadamente,

( ) fica o parecer final da REFER dependente destes

esclarecimentos por parte do proponente desta obra, atenta a salvaguarda das matérias atrás
enunciadas, ou outras que neste processo vierem a ser identificadas.
Desta forma, entende-se que a aprovação final do traçado e das alterações efectuadas nas zonas
de interferência com o DPF deverá ser condicionada à emissão de parecer final da REFER sobre o
projecto de execução do Lote 9.
No que respeita à análise das acessibilidades locais apresentada no Anexo H1 do RECAPE,
chama-se a tenção para o parecer emitido pela Câmara Municipal de Bragança sobre este
assunto, nomeadamente, «A expressão verificando-se que os caminhos municipais e serventias
rurais serão adequadamente restabelecidos através dos restabelecimentos e caminhos paralelos
introduzidos no traçado não reflecte a garantia de passagem por equipamentos agrícolas de
elevada dimensão nas passagens agrícolas inferiores».
Na sequência deste parecer, a Subconcessionária esclareceu (Fax refª 0065/AEXXI/10, de
02.06.10, em anexo), que O traçado da futura auto-estrada intercepta 9 caminhos rurais que serão
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repostos através de passagens inferiores ( ) , que consistirão no prolongamento da obra
existente, mantendo-se as dimensões actuais das obras de arte. Todavia, também é esclarecido
que Os gabarits das PA 4, 6, 8 e 9 são inferiores aos valores normais. No entanto, dado trataremse de obras existentes a prolongar considerou-se que este facto, aliado às inúmeras dificuldades,
quer técnicas, quer sociais pela interrupção necessária do IP4 e do restabelecimento para as
executar, se sobrepunham ao facto de determinados veículos não poderem atravessar a futura
auto-estrada por elas. Sendo também referido, (

) que nalguns casos esses atravessamentos se

poderão realizar por passagens desniveladas nas proximidades enquanto que noutros casos será
necessário que esses veículos continuem a realizar os atravessamentos pelos locais habituais hoje
em dia , considerando-se que deve ser apresentada a caracterização e análise concreta destas
situações, nomeadamente dos aumentos de percurso em causa e avaliação dos impactes sociais
associados.
Ainda no parecer emitido pela Câmara Municipal de Bragança, é referido que A reformulação do
Nó de Mós ( ) contemplando uma solução com duas rotundas em que a rotunda a poente da A4
foi relocalizada a norte do previsto no estudo prévio, ficando implantada na entrada da zona
industrial, parece coincidir com a infra-estrutura de tratamento de águas residuais existente . Sobre
esta questão, a Subconcessionária apresentou, no Fax acima referido, elementos com maior
detalhe que permitem constatar que (

) a Rotunda 1 do Nó foi implantada de forma a evitar a

estação de tratamento de águas residuais (ETAR), como se pode observar no desenho (extracto
da Planta de Pormenor do Projecto de Execução) . É ainda referido que O sistema de drenagem
da ETAR deverá ser afectado pelo dimensionamento do Nó de Mós ( ). Garante-se, no entanto
que, caso se concretize essa afectação se procederá à sua reposição de forma a garantir o total e
completo funcionamento da ETAR.
Quanto à sugestão da referida Câmara Municipal, Na Ligação 1 sugere-se uma ligação à EM527,
mais a jusante junto a Mós eliminando o exagerado e desnecessário desenvolvimento em curva
desta , a Subconcessionária esclareceu não ser possível de implementar, ( ) dado o desnível
existente nesta zona, que não se coaduna com as características de projecto mínimas
necessárias.
Na avaliação dos impactes nas actividades económicas, refira-se a discrepância de informação
relativamente à afectação de indústrias extractiva, já que, ao contrário do referido no RECAPE, a
Direcção Regional de Economia do Norte informou, no respectivo parecer ao RECAPE, que ( )
foi detectada a existência de pedreiras que poderão ser directamente afectadas pela
construção/alargamento da A4/IP4, troço Santa Comba de Rossas

Nogueira entre sensivelmente
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os km 7+800 e km 8+400, assim como a construção de uma área de serviço perto do km 7+400 ,
chamando a atenção que uma delas (Pedreira nº 4896)

Vale de Bogalhos, não se encontra

referenciada no RECAPE. Esta situação deve ser clarificada/corrigida e propostas medidas de
minimização dos impactes do projecto nas actividades económicas em causa.
Qualidade do Ar
O RECAPE apresenta no seu Anexo I1, o Estudo de Análise dos Impactes sobre a Qualidade do
Ar, com o objectivo de dar resposta a esta medida da DIA.
Na p.4 deste Anexo é mencionado, como um dos objectivos deste Estudo, ( ) verificar a
necessidade de implementação de um Plano de Monitorização para esta componente .
As conclusões da aplicação do modelo matemático de dispersão de poluentes atmosféricos
emitidos pela circulação automóvel (CALINE 4) indicam a não ocorrência de problemas de
qualidade do ar devido à nova Auto-Estrada, sendo referido que, de acordo com os resultados
obtidos, (

) as emissões atmosféricas serão significativamente menores em relação ao cenário

simulado no EIA em fase de Estudo Prévio, devido ao facto de se ter considerado na altura o
parque automóvel nacional de 2001, enquanto no presente estudo se considerou o parque
automóvel existente em 2007.
No entanto, é salientada a existência de receptores sensíveis, nomeadamente ( ) foram
identificados 72 receptores potencialmente sensíveis ao longo do traçado, que se localizam a
distâncias entre os 25 e os 400 m da via . Como tal, considera-se que deve ser apresentado o
plano de monitorização da qualidade do ar, o qual deverá incluir a realização de uma campanha de
referência.
As medições de Qualidade do Ar devem respeitar os objectivos de qualidade estipulados no Anexo
X do Decreto-Lei n.º111/2002, de 16 de Abril e ter uma duração total não inferior ao período
mínimo de amostragem , isto é 14% (uma medição por semana de modo aleatório, distribuída
uniformemente ao longo do ano, ou em oito semanas, distribuídas uniformemente ao longo do
ano).
No que diz respeito à frequência das campanhas de amostragem, esta ficará condicionada aos
resultados obtidos na monitorização do primeiro ano de exploração. Assim, se os valores obtidos
indicarem a não ultrapassagem do Limiar Superior de Avaliação (LSA), as medições anuais não
são obrigatórias e nova avaliação deverá ser realizada, pelo menos, ao fim de cinco anos. No caso
de se verificar a ultrapassagem do LSA, a monitorização deverá ser anual.
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DIA. 34 - Definição discriminada espacial e temporalmente, das medidas de minimização
para as fases de construção e exploração, tendo por base as medidas referidas no EIA, bem
como outras que venham a considerar-se necessárias face à caracterização mais completa e
aprofundada dos impactes, referida no ponto anterior, as quais deverão ser
complementadas com as que a seguir se discriminam (para cada descritor).
Entende-se que foi dado cumprimento a esta medida da DIA.
DIA. 38 Desenvolvimento de uma solução que minimize a afectação da ribeira de Vale de
Moinhos, pela existência de um aterro sobre a linha de água cerca do km 17+000 da Sol.
1/Sublanço Nascente
Entende-se que foi dado cumprimento a esta medida da DIA, conclusão corroborada pelo parecer
emitido pelo ICNB sobre o RECAPE.
DIA. 39
Desenvolvimento de uma solução que minimize a afectação da linha de água
existente cerca do km 28+500 da Sol 1/Sublanço Nascente, pela existência de um aterro
sobre a linha de água e revisto o seu restabelecimento pela passagem hidráulica nº 28-1,
que faz ângulo recto com a linha de água
Entende-se que foi dado cumprimento a esta medida da DIA.
DIA. 42 - Evitar a criação de aterros em áreas inundáveis e as soluções de drenagem a
adoptar não devem favorecer o aumento da velocidade e a concentração da descarga de
caudais.
Entende-se que foi dado cumprimento a esta medida da DIA.
DIA. 43 - Avaliação das alterações do regime de escoamento a jusante das passagens
hidráulicas nos órgãos e estruturas já existentes.
DIA. 44 - Restabelecer todas as linhas de água intersectadas, recorrendo a sistemas de
drenagem eficazes tendo em consideração o aumento de caudais por acréscimo da área
impermeável.
O Projecto de Drenagem deverá garantir o cumprimento destas medidas da DIA, sem prejuízo das
conclusões do parecer específico que será emitido sobre esta peça do Projecto de Execução.
DIA. 46 - Evitar a drenagem das águas de escorrência da plataforma nos locais em que a via
em estudo intercepta outras zonas sensíveis, para além dos aproveitamentos hidroagrícolas
referidos, nomeadamente zonas de infiltração máxima, habitats prioritários e zona de
protecção da albufeira do Azibo (entre os km 2+600 e 9+150 do Sublanço Nascente).
Esta medida não é analisada no Relatório Técnico do RECAPE. Todavia, considera-se que, com
base no Estudo de Minimização dos Impactes nos Recursos Hídricos apresentado no Anexo D1, é
possível verificar o cumprimento desta medida da DIA.
DIA. 47 - Não deverão ser previstas descargas de águas de drenagem da plataforma
rodoviária na envolvente de captações de água.
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Entende-se que é dado cumprimento a esta medida da DIA.
DIA. 48 Na construção dos viadutos, deve ser evitada a implantação dos pilares no leito
das linhas de água.
Entende-se que é dado cumprimento a esta medida da DIA.
DIA. 49 Os pilares devem ter uma forma hidrodinâmica e com eixo orientado no sentido do
escoamento.
Considera-se que é dado cumprimento a esta medida da DIA.
DIA. 50 - Deverá ser efectuada a aferição e localização exacta dos poços/furos e/ou
captações potencialmente afectadas pela solução adoptada, apoiada em trabalhos de
campo, e definidas medidas de minimização e/ou compensação das captações afectadas.
Referência para o facto do levantamento de pontos de água apresentado no Anexo D1

Estudo de

Minimização dos Impactes nos Recursos Hídricos, não identificar a afectação directa de uma
nascente gravítica, ao km 0+900, na freguesia de Salsas, gerida pela empresa Águas de Trás-osMontes e Alto Douro, SA, mencionada no Anexo H

Uso do Solo, Ordenamento do Território e

Componente Social, confirmando-se, todavia, a respectiva previsão de reposição no Volume 15 Serviços Afectados.
Deverá ainda, retirar-se a referência ( ) (medida alterada, decorrente do Parecer de Verificação
do RECAPE) presente nas medidas CE.18 e CE.19, constantes do Tomo 23.5 do RECAPE.
Considera-se que é dado cumprimento a esta medida da DIA.
DIA 51 - O RECAPE deverá detalhar todas as medidas de minimização a adoptar em obra, e
especial atenção devem merecer as condicionantes expressas no caderno de encargos,
bem como os estudos base que permitem condicionar a abertura de acessos, locais de
empréstimo e deposição de materiais, que terão de ser apresentados no Projecto de
Execução.
O RECAPE, no Tomo 23.5

Cláusulas Ambientais Especiais do Caderno de Encargos, apresenta

o desenho que reflecte as Condicionantes à Implantação de Infra-estruturas de Apoio à Obra,
devendo a subconcessionária condicionar a selecção de locais à não afectação das áreas
identificadas, sem prejuízo da necessária actualização do referido Tomo, decorrente da
implementação deste Parecer.
No que diz respeito às medidas de minimização identificadas para a fase de obra e reflectidas no
referido Tomo, deverão ser interiorizadas no Plano de Gestão Ambiental, sem prejuízo de outras
que venham a ser identificadas durante a fase de execução da obra. A título de exemplo refiram-se
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as medidas de minimização aplicáveis à Ponte sobre a Ribeira de Santa Comba de Rossas, dada
a maior sensibilidade desta área.
DIA. 52 - Para a fase de Construção devem ser consideradas as seguintes medidas de
minimização, sendo de referir que outras medidas de minimização definidas para outros
descritores também terão efeitos na minimização dos impactes negativos ao nível dos
recursos hídricos:
Os períodos de máxima mobilização e os locais onde se situam os maiores declives
deverão ser estabelecidos de modo a reduzir ao mínimo o período em que os taludes
são mais susceptíveis à erosão, que coincide com a época de maior intensidade de
precipitação, em que a ocorrência dos fenómenos erosivos é maior;
Deverão ser instaladas, sempre que a configuração do terreno o permita, bacias de
retenção das águas pluviais, para permitir a deposição e a retenção de óleos e dos
sólidos em suspensão;
Deverão fasear-se os períodos de construção de forma a minimizar, para cada bacia
hidrográfica, a área de construção e sujeita a erosão, procurando-se acelerar a
aplicação das medidas de controlo de erosão (aplicação de vegetação e
pavimentação), que não devem esperar pela finalização de todo o traçado. A
implementação destas medidas deverá iniciar-se o mais rapidamente possível, logo
que terminem as operações nos taludes;
A descarga das passagens hidráulicas e de drenagem da plataforma deverá ser
planeada e executada de modo a que se reduzam os seus efeitos no escoamento em
termos de erosão hídrica, nomeadamente as margens e fundo do meio receptor
deverão ser bem estabilizados, evitando-se grandes desníveis e instalando
vegetação adequada. Estas mesmas acções deverão aplicar-se, também, nas
situações em que a descarga seja efectuada no solo, se se esperar que venham a ser
descarregados grandes volumes;
Estabelecer trajectos para circulação de maquinaria, evitando o trânsito
desordenado e a compactação dos solos de extensas áreas, sendo de privilegiar o
actual IP4 para acesso às frentes de obra;
Durante a construção, deverá prever-se um sistema de tratamento de águas
residuais geradas no estaleiro, bem como implementar um programa de controlo de
vazamentos e derramamentos de óleos e outros lubrificantes e armazená-los
adequadamente, nunca devendo estes ser descarregados directamente em linhas de
água ou no solo.
O RECAPE responde parcialmente a esta medida da DIA uma vez que interiorizou as primeiras
três medidas de minimização e a última nas Cláusulas Ambientais Especiais do Caderno de
Encargos (Tomo 23.5). A medida CE.23 deverá ser eliminada por se encontrar incorrecta e
repetida com a CE.10.
No que diz respeito aos trajectos para circulação de maquinaria, este ponto foi incluído nas
Medidas de Minimização a implementar durante todo o período de construção (pág. 42), definidas
nos Anexos Técnicos

Parte I

Anexo D, devendo a Subconcessionária interiorizá-la nas
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Cláusulas Ambientais Especiais do Caderno de Encargos (Tomo 23.5) e no Plano de Gestão
Ambiental da Obra (PGAO).
Relativamente à descarga das passagens hidráulicas e de drenagem de plataforma, e apesar do
RECAPE remeter o seu cumprimento para o Tomo 23.5 e Tomo 23.3 - Anexo D1, não se encontra
contemplada em ambos os documentos, pelo que a Subconcessionária deverá considerá-la no
projecto de drenagem e nos Tomos referidos, bem como implementá-la nos locais onde as
condições de escoamento favoreçam a erosão hídrica. A mesma deverá ser ainda interiorizada no
PGAO.
DIA.53 - Em RECAPE deverão ser definidas e especificadas as medidas de minimização a
implementar na fase de exploração.
Considera-se que é dado cumprimento a esta medida da DIA.
6.2.3.1

COMPONENTE BIOLÓGICA

DIA. 54 - O PE deve integrar, para além dos restabelecimentos a adoptar como Passagens
para a fauna, os seguintes aspectos:
Redimensionamento da Passagem Hidráulica da Ribeira de Remisquedo, Sublanço
Nascente dimensões mínimas 4m x 15 m (passagem para lobo)
O RECAPE responde a esta medida da DIA.
DIA. 55 - Qualquer que seja a solução a adoptar relativamente aos restabelecimentos, deverá
ser analisada a sua possível adaptação para a fauna em geral, para o que será necessário
atender às seguintes medidas:
Utilização de pavimento em terra ou outro material que não implique a sua
impermeabilização;
Serem ladeadas nas suas entradas por vegetação natural da zona;
Serem criados e mantidos corredores com vegetação natural, de forma a encaminhar
os animais para as passagens.
A verificação desta medida já foi efectuada na análise da DIA.22.
DIA. 56 A área sob os viadutos deverá apresentar condições que permita a sua utilização
pela fauna. Assim deverão ser apresentadas soluções específicas para as referidas áreas a
integrar no Projecto e Integração Paisagística, que potenciem a sua utilização pela fauna,
criando nomeadamente zonas de abrigo
O PIP deverá, com base na caracterização da situação existente do ponto de vista da vegetação,
apresentar uma proposta de reabilitação da área sob a Ponte sobre a Ribeira de Santa Comba das
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Rossas, que assegure a reposição da vegetação afectada pela obra (caminhos de acesso, etc), e a
criação de zonas de abrigo para a fauna.

DIA.57 - Identificação dos locais nos quais deverão ser previstas cortinas de
vegetação/sebes naturais com vegetação autóctone (arbóreo-arbustiva) de modo a
funcionarem como barreiras para evitar que a fauna voadora possa entrar no canal da
estrada.
Não obstante o RECAPE referir que esta medida foi considerada no PIP, verifica-se que o Projecto
deverá incluir mais árvores nestas áreas de forma a garantir o cumprimento da medida. Acresce
que, de acordo com a carta Síntese de condicionantes , o traçado aproxima-se da ZPE, não só
nos pk 10+800 a 13+000, mas também no seu troço inicial até ao pk 2+000 (havendo
aparentemente interferência nos seus limites). No troço final ocorre também alguma proximidade,
devendo ser analisada a necessidade de aplicação da medida nesta área.
DIA.58 - A rede da vedação deverá ter malha progressiva, com altura mínima acima do solo
de 1,80 m, e deverá ser fixa ao solo.
DIA.59 - Deverá ser assegurado que, quando existam problemas erosão, se evite a formação
de fossas ao nível da base da rede e consequentemente o aumento da permeabilidade.
DIA.60 - As vedações devem ser implantadas imediatamente por cima das passagens
destinadas ou adaptadas para a fauna (PH s, PI s e PAI s), de forma a conduzi-la
directamente para essas passagens.
Não obstante estar a ser levado em consideração algumas disposições da DIA, verifica-se que a
resposta a estas medidas no RECAPE não está coerente com o que se apresenta no projecto de
vedações. A colocação de uma rede de malha adicional dobrada em L é uma medida eficiente para
prevenir a entrada dos animais na estrada por fossas ou depressões ao nível do solo. No entanto,
no que se refere à malha da rede adicional, as medidas apresentadas nos dois documentos são
diferentes.
DIA. 61 - Apresentação dos locais para a implantação de escapatórias (saídas
direccionais/one way out). Deverão ser tidos em consideração os troços estabelecidos para
o
estudo
da
permeabilidade,
supracitados
nas
medidas
relativas
à
permeabilização/passagens da via.
A resposta a esta medida não está coerente com o que se apresenta no projecto de vedações,
devendo ser actualizada em termos da localização exacta das rampas.
No que se refere ao tipo de rampa apresentada no desenho de pormenor, verifica-se a existência
de um degrau com 60 cm de altura do lado exterior da vedação. Este degrau não deverá existir,
sob pena de potenciar a entrada na estrada de carnívoros de médio porte. O objectivo destas
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rampas é unicamente permitir a saída de animais para o lado exterior da vedação sem permitir a
sua entrada.
DIA. 63
Apresentação das medidas específicas (e localização) que garantam a não
afectação das manchas de vegetação com valor conservacionista (e.g. carvalhais, galerias
ripícolas).
O RECAPE apresenta cartografia dos habitats na área de estudo, incluindo as manchas dos
exemplares arbóreos mais relevantes, do ponto de vista do seu valor ecológico. No entanto,
considera-se que previamente à obra deverão ser cartografados os exemplares junto à zona de
intervenção que deverão ser salvaguardados (como por exemplo os castanheiros, os freixos e os
carvalhos).
Salienta-se, que deve ser apresentado o Plano de Trabalhos de Obra, o qual deverá estabelecer
um conjunto de acções/medidas que promovam a não afectação das diversas áreas de habitat,
com valor ecológico elevado, o que inclui todos os habitats classificados ao abrigo da Directiva
Habitats (não considerado no CE1 nem na carta de síntese de condicionantes à implantação de
infra-estruturas de apoio de obra ), bem como dos exemplares arbóreos a proteger, em todas as
áreas de intervenção.
Na zona sob a ponte, deve ser tido especial cuidado para que os caminhos de acesso à obra não
afectem espécies ou habitats de maior valor conservacionista.
DIA. 64 - Inventariação/prospecção prévia de todos os possíveis locais de abrigo de
quirópteros (minas, canastros, grutas ou outras), que poderão ser afectados directamente
ou indirectamente pela construção da estrada e verificação da sua utilização por parte deste
grupo faunístico. Como resultados desta inventariação deverá ser feito um diagnóstico, de
modo a serem definidas zonas sensíveis na área e envolvente do traçado, a integrar nas
condicionantes à obra e planos de trabalhos.
Para cumprimento desta medida, foi prospectada uma faixa de 400 m centrada no eixo da estrada.
Uma vez que os impactes nas populações de quirópteros vão muito além de uma distância de
200m, considera-se que a faixa prospectada deveria ter abrangido no mínimo uma área de 500 m
para cada lado do eixo da via. No entanto, uma vez que o Plano Geral de Monitorização, inclui a
inventariação dos abrigos e análise de áreas de utilização numa faixa envolvente à via de 1 km de
largura, na fase anterior à construção, considera-se que esta lacuna será colmatada.
Caso seja identificado algum abrigo de quirópteros, deverá ser assegurada a sua protecção
durante as fases de construção e exploração.
DIA. 67 - Assegurar o acompanhamento sistemático por técnicos competentes da frente de
obra, durante as fases de desmatação e terraplenagem da camada superficial de terreno, de
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forma a obstar à degradação ou destruição dos elementos importantes do património
natural e da conservação da natureza, bem como detectar outros que venham
eventualmente a aparecer.
O RECAPE responde a esta medida da DIA.
DIA. 68 - Em fase de elaboração do Projecto de Execução deverá ocorrer uma articulação
forte da equipa responsável com os técnicos do ICNB/PNAL/PNM.
DIA. 69 - As medidas de minimização propostas deverão ser aferidas conforme os
resultados obtidos ao fim do primeiro ano da monitorização a efectuar na fase de
exploração, que poderão determinar a necessidade de revisão de medidas propostas ou
mesmo a implementação de outras.
O RECAPE informa que a Subconcessionária estabeleceu com o ICNB, nomeadamente com o
Parque Natural do Alvão, o procedimento a adoptar para toda a Subconcessão Transmontana,
nomeadamente no que respeita às recomendações a considerar no desenvolvimento do projecto,
nos estudos da componente biológica e no Plano de Monitorização para toda a subconcessão.
O ICNB pronunciou-se favoravelmente ao RECAPE, devendo a subconcessionária articular-se com
este organismo, no sentido de dar cumprimento ao preconizado no Parecer emitido por aquela
entidade.
6.2.3.2 RUÍDO
DIA. 70 - Em fase de projecto de execução deverá ser apresentado um estudo que inclua:
- A avaliação rigorosa dos impactes, em todas as situações sensíveis existentes e
previstas, para o ano de início de exploração, um ano intermédio e o ano horizonte
de projecto;
- A tipologia, materiais, extensão e dimensionamento das medidas preconizadas
atendendo às características do projecto de execução, com indicação da sua
eficácia quer ao nível do piso térreo quer ao nível do(s) piso(s) superior(es) da(s)
habitações.
O RECAPE apresenta uma nova avaliação de impactes sobre o ambiente sonoro para as fases de
construção e exploração para os locais com ocupação sensível localizados na envolvente do Lote
9 (Tomo 23.3

Anexos Técnicos).

Na ausência de resposta por parte da Câmara Municipal de Bragança, relativamente à existência
de classificação acústica da envolvente daquele Lote, foram considerados para efeitos de
avaliação os valores limite fixados para zona não classificada, isto é 63 e 53 dB(A) para os
indicadores Lden e Ln respectivamente.
Neste contexto, há a referir que deverá ser confirmada a inexistência de classificação de zonas
junto da Câmara Municipal.
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Na fase de construção, a avaliação foi efectuada de forma qualitativa com base nas emissões dos
equipamentos usados na construção de rodovias, prevendo-se que serão potencialmente
afectados os receptores mais próximos do traçado, nomeadamente:
-

entre o km 0+000 e o km 0+359, ambos os lados do traçado;

-

cerca do km 6+900, lado esquerdo do traçado;

-

entre o km 7+200 e o km 7+400, lado esquerdo do traçado;

-

cerca do km 9+150, lado esquerdo do traçado;

-

entre o km 9+650 e o km 10+670, ambos os lados do traçado;

-

entre o km 12+125 e o km 12+575, lado esquerdo do traçado;

-

entre o km 12+670 e o km 13+450, ambos os lados do traçado;

-

entre o km 14+100 e o km final, lado esquerdo do traçado do traçado;

-

cerca do km 14+550, lado direito do traçado;

Para esta fase, além das medidas CE1 e CE45 CE49 propostas nas Cláusulas Ambientais
Especiais do Caderno de Encargos (Tomo 23.5) e das medidas propostas no RECAPE, há ainda a
referir que deverão ser instaladas barreiras sonoras nos perímetros de apoio de frente de obra,
caso haja afectação directa de receptores sensíveis.
Na fase de exploração, a avaliação de impactes foi efectuada com base nos resultados da previsão
dos valores de Lden e Ln para os anos de 2011, 2021 e 2038.
A análise foi realizada de duas formas distintas:
Cálculo dos valores de Lden e Ln pontuais para o conjunto de receptores sensíveis,
identificados na envolvente do Lote e das Variantes.
Elaboração de Mapas de Ruído para os mesmos indicadores.
Os resultados apresentados permitem concluir que a rodovia será responsável por acréscimos nos
níveis de ruído ambiente que determinarão o incumprimento do Critério de Exposição Máxima em
doze dos locais avaliados.
De salientar, no entanto, que alguns receptores, embora relativamente próximos do traçado não
foram incluídos no conjunto de receptores avaliados, designadamente:
cerca do km 12+200, lado esquerdo do traçado;
cerca do km 12+700, lado direito do traçado;
cerca do km 14+800, lado esquerdo do traçado.
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Por outro lado, na Resposta ao Parecer de Verificação do RECAPE (Aditamento 1, Outubro de
2009) do Lote 10, foi referido que: No que respeita ao receptor P1, refere-se que muito embora se
tenha considerado nos cálculos dos mapas de ruído a extensão final do Lote 9, o dimensionamento
da barreira B1 no lote 9 apenas poderá ser efectuado aquando do desenvolvimento do respectivo
Projecto de Execução, sendo contemplado no respectivo PPS. Assim, o PPS do Lote 9
contemplará a análise deste receptor e verificará a necessidade de prolongamento da barreira
acústica prevista no Lote 10, já com base nos níveis sonoros totais e com a rasante final da via.
Verificou-se, no entanto, que o receptor em causa não foi avaliado neste Lote, sendo que a
Barreira B12, que se prolonga até ao final do Lote 9, foi dimensionada para protecção do receptor
R18, localizado ao km 15+350, à esquerda do traçado e não para protecção da habitação
localizada cerca do km 15+575, que correspondia ao receptor P1 do Lote 9, tendo-se constatado,
além disso, que as Barreiras B12 (Lote 9) e B1 (Lote 10), são de tipos e alturas diferentes.
Assim sendo, o estudo acústico deverá ser revisto no sentido de incluir a avaliação dos quatro
receptores referidos bem como a compatibilização das barreiras dos Lotes 9 e 10.
No Projecto de Medidas de Minimização do RECAPE (Volume 24.1

Protecção Sonora) é

preconizada a instalação de doze barreiras acústicas para protecção dos receptores em
incumprimento. As características das barreiras propostas são apresentadas no quadro seguinte.

Barreira

Lado

Km inicial

Km final

Altura (m)

Tipo

B1

Direito

0+000

0+125

5.0

Absorvente

B2

Esquerdo

0+000

0+275

5.0

Absorvente

B3

Esquerdo

6+800

6+975

5.0

Absorvente

B4

Direito

9+700

9+800

3.0

Absorvente

B5

Esquerdo

10+105

10+205

4.0

Absorvente

B6

Esquerdo

10+600

10+700

3.0

Absorvente

B7

Direito

12+745

12+835

3.5

Absorvente

B8

Esquerdo

12+845

12+945

3.0

Absorvente

B9

Esquerdo

14+160

14+280

4.0

Absorvente

B10

Direito

14+500

14+600

3.5

Absorvente

B11

Esquerdo

14+500

14+600

3.0

Absorvente
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Barreira

B12

Lado

Esquerdo

Km inicial

Km final

Altura (m)

14+600

14+735

3.5

15+250

15+597.8

3.0

Tipo

Absorvente

As medidas propostas não estão, no entanto, de acordo com as disposições do Regulamento
Geral de Ruído (nº 2 do Artigo 13º), vertidas na medida 72 da DIA, segundo o qual deverão ser
adoptadas em primeiro lugar medidas de redução na fonte de ruído e só depois medidas de
redução no meio de propagação.
Assim, na revisão do estudo acústico a efectuar, deverá considerar-se em primeiro lugar a
aplicação de um pavimento menos ruidoso na plena via do Lote 9, com eficácia de redução
devidamente comprovada, e, só depois, a instalação de barreiras acústicas nos locais onde ainda
permanecerem situações de incumprimento. O estudo a efectuar deverá ser apresentado à EP,
S.A. para análise e aprovação num prazo de dois meses.

DIA. 71 - A definição das soluções a adoptar para as barreiras acústicas deverá equacionar a
minimização de impactes sobre os outros descritores, decorrentes nomeadamente do efeito
barreira, ensombramento e sobre a paisagem.
O enquadramento paisagístico das barreiras propostas no RECAPE foi adequadamente
considerado no Plano de Integração Paisagística, considera-se, contudo, que a proposta
apresentada deverá ser revista de modo a que o talude associado seja plantado uniformemente
em toda a sua área e não só na base, aproximando as plantações da BA, para que a ocultação
parcial destas estruturas ao longo de toda a sua extensão pela vegetação, contribua para a
diminuição do seu impacte visual sobre os observadores.
Acresce ainda, que deverá ser apresentada à EP, SA uma descrição detalhada dos materiais e
cores a utilizar nas barreiras acústicas, de forma a enquadrá-las no meio. De referir ainda,
relativamente às barreiras propostas, que as barreiras B4, B5, B6 e B12 deverão ser
preferencialmente de tipo reflector, constituídas por painéis de acrílico. Nas restantes barreiras
deverá ser considerada a interposição de janelas de acrílico para reduzir os efeitos de
ensombramento.
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DIA. 72 - O uso de pavimento menos ruidoso deve ser sempre encarado como primeira
medida a adoptar, em particular quando a eficácia das medidas, necessária ao cumprimento
da legislação, não justifique a instalação de uma barreira acústica.
Já respondido na medida 70.
6.2.3.3 PATRIMÓNIO CULTURAL CONSTRUÍDO E ARQUEOLÓGICO
DIA. 74 Para além das medidas de minimização apresentadas no EIA, deverão ainda ser
cumpridas as demais:
Complexo rural da ribeira de Jorgais (nº16); Quinta da Ribeira de Noura (nº 23); Moinho da
Ribeira de Vale de Moinhos (nº 32); Pombal de Vilar (nº 36) e Pombal de Samir (nº 38):
Devem ser tomadas medidas que se adaptem ao valor patrimonial dos elementos em causa,
compreendendo a execução de tarefas de registo de campo (memória descritiva, recorrendo
a testemunhos orais, caracterização arquitectónica, registo fotográfico pormenorizado e
desenho de toda a estrutura apoiado num levantamento topográfico), bem como pesquisa
bibliográfica, procurando assim definir um enquadramento histórico-cultural e social do
património em causa;
Devem ser contactadas as entidades municipais de modo a que se proceda à recolha de
elementos que possam ter enquadramento em eventuais núcleos museológicos (caso se
verifique uma efectiva afectação da obra sobre estes locais);
No caso de ser possível preservar estes imóveis, deverá ser executada a delimitação física
de um perímetro de segurança de pelo menos 10m durante a execução da obra,
assegurando assim a inexistência de trabalhos na área vedada.
O IGESPAR considera que a aplicação da medida 74 da DIA também deveria ter sido extensível à
ocorrência nº 7

Pombal do Vilar, ( ) nomeadamente as tarefas de registo de campo com os

respectivos resultados a serem expostos no presente Relatório. Assim torna-se necessário que a
mesma seja incluída no Caderno de Encargos e realizada durante o início da Fase de Construção.
A ocorrência nº 7

Pombal do Vilar é a única para a qual se prevê a existência de um impacte

negativo directo, num total de 7 elementos identificados na área de projecto, sendo que 4 sofrerão
impactes negativos indirectos, e nos restantes dois não se antevê a existência de qualquer tipo de
afectação.
DIA. 75 - Todos os sítios arqueológicos a afectar pelo projecto deverão estar sujeitos a
intervenção arqueológica preventiva.
O facto de não existirem quaisquer sítios afectados directamente pelo projecto em causa, resulta
no cumprimento desta medida, segundo parecer do IGESPAR.
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DIA. 76 - Deverá ser realizada a prospecção arqueológica sistemática ao longo da solução
escolhida, num corredor de 200 m para cada lado do eixo da via. Desde que possível e
sempre que se preveja a afectação de qualquer vestígio arqueológico, devem ser previstos
acertos da via dentro desse corredor, antes de serem propostas quaisquer outras medidas
de minimização intrusivas, como sondagens arqueológicas ou a escavação em área.
O parecer do IGESPAR considera que foi dado cumprimento a esta medida.
DIA. 77 - Em caso de não ser possível determinar a importância científica e patrimonial das
ocorrências identificadas durante as prospecções sistemáticas, deverão ser efectuadas
sondagens de diagnóstico; os resultados das sondagens arqueológicas poderão determinar
acertos de traçado de forma a minimizar a afectação de sítios.
O facto de não existirem quaisquer sítios afectados directamente pelo projecto em causa, resulta
no cumprimento desta medida, segundo parecer do IGESPAR.
DIA. 78 - Deverá ser elaborada uma carta de visibilidades dos solos resultante da
prospecção sistemática.
A entidade tutelar considera que esta medida da DIA foi cumprida.
DIA. 79 - Deverá ser realizado o levantamento pormenorizado das ocorrências patrimoniais a
serem directamente afectadas pelo projecto através do registo gráfico, fotográfico e
memória descritiva.
O IGESPAR considera que esta medida deve ser aplicada à ocorrência patrimonial nº 7

Pombal

do Vilar, referindo também que a mesma deverá ser incluída no Caderno de Encargos, sendo
executada durante o início da Fase de Construção.
DIA. 80 - Deverão ser relocalizadas as ocorrências identificadas com implantação
cartográfica à escala do projecto de execução.
Considera-se que a medida foi cumprida, de acordo com o parecer do IGESPAR.
DIA. 81 - As medidas de carácter intrusivo (sondagens e escavações) devem ser realizadas
antes de definido o projecto de execução para que os resultados daí decorrentes possam
ser avaliados e equacionada a eventual preservação de sítios.
Como não foram identificados quaisquer sítios que fossem directamente afectados pelo projecto,
considera-se que esta medida foi cumprida.
DIA. 82 - Na fase de RECAPE devem ser relocalizadas e descritas as ocorrências detectadas
a posteriori do EIA, que constam neste parecer, de forma a não serem afectadas pela
instalação dos estaleiros, acessos á obra e áreas de empréstimo/depósito de inertes.
O IGESPAR considera que foi dado cumprimento a esta medida.
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DIA. 83 - Os projectos de execução e as unidades funcionais da obra, bem com estaleiros,
acessos à obra e áreas de empréstimo/depósito de inertes deverão ser ajustados de forma a
compatibilizar as mesmas com as ocorrências patrimoniais identificadas.
O IGESPAR considera que foi dado cumprimento a esta medida.
DIA. 84 - A sensibilidade patrimonial da área objecto de estudo, aliada a eventuais lacunas
de conhecimento (impostas pelas condicionantes verificadas na realização de trabalhos de
campo) justificam a definição de um programa de monitorização a desenvolver na fase de
implementação do projecto.
DIA. 85 - Deverá ser efectuada uma prospecção arqueológica sistemática, após a
desmatação, das áreas de incidência de reduzida visibilidade, de forma a colmatar as
lacunas de conhecimento, bem como as áreas de depósitos temporários e empréstimos de
inertes, caso se situem fora das áreas já prospectadas. Em caso de não ser possível
determinar a importância científica e patrimonial de outras ocorrências então identificadas,
deverão ser efectuadas sondagens de diagnóstico.
DIA. 86 - Deverá prever-se o acompanhamento arqueológico integral de todas as operações
que impliquem movimentações de terras (desmatações, escavações, terraplenagens,
depósitos e empréstimos e inertes), não apenas na fase de construção, mas desde as suas
fases preparatórias, como a instalação dos estaleiros, abertura de caminhos e desmatação.
O acompanhamento deverá ser continuado e efectivo pelo que, se houver mais que uma
frente de obra a decorrer em simultâneo, terá que se garantir o acompanhamento de todas
as frentes.
DIA. 87 - Os resultados obtidos no acompanhamento arqueológico poderão determinar a
adopção de medidas de minimização específicas (registo documental, sondagens,
escavações arqueológicas, entre outras). Os achados móveis efectuados no decurso desta
medida deverão ser colocados em depósito credenciado pelo organismo de tutela do
património cultural.
DIA. 88 - As ocorrências arqueológicas que forem reconhecidas durante o acompanhamento
arqueológico da obra devem, tanto quanto possível, e em função do seu valor patrimonial,
ser conservadas in situ, de tal forma que não se degrade o seu estado de conservação
actual.
DIA. 89 - Todas as ocorrências integráveis na categoria de património edificado possuidoras
de valoração patrimonial igual ou superior a Elevado e que sejam afectadas indirectamente
pela sua localização a menos de 50 m de qualquer dos elementos da obra devem ser
dotadas de um plano de monitorização de fendas, particularmente as ocorrências
identificadas em áreas que serão objecto de rebentamento de rocha, devendo estas serem
vertidas em termos das medidas específicas das respectivas ocorrências.
DIA. 90 - Foi também identificado um elevado número de arqueossítios e de ocorrências
patrimoniais de cariz arquitectónico e etnográfico que poderão sofrer impactes indirectos
com a implementação do projecto objecto de estudo. Para estes deverão considerar-se,
genericamente, as medidas definidas e referidas anteriormente (adaptadas à especificidade
de cada ocorrência), caso se verifique a alteração do traçado ou a definição de trabalhos de
apoio à construção do futuro IP4 (como por exemplo estaleiros e vias de circulação) que
coincidam com estes elementos. Durante a fase de construção devem ser sinalizados e
delimitados perímetros de protecção onde se prevê a proximidade de actividades de obra.
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O IGESPAR, no seu ofício de parecer ao RECAPE, refere que o Plano de Salvaguarda do
Património deveria constar do presente relatório, e que o Volume 23 remete todas as acções
determinadas pela DIA para um Plano de Salvaguarda do Património, cujo papel deveria ser de
enquadramento geral a acções a desenvolver, não podendo substituir-se ao que consta da
Declaração de Impacte Ambiental.
No seguimento do anteriormente mencionado, a tutela considera que as Medidas 84 a 90 para a
fase de construção devem constar nas Cláusulas Ambientais Especiais do caderno de Encargos.
6.2.3.4 PAISAGEM

NÃO ESQUECER TROÇOS A RENATURALIZAR

DIA. 91 - A programação dos trabalhos terá que contemplar a minimização do tempo em que
os solos ficam descobertos, sendo que o revestimento vegetal dos taludes de escavação e
aterro deverá ser efectuada assim que possível.
Considera-se que é dado cumprimento a esta medida da DIA.
DIA. 92 - Deverá ser apresentada a avaliação detalhada dos impactes paisagísticos,
analisando todas as situações críticas e apresentando as respectivas medidas de
minimização, de forma específica, a fim de permitir a sua consideração no Projecto de
Integração Paisagística (PIP) e a sua implementação. Particular desenvolvimento deverá ser
dado às situações decorrentes dos taludes de escavação e aterro de maior dimensão, para
as quais deverão ser apresentadas, caso a caso, as medidas específicas que permitam uma
adequada integração na envolvente.
Considera-se que é dado cumprimento a esta medida da DIA.
DIA. 93 - O PIP deverá:
-

Contemplar o transplante, a efectuar por pessoal especializado, dos exemplares
arbóreos de carvalhos sempre que possível;

-

Prever o revestimento vegetal de todas as áreas afectadas, nomeadamente taludes
de escavação e aterro, faixas adjacentes até à vedação, interiores dos ramos dos
nós, rotundas, áreas sobrantes, estaleiros, áreas de depósito e de empréstimo;

-

Contemplar a utilização preferencial de espécies vegetais autóctones (nas situações
menos urbanas), adaptadas às características edafo-climáticas do meio;

-

Detalhar o projecto de recuperação de linhas de água afectadas, as quais deverão
ser integralmente recuperadas após a intervenção, com espécies características da
mata ribeirinha de forma a potenciar a sua utilização pela fauna;

-

Detalhar o projecto a implementar na recuperação das áreas afectadas pela
construção de todos os viadutos (incluindo áreas sob o tabuleiro) de forma a
restabelecer a vegetação ripícola e potenciar a sua utilização pela fauna;

-

Integrar os resultados e orientações do estudo a desenvolver relativo aos
restabelecimentos que poderão ser adaptados para a passagem de fauna.
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-

O PIP não refere nada acerca do transplante de exemplares arbóreos. Solicita-se que o
PIP clarifique se para a presente área de estudo se justifica efectuar o transplante de
exemplares arbóreos arbóreos mais relevantes, do ponto de vista do seu valor
conservacionista ou ornamental.

-

O PIP dá resposta ao segundo e terceiro pontos desta medida da DIA.

-

O PIP terá que ser alterado uma vez que não dá resposta ao quarto ponto desta medida.

-

Relativamente ao cumprimento do quinto ponto desta medida, remete-se a verificação do
seu cumprimento para a resposta dada no âmbito das medidas DIA32 e DIA56.

6.2.4

Relativamente ao último ponto desta medida da DIA, ver a análise efectuada à DIA22.
PLANOS DE MONITORIZAÇÃO

DIA. 94 - Apresentação dos Programas de Monitorização relativos aos Recursos Hídricos,
Ruído, Qualidade do Ar e Componente Biológica preconizados no EIA e no Parecer da CA,
atendendo nomeadamente ao seguinte.
-

Recursos Hídricos: Os programas de monitorização da Qualidade das Águas
Superficiais e Subterrâneas apresentados deverão ser devidamente detalhados. No
que se relaciona com a selecção dos pontos de amostragem das descargas da via
deverá ter-se em atenção as situações mais representativas e de maior sensibilidade
e vulnerabilidade à poluição. A calendarização das campanhas de amostragem
deverá considerar a realização de uma campanha inicial destinada a efectuar uma
correcta caracterização da situação de referência e antes do início da construção,
que deverá abranger os períodos de amostragem definidos para as fases de
construção e exploração, de forma a permitir a comparação com os resultados
obtidos nestas fases do projecto, sendo que não se considera suficiente apenas a
realização de uma campanha anual e amostragem. Os métodos analíticos e
referência deverão ser os constantes do DL nº 236/96 de 1 de Agosto, e definidos em
função da avaliação a efectuar.

-

Componente Biológica: O plano de Monitorização deverá pormenorizar
nomeadamente as metodologias, técnicas e períodos de trabalho (explicitado
segundo as fases de pré-construção, construção e exploração). Este Plano deverá
contemplar os seguintes itens:
Monitorização da fauna;
Monitorização específica de lobo ibérico;
Monitorização específica para os quirópteros;
Monitorização dos atropelamentos;
Monitorização das passagens;
Monitorização da rede de vedação;
Monitorização de flora e habitas;
Monitorização da recuperação paisagística.

Programa de Monitorização dos Recursos Hídricos
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Solicita-se que sejam tomadas em atenção as seguintes considerações no Programa de
Monitorização dos Recursos Hídricos.
Os pontos de descarga seleccionados no Quadro n.º 2.3.2 para a monitorização das águas de
escorrência da via devem ser revistos, uma vez que as linhas de água para as quais as águas de
escorrência estão a ser descarregadas não fazem parte do plano de monitorização. Assim,
deverão ser escolhidos pontos de descarga que se encontrem a encaminhar as águas de
escorrência para as linhas de água que se encontram a ser monitorizadas.
Quanto à frequência de amostragem, para a fase de pré-construção, ao contrário do que se
encontra referido no PGM (colheita de amostra no local onde se prevê o atravessamento pelo Lote
9), considera-se que se deve prever a monitorizar, a montante e a jusante da via.
Quanto às restantes Fases (construção e exploração), tendo por base os Programas de
Monitorização dos outros lotes da Subconcessão já alvo de parecer, considera-se importante
homogeneizar metodologias, de modo a facilitar a implementação do mesmo. Sendo assim,
considera-se dispensável prever a monitorização no local de atravessamento do Lote 9 para
todas as linhas de água, cingindo-nos à monitorização a Montante e Jusante da via e nos casos
previstos, a monitorização no ponto de descarga.
Programa de Monitorização da Componente Biológica
No que respeita à utilização da passagens de fauna, considera-se que a monitorização deverá ter
uma duração mínima de 5 anos, dado que a maioria das espécies necessita deste período para se
adaptar às alterações no terreno e aprender a utilizar as passagens existentes, tal como
demonstrado em alguns estudos sobre esta temática.
Programa de Monitorização da Qualidade do Ar
Conforme referido na análise da medida DIA33, deverá ser apresentado o Programa de
Monitorização da Qualidade do Ar.
As medições de Qualidade do Ar devem respeitar os objectivos de qualidade estipulados no Anexo
X do Decreto-Lei n.º111/2002, de 16 de Abril e ter uma duração total não inferior ao período
mínimo de amostragem , isto é 14% (uma medição por semana de modo aleatório, distribuída
uniformemente ao longo do ano, ou em oito semanas, distribuídas uniformemente ao longo do
ano).
No que diz respeito à frequência das campanhas de amostragem, esta ficará condicionada aos
resultados obtidos na monitorização do primeiro ano de exploração. Assim, se os valores obtidos
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indicarem a não ultrapassagem do Limiar Superior de Avaliação (LSA), as medições anuais não
são obrigatórias e nova avaliação deverá ser realizada, pelo menos, ao fim de cinco anos. No caso
de se verificar a ultrapassagem do LSA, a monitorização deverá ser anual.
Programa de Monitorização do Ruído
O Plano de Monitorização, apresentado no RECAPE (Tomo 23.4

Plano Geral de Monitorização)

teve em conta a reavaliação de impactes sobre o ambiente sonoro agora efectuada, considerandose, de uma forma geral, adequado ao projecto em causa.
Apenas de referir que, na fase de exploração, deverão ser incluídos nos locais de amostragem, os
quatro receptores em falta na avaliação agora efectuada, caso os valores de Lden e Ln assim o
justifiquem.
Caso se verifiquem situações de incumprimento nos receptores avaliados e/ou em locais que foram
alvo de reclamação deverá proceder-se de imediato à implementação de medidas de minimização
complementares.

6. ACOMPANHAMENTO PÚBLICO
Em cumprimento do preceituado no artigo 31º do Decreto-Lei nº 69/2000, de 3 de Maio, alterado e
republicado pelo Decreto-Lei nº 197/2005, 8 de Novembro, a Agência Portuguesa do Ambiente
(APA) procedeu à abertura de um período de Acompanhamento Público, integrado na fase de pósavaliação do Projecto Lote 9 da A4/IP4

Vila Real (Parada de Cunhos) / Bragança (Quintanilha) .

O período de Acompanhamento Público decorreu durante 10 dias úteis, de 18 a 31 de Março de
2010, durante o qual o RECAPE esteve disponível para consulta na APA, na CCDR-Norte e na
Câmara Municipal de Bragança. O Sumário Executivo também pôde ser consultado nas Juntas de
Freguesia de Nogueira, Rebordãos, Mós, Sortes, Santa Comba de Rossas e Salsas, bem como na
Internet (www.apambiente.pt) e (www.estradasdeportugal.pt).
Os meios de publicitação levada a cabo pela APA foram os seguintes:
-

afixação de Anúncio na CCDR-Norte, Câmara Municipal e Juntas de Freguesia acima
referidas;

-

envio de Circular às seguintes Entidades:

QUERCUS

Associação Nacional de Conservação da natureza

Núcleo Regional de Vila Real

GRUPO LOBO
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Autoridade Florestal Nacional
Direcção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural
Instituto de Meteorologia
Direcção Regional de Economia do Norte
Direcção Geral de Geologia e Energia
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro

-

envio de Nota de Imprensa para os seguintes Orgãos de Comunicação Social:
Jornal de Notícias
TSF - Rádio Jornal
Rádio Renascença
Rádio Comercial
RDP Antena 1
Jornal Diário de Notícias
Jornal Correio da Manhã
Jornal Público
Jornal O Expresso
Jornal Sol
Agência Lusa
RTP
SIC
TVI
Rádio Brigantia
Rádio RBA Bragança
Jornal Nordeste

A APA remeteu à Entidade Licenciadora os resultados do Acompanhamento Público (Ofício Refª
553/2010/GAIA, de 15-04-2010), tendo sido recebidos pareceres da Junta de Freguesia de
Rebordãos e da Direcção Regional de Economia do Norte, os quais são apresentados no Anexo 3.

7. CONCLUSÕES
Em resultado da apreciação efectuada ao RECAPE do Projecto Lote 9 da A4/IP4

Vila Real

(Parada de Cunhos) / Bragança (Quintanilha) da Subconcessão do Auto-Estrada Transmontana,
conclui-se que:
a. nos troços onde se verifica a ocupação de terrenos do Domínio Público Ferroviário (DPF),
devido à proximidade do traçado à Linha do Tua, deverá ser dado cumprimento ao parecer
emitido pela REFER, designadamente, ( ) fica o parecer final da REFER dependente
destes esclarecimentos por parte do proponente desta obra, atenta a salvaguarda das
matérias atrás enunciadas, ou outras que neste processo vierem a ser identificadas ,
entendendo-se que a aprovação final do traçado nas zonas de interferência com o DPF
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deverá ser condicionada à emissão de parecer final da REFER sobre o projecto de
execução do Lote 9;
b. pese embora a aprovação do projecto da área de serviço deva constituir um processo
autónomo, mediante instrução dos respectivos processos licenciamento junto das
Entidades competentes, considera-se que a localização proposta para a área de serviço no
Projecto de Execução do Lote 9 tem associados impactes negativos que se consideraram
significativos, de acordo com o descrito no RECAPE (p.103 do Relatório Técnico). Como
tal, deverá(ão) ser apresentada(s) alternativa(s) de localização para a mesma, que
evitem/minimizem os impactes identificados (interferência com área agrícola e com Áreas
de Máxima Infiltração da REN, captações de água e Habitats Prioritários);
c.

o IGESPAR emitiu uma aprovação condicionada do RECAPE, considerando que não
foram cumpridas as medidas 74, 79, 84, 85, 96, 87, 88, 89 e 90, sendo que, por esse
motivo, as mesmas deverão ser incluídas no Caderno de Encargos, que deverá ser
apresentado ao IGESPAR para apreciação, antes do início da obra;

d. à excepção das lacunas e/ou falhas do RECAPE expostas no presente Parecer, a
globalidade das condições e medidas estabelecidas na DIA emitida em fase de Estudo
Prévio do IP4

Vila Real (Parada de Cunhos)/Bragança (Quintanilha) , mereceram

resposta satisfatória no RECAPE.
Sendo assim, sem prejuízo da resposta ao solicitado nas alíneas a) a c), entende-se que os
estudos a apresentar e restantes questões a aprofundar/rectificar não são impeditivos da
autorização/licenciamento da obra, devendo a Subconcessionária apresentar à Estradas de
Portugal, SA, para análise e aprovação, todos os esclarecimentos, estudos e documentos em falta
ou a rectificar, referidos ao longo do presente Parecer, no prazo máximo de um mês.
Mais se salienta a importância de serem devidamente considerados os pareceres emitidos pelas
entidades consultadas, assim como, as participações recebidas em sede de Acompanhamento
Público do Lote 9.

Almada, 6 de Julho de 2010.
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ANEXO 1

DESPACHO DE SUA EXCELÊNCIA O SECRETÁRIO DE ESTADO DO AMBIENTE, DATADO DE 9
DE DEZEMBRO DE 2008
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ANEXO 2
CONSULTA A ENTIDADES
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ANEXO 3
ACOMPANHAMENTO PÚBLICO
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ANEXO 4

APROVAÇÃO DO RELATÓRIO PATRIMONIAL
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ANEXO 5

ESCLARECIMENTOS PRESTADOS PELA AUTO ESTRADAS XXI

Parecer sobre o Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução
Lote 9 da Subconcessão Auto-Estrada Transmontana - A4/IP4 - Vila Real (Parada de Cunhos)/Quintanilha

Junho-2010

