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APRESENTAÇÃO 

 

ARQPAIS, Consultores de Arquitectura Paisagista e Ambiente, Lda., apresenta o Sumário 

Executivo desenvolvido no âmbito da elaboração do Relatório de Conformidade Ambiental Projecto 

de Execução (RECAPE) do Sublanço EN 205 – Barcelos, pertencente ao Lanço da A11/IC 14 * 

Esposende – Barcelos - Braga, incluído na Concessão de Auto-Estradas do Norte. 

O RECAPE é composto: 

 Pelo presente Sumário Executivo,  

 Por um Relatório Técnico,  

 Por um volume de Cláusulas Ambientais Especiais do Caderno de Encargos da Obra, 

 Por um Plano Geral de Monitorização, 

 E pelos Anexos Técnicos. 

O RECAPE foi elaborado entre Setembro e Outubro de 2003 e tem por objectivo fundamental 

verificar a conformidade ambiental do Projecto de Execução do sublanço em análise, de acordo com os 

critérios estabelecidos na Declaração de Impacte Ambiental emitida no âmbito do processo de Avaliação 

de Impacte Ambiental do Sublanço EN 205 - Barcelos, da A11/IC 14, em fase de Estudo Prévio. 

Lisboa, Outubro de 2003 

ARQPAIS, Consultores de Arquitectura Paisagista e Ambiente, Lda. 

 
Otília Baptista Freire  
(Directora Técnica) 
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1  -  INTRODUÇÃO 

O presente documento constitui o Sumário Executivo, elaborado no âmbito do Relatório de 

Conformidade Ambiental do Projecto de Execução (RECAPE) do Sublanço EN 205 – Barcelos, 

pertencente ao Lanço da A11/IC 14 * Esposende – Barcelos - Braga, incluído na Concessão de Auto-

Estradas do Norte. 

O lanço da auto-estrada A 11 / IC 14, destina-se a ligar o IC 1 a Sul de Esposende (Apúlia) a 

Braga, passando por Barcelos. Em termos gerais, o lanço desenvolve-se com uma orientação Poente 

– Nascente, a Sul do Rio Cávado, sendo constituído por 4 sublanços assim discriminados: 

 IC 1 (Apúlia) – EN 205 (existente a integrar na Concessão); 

 EN 205 – Barcelos; 

 Barcelos – Braga Oeste (A3) (em construção); 

 Braga Oeste (A3) – Braga (Ferreiros) (em construção). 

O proponente deste projecto da Concessão Norte é o Instituto de Estradas de Portugal (IEP). 

A elaboração do RECAPE foi adjudicada pela Concessionária AENOR à ARQPAIS, 

Consultores de Arquitectura Paisagista e Ambiente, Lda., que integra a equipa de projecto da 

ENGIVIA, Consultores de Engenharia, SA. 

A AENOR é a concessionária responsável pela concepção, construção, financiamento, 

conservação e exploração, por um período máximo de 30 anos, da auto-estrada A11, da qual o 

Sublanço EN 205 – Barcelos, faz parte. Deste modo, é também responsável pela implementação das 

medidas de minimização. 

O Sublanço EN 205 – Barcelos apresenta uma extensão aproximada de 8,4 kms, inicia-se no 

fim do Sublanço já construído entre o IC 1 (Nó de Apúlia) e a EN 205, e engloba dois nós, um dos 

quais no início do traçado para ligação à EN 205, e o outro no fim para ligação à chamada Variante 

de Barcelos (EN 103). Neste sublanço serão instaladas três praças de portagem, sendo uma de 

plena via para fecho do sistema de portagens da Concessão Norte, e as restantes duas no Nó com a  

EN 205 e no Nó de Barcelos. Será ainda instalada uma área de serviço (Error! Reference source 

not found.). 

O Nó de Barcelos e respectiva praça de portagem foram alvo de um Projecto de Execução 

independente ao Projecto que agora se apresenta. 
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O principal objectivo do Relatório de Conformidade Ambiental a que se refere este Sumário 

Executivo foi o de dar cumprimento ao estabelecido no n.º 1 do art. 28 do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 

3 de Maio, com as alterações introduzidas pela Declaração de Rectificação n.º 7-D/2000 de 30 de 

Junho e pelo Decreto-Lei n.º 74/2001 de 26 de Fevereiro, no sentido de verificar a conformidade 

ambiental do Projecto de Execução do Sublanço EN 205 - Barcelos, de acordo com os critérios 

estabelecidos na Declaração de Impacte Ambiental e Parecer da Comissão de Avaliação, emitidos 

em Maio de 2002, no âmbito do processo de Avaliação de Impacte Ambiental do Sublanço EN 205 - 

Barcelos, da A11/IC 14, em fase de Estudo Prévio. 

A estrutura deste documento foi definida tendo em consideração o Anexo IV da Portaria n.º 

330/2001, de 2 de Abril. O Sumário Executivo, sendo um documento de divulgação pública resume 

as informações patentes nos restantes volumes do RECAPE, considerando as seguintes secções: 

Introdução, Antecedentes, Descrição das Características Gerais do Projecto, Análise da 

Conformidade com a DIA, Plano Geral de Monitorização e Conclusões. 

A realização deste RECAPE decorreu no período entre Setembro e Outubro de 2003. 

2  -  ANTECEDENTES DO PROJECTO 

O Sublanço EN 205/Barcelos da A11/IC14 – Esposende/Barcelos/Braga, após a sua inclusão 

na Concessão de Auto-estradas do Norte, foi objecto de projecto em fase de Estudo Prévio, em Julho 

de 1999, tendo então sido elaborado o respectivo Estudo de Impacte Ambiental (EIA), o qual foi 

sujeito a processo de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), nos termos da legislação então em 

vigor. O parecer emitido pela CA, com despacho do MAOT (Ministério do Ambiente e do Ordenamento 

do Território), datado de Janeiro de 2000, foi desfavorável ao projecto, tendo considerado 

nomeadamente que os impactes socioeconómicos do projecto no trecho final do traçado eram 

determinantes para essa tomada de posição. 

De acordo com instruções do IEP (Ofícios nº 1943 de 23/08/00 e nº 908 de 12/03/01), em 

2001, a AENOR procedeu a uma revisão e actualização do traçado da Solução A e da referida 

Solução Alternativa (na altura em fase de Geometria de Traçado, à escala 1:2.000). A Solução A e a 

Solução Alternativa, foram objecto de uma avaliação ambiental, tendo dado origem ao Volume 

Complementar e Rectificativo do Sublanço EN 205/Barcelos, elaborado em Junho de 2001. Este 

Volume Complementar e Rectificativo, em conjunto com o Estudo Prévio de 1999, seriam submetidos 

de novo a processo de AIA. No entanto, em Agosto de 2001, foi emitida pela DGA (Direcção Geral de 

Ambiente) uma Declaração de Desconformidade, pelo que se realizou novo Estudo de Impacte 

Ambiental.  
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O novo Estudo Prévio e respectivo Estudo de Impacte Ambiental, deram entrada no MAOT em 28 

de Dezembro de 2001, através do ofício nº 14 402. Ao abrigo do art. 9º, do Decreto lei nº 69/00, foi 

nomeada a Comissão de Avaliação (ofício nº 00120, de 2002/01/08), constituída por representantes 

do Instituto de Ambiente (ex-DGA e ex-Instituto de Promoção Ambiental), da Direcção Regional de 

Ambiente e Ordenamento do Território do Norte (DRAOT/N) e do Instituto da Água (INAG), do 

Instituto Português de Arqueologia (IPA) e do Instituto Português do Património Arquitectónico 

(IPPAR). 

A Consulta Pública, decorreu durante 40 dias úteis, tendo-se iniciado no dia 11 de Fevereiro e 

terminado no dia 8 de Abril de 2002.  

Com base na informação disponibilizada, a Comissão de Avaliação emitiu em Maio de 2002 

parecer favorável à Solução C, condicionado à possibilidade de passagem em túnel ou através de 

outros métodos construtivos, entre o km 6+000 e o km 7+000 (travessia do Monte da Franqueira), por 

forma a evitar a destruição do património cultural aí existente e ao cumprimento das medidas 

propostas no EIA e aceites pela Comissão de Avaliação, bem como às descritas no Parecer da 

Comissão de Avaliação.  

3  -  DESCRIÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS GERAIS DO PROJECTO 

O traçado inicia-se cerca do km 4,0 do Sublanço anterior (Apúlia / EN 205), após o encontro 

Nascente do viaduto sobre a ribeira de Vilar, onde se fixou o Nó com a EN 205 e respectiva praça de 

portagem, assim como a praça de portagem da plena via. Nesta zona, a auto-estrada transpõe o 

ribeiro de Milhazes cerca do km 0,7, desenvolvendo-se de seguida, até cerca do km 2,0, na direcção 

E-NE. Este primeiro trecho intersecta a EN 205 entre os povoados de Vila Seca e Lordelo.  

Um pouco mais à frente é restabelecido o CM 1115 nas proximidades do km 3,2, entre 

Gilmonde e Milhazes, assim como um caminho rural de apreciável importância cerca do  km 3,7. A 

directriz contorna por norte a pedreira em actividade, ao km 4,8 aproximando-se do flanco Norte da 

Serra da Franqueira cerca do km 5,5. Esta é uma zona de características florestais sem grande 

ocupação urbana existindo no entanto duas estradas classificadas que são interferidas pelo traçado: 

a EM 554 ao km 4,7 e o CM 1111 ao km 5,5. Após o atravessamento da EM 555 ao km 6,0, a 

directriz inflecte para Nordeste onde a zona interessada pelo traçado apresenta maior ocupação 

edificada devido à proximidade da povoação de Alvelos, nesta zona são restabelecidas duas 

estradas classificadas: o CM 1598 ao km 6,9, a EN 306 ao km 7,6. O trecho seguinte, entre Alvelos e 

o sublanço seguinte, está na zona de influência do Nó de Barcelos, que como já foi referido, foi alvo 

de um estudo independente. 
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O traçado planimétrico foi estudado para garantir uma velocidade base de projecto de           

120 km/h enquanto que altimetricamente houve necessidade de recorrer, em alguns trechos, a 

inclinações superiores a 5% que é o valor limite para a velocidade de projecto de 100 km/h. 

Prevê-se um perfil transversal tipo (Anexo B2, Volume V – Anexos Técnicos) com duas vias de 

tráfego em cada sentido, assim constituído: 

 Separador relvado com 4,1 m de largura; 

 Duas bermas interiores pavimentadas com 1,0 m de largura; 

 Duas faixas de rodagem com 7,5 m de largura; 

 Duas bermas exteriores com 3,75 m de largura, dos quais 3,25 m pavimentados. 

O projecto prevê o restabelecimento de duas estradas nacionais (EN 205 e EN 306), duas 

estradas municipais (EM 554 e EM 555) e três caminhos municipais (CM 1115, CM 1111 e CM 1589). 

Os restantes restabelecimentos referem-se a caminhos rurais, estando o Restabelecimento 9.1 

associado a uma passagem para peões. Foi também restabelecida a rotunda existente no CM 1115. 

Incluíram-se também no conjunto dos restabelecimentos o acesso aos edifícios de controlo da praça 

de portagem da Secção Corrente e do Nó com a EN 205. 

O número de Passagens Hidráulicas (PH’s) a construir nesta obra é de 14 na secção corrente 

da A11/IC 14, 5 no Nó com a EN 205 e 13 nos restabelecimentos.  

Em termos de movimentação de terras, verifica-se para o sublanço em análise um deficit de 

terras de 380.000 m3. O volume de terras provenientes das escavações é 1.020.000 m3, prevendo-se 

ser necessário 1.400.000 m3 de terras para construção dos aterros.  

4  -  CONFORMIDADE COM A DIA 

Este capítulo tem por objectivo apresentar uma síntese das recomendações da Declaração de 

Impacte Ambiental (DIA) ao Projecto de Execução do sublanço em estudo, o qual foi desenvolvido 

com o objectivo prioritário de minimização dos impactes ambientais e o respeito pelo preconizado na 

DIA. 

Por forma a dar cumprimento às condições estabelecidas no Parecer da CA, na DIA e no EIA, 

foram efectuados os seguintes estudos e projectos complementares: 

 Estudo complementar relativamente aos Recursos Hídricos, que pretendeu avaliar os 

impactes sobre os recursos hídricos e hidrogeologia. O estudo compreendeu uma análise dos 

impactes sobre a qualidade da água superficial e subterrânea, tendo-se procedido a uma 

estimativa do acréscimo de poluentes nos cursos de água, derivados das águas de 
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escorrência da plataforma, tendo em consideração as características do Projecto de 

Drenagem, de forma a avaliar a necessidade de prever um sistema de tratamento das águas 

de drenagem provenientes da plataforma do traçado. O estudo realizado permitiu concluir que 

os acréscimos de poluentes nas linhas de água receptoras não inviabilizarão os actuais usos 

das mesmas; 

 Análise de Impactes no Ambiente Sonoro, com o objectivo de analisar os principais 

impactes do ruído de tráfego que circulará no sublanço em análise no ambiente sonoro da 

envolvente e averiguar a real necessidade de implementação de medidas de minimização do 

ruído, tendo em consideração a sensibilidade das utilizações existentes nas zonas vizinhas. O 

estudo efectuado permitiu concluir que existem receptores sensíveis em alguns pontos do 

traçado, nomeadamente habitações localizadas a curta distância da via e um edifício escolar. 

No traçado em estudo e para minoração dos impactes negativos previstos recomenda-se a 

colocação de barreira acústica, no ano inicial do projecto, entre os km 3+600 e 3+900, lado 

Sul. Foi ainda preconizado um Programa de Monitorização a implementar na fase de 

construção, prolongando-se na fase de exploração. Os locais de medição propostos são: km 

0+500 a km 0+600, lado Norte; km 0+525, lado Sul; km 3+125, lado Sul, se a zona for 

considerada sensível; km 3+600 – km 3+900, lado Sul; km 6+675, lado Norte. 

 Prospecção arqueológica sistemática da área afecta ao traçado, tendo-se verificado que 

o terreno apresentava excelentes condições de observação do solo, que permitiram a 

detecção de um número significativo de conjuntos cerâmicos. Contudo, a prospecção 

sistemática não foi suficiente para uma avaliação conclusiva do significado arqueológico 

dos conjuntos cerâmicos detectados na área de afectação directa da via, pelo que se 

propôs a implementação de medidas complementares de avaliação, a realizar antes do 

início da obra, nos seguintes locais: km 1+075 ao km 1+150; km 1+630 ao km 1+670; km 

1+620 ao km 1+670; km 3+920 ao km 3+970; 50 metros a Sul do km 4+285, na área de 

serviço, 30x30 metros no Ponto nº 24; km 6+380 ao km 6+620; km 7+340 ao km 7+370; km 

7+400 ao km 7+440. Para além destas medidas, foi preconizada a remoção do pequeno 

penedo com fossettes, localizado ao km 0+750 e a transladação da estação de calvário, 

ligada à antiga calçada processional de acesso ao santuário da Franqueira. Foi ainda 

preconizado que em fase de obra, e particularmente durante a desmatação, todas as 

movimentações de terras na via, restabelecimentos, estaleiros e empréstimos, deveriam ser 

criteriosamente acompanhadas por uma equipe de arqueologia; 

 Projecto de Integração Paisagística, que apresenta um conjunto de medidas 

minimizadoras de impactes na paisagem e incorpora as medidas da DIA. 
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Segundo informação fornecida pelo empreiteiro, as instalações administrativas/sociais 

(estaleiros) localizar-se-ão perto do Lugar de Fervença, freguesia de Gilmonde, concelho de 

Barcelos, junto de uma pedreira existente conhecida como “Pedreira do Gaio” e também da empresa 

TECNOVIA, núcleo de produção de Barcelos. Este local respeita as condicionantes apresentadas na 

DIA, nomadamente quanto à localização de estaleiros fora de áreas urbanas, fora de áreas agrícolas 

(e incluídas na RAN) e o mais possível afastado de linhas de água e captações de água.  

Quanto à localização das instalações industriais, ainda não está definida, pois está dependente 

de negociações a decorrer actualmente com algumas empresas e fornecedores, nomeadamente: i) o 

núcleo de produção da Tecnovia (nas proximidades das instalações administrativas/sociais, 

perfeitamente consolidada já há alguns anos e composta por zona administrativa e social, oficinas de 

mecânica, central de betão, central de betuminosos, britadeiras e exploração de inertes; 

 um terreno localizado junto à EN 205 (sensivelmente ao km 17 desta via), num local em que 

o troço a construir se aproxima desta via, onde se implantarão as instalações necessárias 

ao desenvolvimento da obra, com excepção de britadeiras e exploração de inertes, que 

serão adquiridos a fornecedores da zona (Barcelobrita, Pedreiras de Cervães e Moinho do 

Vento da empresa Mota & Companhia, entre outras). Eventualmente os betões e 

betuminosos serão também adquiridos no exterior.  

Refira-se que a adopção de qualquer uma destas soluções respeitará as condicionantes da DIA. 

Para além dos estaleiros referidos, serão ainda implantadas pequenas instalações de apoio 

localizadas no sublanço a construir e implantadas na faixa expropriada.  

Relativamente ao acesso à frente de obra, far-se-á o mais possível, por dentro da obra. No 

entanto, numa fase inicial, enquanto não estiver adiantado o desmonte junto à Serra da Franqueira,  

será necessário utilizar as vias municipais existentes para acesso às diversas frentes de obra, 

nomeadamente as que saiam da EN 205 (principal via do concelho) para Sul, tais como a EM 554 

(que estará em uso durante toda a obra, na medida que faz a ligação do estaleiro social à EN 205), 

as EM 505 e 555, os CM 1115, 1114, 1111, 1110, 1108 e 1598. Verifica-se assim que serão 

utilizadas vias rodoviárias já existentes para acesso à obra. No caso de eventuais restrições à 

circulação devido à construção da obra, serão divulgadas nos meios de comunicação social local 

(datas e local). Far-se-á também a sinalização adequada das obras e eventuais desvios a realizar. 

Refira-se ainda que as vias a utilizar serão repostas nas condições iniciais, no caso de ocorrer 

danificação do pavimento, provocado pela utilização intensiva pelos veículos e maquinaria afecta à 

obra.   

Uma das actividades que tem mais impacte em termos de emissão de poeiras é a circulação 

das viaturas pelos caminhos de obra. Para minimizar este impacte, propõe-se a rega de todos os 
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caminhos de acesso (não apenas nos que estão mais próximos de povoações ou de vegetação mais 

sensível), particularmente durante o período mais seco (meses de Verão). 

Os volumes de escavação / aterro previstos para o sublanço em estudo indicam um deficit de 

terras na ordem dos 380.000 m3, não se prevendo assim a necessidade de recorrer a vazadouros. As 

eventuais terras excedentes temporárias serão armazenadas como habitualmente no local da obra 

(na faixa expropriada) e em zonas que não prejudiquem o normal desenvolvimento dos trabalhos. 

Prevendo-se um défice de terras, será necessário recorrer a empréstimos, devendo, de preferência 

utilizar-se câmaras de empréstimo laterais, localizadas nos maciços graníticos, e que não envolvam o 

recurso a explosivos. 

As actividades de construção serão, sempre que possível, confinadas à área afecta à 

obra (faixa expropriada), evitando a utilização de outros terrenos, de forma a minimizar as 

perturbações do foro fundiário, e a afectação de áreas com ocupação do solo sensível. 

No final da obra, todos os terrenos afectados pela obra, quer ao nível das áreas ocupadas 

pelos estaleiros, quer as áreas utilizadas pelas máquinas envolvidas na execução da obra, serão 

repostas em condições idênticas às iniciais. 

Todas as estruturas hidráulicas existentes que forem afectadas pela construção da via, serão 

salvaguardadas e apresentadas as respectivas medidas de minimização, nomeadamente a sua 

reposição.  

Assim, foram preconizadas passagens hidráulicas com secções adequadas para o 

restabelecimento das linhas de água interceptadas pela via. 

Foram também identificados os poços/furos existentes na faixa a expropriar, que serão 

destruídos, tendo sido prevista uma quantia a indemnizar aos proprietários. Estes poços serão 

entulhados com material impermeabilizante.  

Apresentam-se no RECAPE algumas cláusulas ambientais especiais que serão integradas 

no Caderno de Encargos da Obra, de forma a serem aplicadas pelo Empreiteiro. Para facilitar a sua 

compreensão e aplicação, foram divididas de acordo com o faseamento dos trabalhos da obra e com 

situações que merecem um cuidado especial.  

Refira-se ainda que o empreiteiro implementará um Plano de Acompanhamento Ambiental 

da Obra (tendo sido apresentada uma proposta no RECAPE), que tem como principais objectivos 

executar e avaliar a eficácia da implementação das medidas de minimização ambiental propostas, 

bem como o cumprimento da legislação ambiental aplicável. Para garantir este cumprimento, o 

Empreiteiro será apoiado, durante toda a fase de obra, por uma equipa responsável pelo 
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acompanhamento formal, do ponto de vista ambiental, que verificará o cumprimento das normas 

aplicáveis, bem como servirá de apoio técnico/ambiental na resolução de problemas que possam 

surgir durante a obra. 

5  -  MONITORIZAÇÃO AMBIENTAL 

O Plano Geral de Monitorização permite avaliar e confirmar a eficácia das medidas de 

correcção dos impactes negativos previstos em determinados factores do ambiente, detectando a 

violação de limites estabelecidos na legislação ambiental em vigor, equacionando a necessidade de 

implantar medidas adicionais e introduzindo outras correctivas. Outro factor importante é a obtenção 

de informação adicional, que poderá ser utilizada posteriormente quer na reavaliação dos impactes, 

quer na redefinição das medidas minimizadoras propostas. 

O Plano Geral de Monitorização é constituído pelos seguintes programas, específicos para o 

descritor de ambiente em causa:  

 Programa de Monitorização da Qualidade das Águas Superficiais e Subterrâneas - 
avaliação do impacte da infra-estrutura na qualidade da água, de acordo com a legislação 

aplicável e verificação da eficiência das medidas adoptadas. Foram propostos como locais 

de monitorização dos recursos hídricos superficiais: a ribeira de Milhazes, restabelecida 

pela PH 0.1, as linhas de água restabelecidas pelas  PH’s 1.2, 1.4 e 3.1 e o rio Lima, 

restabelecido pela PH 7.1. Propôs-se ainda a monitorização de 7 poços, para controlo dos 

recursos hídricos subterrâneos;  

 Programa de Monitorização da Qualidade do Ar - controlar os níveis de poluentes 

atmosféricos gerados pelo projecto durante a fase de exploração. Foi proposto um ponto 

de monitorização inicial, na proximidade de Vila Seca (cerca do km 1+850) e um segundo 

ponto de medição, no caso de se verificarem valores de poluentes elevados, na 

proximidade de Alvelos e Paço (aproximadamente ao km 7+750);  

 Programa de Monitorização do Ambiente Sonoro - Controlo dos níveis acústicos junto 

dos locais identificados com sensibilidade ao ruído. Foram propostos como locais de 

monitorização: km 0+500 a km 0+600, lado Norte; km 0+525, lado Sul; km 3+125, lado Sul, 

se a zona for considerada sensível; km 3+600 – km 3+900, lado Sul; km 6+675, lado Norte. 

A elaboração das propostas dos Programas de Monitorização foi efectuada tendo em 

consideração a legislação actual, Decreto de Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio e Portaria n.º 330/2001, 

de 2 de Abril e ainda a Declaração de Impacte Ambiental, tendo como principal objectivo a 
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identificação e avaliação de alguns impactes que poderão surgir durante a fase de construção e 

exploração do empreendimento.  

6  -  CONCLUSÕES 

O principal objectivo do RECAPE é verificar a conformidade ambiental do Projecto de 

Execução do Sublanço EN 205 – Barcelos com os critérios estabelecidos na Declaração de Impacte 

Ambiental (DIA), apresentada no Anexo A1) e Parecer da Comissão de Avaliação do Estudo Prévio, 

emitidos em Maio de 2002.  

De acordo com a DIA emitida, a principal condicionante ao projecto de execução consistia na 

travessia do Monte da Franqueira, para a qual se deveria determinar um processo construtivo que 

permitisse minimizar os impactes sobre o património e paisagem identificados. Foram assim 

efectuados estudos no sentido de aprofundar os conhecimentos sobre a área mencionada, 

particularmente do ponto de vista dos descritores mencionados. Estes estudos evidenciaram o facto 

de que o projecto, desde a fase de Estudo Prévio, evoluiu no sentido de diminuir a dimensão do 

talude de escavação (através da subida da rasante e da inclinação dos taludes), o que contribuiu 

significativamente para a diminuição do seu impacte visual e que uma correcta Integração 

Paisagística (através de sementeira e plantações adequadas) podia reduzir de forma significativa os 

impactes resultantes da escavação. Por outro lado, os trabalhos de sondagens arqueológicas no 

Monte da Franqueira, realizados no memo período, revelaram a não existência de espólio 

arqueológico na área intervencionada, isto é, não se detectou a presença de estruturas ou dados 

arqueológicos que pudessem ser afectados pelos trabalhos de construção do sublanço. 

Pelas razões apresentadas, optou-se pela solução de escavação para travessia da Serra da 

Franqueira (troço compreendido entre os kms 5+425 e 5+950), com as melhorias significativas 

realizadas desde o Estudo Prévio, no sentido de diminuir ao máximo a escavação a realizar e 

garantindo a aplicação efectiva das medidas de minimização constantes do Projecto de Integração 

Paisagística. 

Para além dos estudos referidos, foram efectuados outros no sentido de ser dado cumprimento 

às recomendações e medidas de minimização constantes da DIA, que conjuntamente com um maior 

rigor de aproximação às condições do terreno pelo projecto, decorrente da passagem da fase de 

Estudo Prévio para a de Projecto de Execução, conduziram a que neste fossem introduzidas ligeiras 

alterações ao traçado, tendo assim sido minimizados muitos dos impactes negativos identificados no 

EIA.  

O RECAPE propõe um conjunto de cláusulas ambientais que irão ser integradas no Caderno de 

Encargos da Obra, de forma a serem respeitadas pelo empreiteiro e assim minimizar alguns impactes 
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ambientais previstos. Para a fase de construção, é proposto ainda um Plano de Acompanhamento 

Ambiental da Obra, que tem como principal objectivo garantir a aplicação em obra dos pressupostos 

ambientais estabelecidos no EIA, DIA e RECAPE.  

Por último, é proposto um Plano Geral de Monitorização que integra os Programas de 

Monitorização de Recursos Hídricos, da Qualidade do Ar e do Ambiente Sonoro. 

Pelo exposto, julga-se que as alterações e os estudos realizados nesta fase do projecto, as 

medidas de minimização de impacte propostas para a fase de construção e de exploração, o Projecto 

de Integração Paisagística, O projecto de Protecção Sonora, a implementação do Plano de 

Acompanhamento Ambiental da Obra e o Plano Geral de Monitorização Ambiental, ajustam-se e 

evidenciam a conformidade do Projecto de Execução com as condições estabelecidas na DIA. 

 


