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1. INTRODUÇÃO

1. ANTRODUÇON

O presente texto constitui o Resumo Não Técnico
do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do “Itinerário
Complementar nº 5 (IC5) - Nozelos (IP2) / Miranda
do Douro (Duas Igrejas)”.

L presente testo cunstitui l Resumo Nó Técnico de l
Studo d’Ampacto Ambiental (SAA ) de l “Eitinerário
Cumplementar nº 5 – Nozielhos (IP2) / Miranda de l
Douro (Dues Eigreijas)”.

O Projecto, elaborado pela PLANVIA, Lda. e pela
PROVIA, SA., encontra-se em fase de Estudo
Prévio e o seu proponente é o Instituto das
Estradas de Portugal, actualmente Estradas de
Portugal, EPE.

L Projecto, eilaborado pu la Planvia, Lda. i pu la
Provia, SA., ancóntra-se an fase de Studo Prébio i l
sou proponiente ye l Anstituto de las Stradas de
Pertual, actualmente Stradas de Pertual, EPE.

O EIA foi elaborado pela ECOSSISTEMA Consultores em Engenharia do Ambiente, Lda., sob
a direcção técnica de Júlio de Jesus, engenheiro do
ambiente, e a coordenação de Carlos Simões
Nuno, antropólogo.
A ECOSSISTEMA reuniu para o efeito uma equipa
técnica multidisciplinar, com grande experiência na
elaboração de Estudos de Impacte Ambiental. O
EIA começou a ser elaborado em Maio de 2002,
tendo sido concluído em Março de 2005.
O Resumo Não Técnico (RNT) é um documento
escrito em linguagem simples, destinando à
divulgação, junto de um público alargado, das
características do projecto em análise e do
conteúdo do respectivo EIA, procurando contribuir
para uma maior participação pública no processo
de Avaliação de Impacte Ambiental sendo, portanto,
uma peça importante nos procedimentos de
consulta
pública
previstos
no
Decreto-Lei
n.º 69/2000, de 3 Maio, que regula o regime de
Avaliação de Impacte Ambiental, e na Portaria
n.º 330/2001, de 2 de Abril, que estabelece as
normas técnicas destes estudos.
2. DESCRIÇÃO DO PROJECTO
ALTERNATIVAS CONSIDERADAS

E

DAS

2.1 Principais características do Projecto
O Plano Rodoviário Nacional PRN 2000, aprovado
pelo Decreto-Lei nº 222/98, de 17 de Julho, e
alterado pela Lei nº 98/99, de 26 de Julho, prevê a
criação do Itinerário Complementar nº 5 (IC5) entre
a Póvoa de Varzim e a fronteira com Espanha, nas
proximidades de Miranda do Douro. A via agora em
estudo constitui um troço do IC5, desenvolvendo-se
entre o traçado do IP2 (Nó de Nozelos) e Duas
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L SAA fui eilaborado pu la Ecossistema - Consultores
an Engenharia de l Ambiente, Lda., sub la direçon
técnica de Júlio de Jesus, angenheiro de l ambiente, i
la coordenaçon de Carlos Simões Nuno, antropólogo.
La ECOSSISTEMA reuniu para l efeito ua equipa
técnica multidisciplinar, cun grande speriéncia
n’eilaboraçon de Studos d’Ampacto Ambiental. L SAA
ampeçou a ser eilaborado an Maio de 2002, habendo
sido cuncluído an Márcio de 2005.
L Resumo Nó Técnico (RNT) ye un documento scrito
an lhenguaige simples, çtinando a la dibulgaçon, junto
de un público alhargado, de las características de l
projecto an análeze i de l conteúdo de l respectibo
SAA, procurando contribuir para ua maior participaçon
pública an ne processo d’Abaliaçon d’Ampacto
Ambiental sendo, portanto, ua pieça amportante an
nes procedimentos de cunsulta pública prebistos an ne
Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 Maio, que regula l
regime d’Abaliaçon d’Ampacto Ambiental, i na Portarie
n.º 330/2001, de 2 de Abril, que stabelece las normas
técnicas destes studos.
2. ÇCRIÇON DE L PROJECTO
ALTERNATIBAS CUNSIDERADAS

I

DE

LAS

2.1 Prancipales características de l projecto
L Plano Rodobiário Nacional PRN 2000, aprobado pul
Decreto-Lei nº 222/98, de 17 de Julho, i alterado pu la
Lei nº 98/99, de 26 de Julho, prebei la criaçon de l
Eitinerário Cumplementar nº 5 (IC5) entre la Póboa de
Varzim i la frunteira cun Spanha, nas prossimidades
de Miranda de l Douro. La bia agora an studo constitui
un lhanço de l IC5, zambulbéndo-se antre l traçado de
l IP2 (Nó de Nozielhos) i Dues Eigreijas, junto a
Miranda de l Douro.
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Igrejas, junto a Miranda do Douro.
São propostas para avaliação, no âmbito do
presente Estudo Prévio, duas Soluções alternativas
de traçado para este troço do IC5, designadas
como Solução 1 e Solução 2; a Solução 1 tem uma
pequena variante na área de Castro Vicente e da
ponte de Remondes (Mogadouro), designada por
Solução 1A. Estas Soluções são descritas mais
adiante.
Pretende-se com este lanço do IC5 assegurar uma
ligação rodoviária de qualidade entre as sedes de
concelho de Vila Flor, Alfândega da Fé, Mogadouro
e Miranda do Douro. Desenvolve-se entre o IP 2,
com o qual estabelece um nó de ligação perto de
Nozelos (Torre de Moncorvo), e Duas Igrejas, perto
de Miranda do Douro. Esta infra-estrutura é
considerada como fundamental para a ligação do
nordeste transmontano com o resto do País, mas
sobretudo também como meio de comunicação
entre os pólos de média dimensão localizados
nesta região do interior.
A via está projectada para uma velocidade base de
circulação de 100 km/h, sendo a sua plataforma
constituída por uma faixa de rodagem com
7,5 metros de largura e bermas direitas de 3,25 m,
com uma via em cada sentido. Nos trechos onde se
prevê a construção de via de lentos a plataforma
será acrescida de uma via suplementar com 3,5 m,
tendo a berma adjacente a largura de 1,5 m.
Nos nós de ligação haverá a duplicação da faixa de
rodagem (com duas vias em cada sentido) e
separador central, com 0,6 m.
Esta via terá vários nós de ligação com a rede viária
existente (dois nós em Alfândega da Fé e,
consoante a Solução 1 ou a Solução 2, nó de
Castro Vicente, nó de Lagoa, nó de Soutelo, dois
nós em Mogadouro, nó de Sanhoane, nó de Urros,
nó de Sendim, e nó de Duas Igrejas, na Solução 1,
ou nó de Parada, nó de Meirinhos, nó de Castelo
Branco, nó de Vale do Porco, dois nós em
Mogadouro, nó de Variz, nó de Sanhoane, nó de
Urros, nó de Sendim, nó de Picote e nó de Duas
Igrejas, na Solução 2), os quais serão sempre
desnivelados.
Estão previstas passagens superiores, passagens
inferiores, passagens agrícolas, caminhos paralelos
e viadutos, o que permitirá a reposição das vias
interceptadas e a passagem sobre as principais
linhas de água.
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Son propuostas para abaliaçon, no ámbito de l
presente Studo Prébio, dues Soluçones alternatibas
de traçado para este lhanço de l IC5, designadas
cumo Soluçon 1 i Soluçon 2; la Soluçon 1 ten ua
pequeinha bariante na área de Castro Vicente i de la
punte de Remondes (Mogadouro), designada por
Soluçon 1A. Estas soluçones son çcritas mais alantre.
Preténde-se cun este lhanço de l IC5 assegurar ua
lhigaçon rodobiária de qualidade antre las sedes de
cunceilho de Vila Flor, Alfándega de la Fé, Mogadouro
i Miranda de l Douro. Zambúlbe-se antre l IP 2, cun l
qual stabelece un nuolo de lhigaçon cerca de
Nozielhos (Torre de Moncorvo), i Dues Eigreijas, cerca
de Miranda de l Douro. Esta infra-strutura ye
cunsiderada cumo fundamental pa la ligaçon de l
Nordeste Trasmontano cun l restro de l Paiç, mas
subretodo tamien cumo meio de comunicaçon antre ls
pólos de média dimenson lhocalizados nesta region.
La bia stá projectada para ua belocidade base de
circulaçon de 100 km/h, sendo la sue plataforma
cunstituída por ua faixa de rodaige cun 7,5 metros de
lhargura i çapatas dreitas de 3,25 m, cun ua bia an
cada sentido. An nes lhanços onde se prebei la
construçon de bia de lentos la plataforma será
acrecida d’ua bia suplementar cun 3,5 m, tenendo la
çapata cunfinante la lhargura de 1,5 m.
An ne nuolos de lhigaçon haberá la duplicaçon de la
faixa de rodaige (cun dues bias an cada sentido) i
separador central, cun 0,6 m.
Esta bia tenerá bários nuolos de lhigaçon cun la rede
biária eizistente (dous nuolos an Alfándega de la Fé i,
cunsoante la Soluçon 1 ou la Soluçon 2, nuolo de
Castro Vicente, nuolo de Lagoa, nuolo de Soutelo,
dous nuolos an Mogadouro, nuolo de Sanhoane, nuolo
de Urrós, nuolo de Sendin, i nuolo de Dues Eigreijas,
na Soluçon 1, ou nuolo de Parada, nuolo de Meirinhos,
nuolo de Castelo Branco, nuolo de Vale do Porco,
dous nuolos an Mogadouro, nuolo de Bariç, nuolo de
Sanhoane, nuolo d’Urrós, nuolo de Sendin, nuolo de
Picuote i nuolo de Dues Eigreijas, na Soluçon 2), ls
quales seran siempre znibelados.
Stan prebistas passaiges superiores, passaiges
anferiores, passaiges agrícolas, caminos paralelos i
biadutos, l que permitirá la reposiçon de las bias
antercetadas i la passaige subre las prancipales linhas
d’auga.
Ls nuolos znibelados i las passaiges prebistas son
precizos porque l IC5 nun tenerán cruzamientos
directos de nible nien permitiran antradas marginales
IC5 - Nozielhos (IP2) / Miranda de l Douro (Dues Eigreijas) 2
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Os nós desnivelados e as passagens previstas são
necessários porque o IC5 não terá cruzamentos
directos de nível nem permitirá acessos marginais
directos, sendo uma via vedada em todo o seu
comprimento.
Consoante as opções finais de traçado que vierem
a ser aprovadas, o comprimento deste lanço do IC5
será aproximadamente de 81 a 84 quilómetros.
O volume de tráfego previsto para o ano 2008
varia entre 5600 e 1875 veículos por dia, na
Solução 1 (mais a norte), e entre 4867 e 2205 na
Solução 2 (mais a sul), nos vários troços em que se
pode dividir o IC5. O volume de tráfego previsto
entre o IP 2 e Alfândega da Fé é muito superior
(cerca do dobro) em relação ao tráfego esperado no
resto do IC5.
A nova ligação entre Sardão e Meirinhos pela EN
315, sobre o rio Sabor, integra o traçado proposto
pela Solução 2 do IC5.

directas, sendo ua bia tapada an todo l sou
cumprimento.
Cunsoante las opçones finales de traçado que beníren
a ser aprobadas, l cumprimento deste lhanço de l IC5
será d’arrimado a 81 ou 84 quilómetros.
L bolume de tráfego prebisto pa l ano 2008 baria
antre 5600 i 1875 beículos por die, na Soluçon 1 (mais
a norte), i antre 4867 i 2205 na Soluçon 2 (mais a sul),
an nes bários troços an que se puode debidir l IC5. L
bolume de tráfego prebisto antre l IP 2 i Alfándega de
la Fé ye mui superior (cerca de l dobro) an relaçon al
tráfego sperado an ne restro de l IC5.
La nuoba lhigaçon antre Sardão i Meirinhos pu la EN
315, subre l riu Sabor, antegra l traçado propuosto pu
la Soluçon 2 de l IC5.
Para alhá dessa lhigaçon, eijísten outros projectos
rodobiários que cumpleméntan este cacho de l IC5 ou
que cun el s’antrelháçan:
-

Spácio de l IC5 eimediatamente antecedente
(IP4/IP2), yá aprobado no ámbito de l
respectibo processo d’abaliaçon ambiental;

-

Spácio de l IP 2 - Vale Benfeito/Punte de l
Sabor, cun l qual se stabelece l nuolo de
Nozielhos onde s’einicia l projecto eiqui an
studo, eigualmente yá aprobado no ámbito de
l sou processo d’abaliaçon ambiental;

-

Bariante Sul a Mogadouro (EN 221), projecto
municipal, yá cunstruído i que tamien antegra l
traçado propuosto pu la Soluçon 2 de l IC5.

Além dessa ligação, existem outros projectos
rodoviários que complementam este trecho do IC5
ou que com ele se articulam:
-

trecho do IC5 imediatamente antecedente
(IP4/IP2), já aprovado no âmbito do
respectivo
processo
de
avaliação
ambiental;

-

trecho do IP 2 - Vale Benfeito/Ponte do
Sabor, com o qual se estabelece o nó de
Nozelos onde se inicia o projecto aqui em
estudo, igualmente já aprovado no âmbito
do seu processo de avaliação ambiental;

-

Variante Sul a Mogadouro (EN 221),
projecto municipal, já construído e que
também integra o traçado proposto pela
Solução 2 do IC5.

A Câmara Municipal de Mogadouro tem, ainda, a
intenção de construir uma Variante Norte, cujo
traçado coincide parcialmente com o da Solução 1,
nesse local.
Neste Estudo Prévio considerou-se 2008 como o
ano de abertura ao tráfego da totalidade deste lanço
do IC5.
Não se dispõe, nesta fase, de elementos relativos
ao calendário da construção desta via, nem à sua
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L Cámara Municipal de Mogadouro ten, tamien,
l’eintençon de cunstruir ua Bariante Norte, an que l
traçado cuncorda an parte cun l de la Soluçon 1,
nesse sítio.
Neste Studo Prébio cunsiderou-se 2008 cumo l anho
d’abertura al tráfego de la totalidade deste lhanço de l
IC5.
Nun se ten, nesta faze, eilementos relatibos al
calendário de la cunstruçon desta bia, nien a la sue
eibentual subdibison an projectos d’eizecuçon i
ampreitadas çtintas.
Na análeze deste projecto, nun eizísten anteriores al
presente SAA.
2.2 Alternatibas de l projecto
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eventual subdivisão em projectos de execução e
empreitadas distintas.
Na análise deste projecto,
antecedentes ao presente EIA.

não

existem

2.2 Alternativas do Projecto
Para a análise da viabilidade do IC5 definiram-se
neste Estudo Prévio dois corredores alternativos
principais de traçado, designados como Solução 1,
correspondendo, genericamente, à travessia do rio
Sabor mais a norte, na zona da ponte de
Remondes, com cerca de 81 quilómetros, e
Solução 2, correspondendo a essa travessia mais
a sul, através da ligação Sardão - Meirinhos, com
cerca de 84 quilómetros.
Contemplou-se, ainda, uma pequena variante à
Solução 1, designada como Solução 1A, com
cerca de sete quilómetros, propondo-se com esta
variante evitar a sobreposição a uma pedreira em
Castro Vicente (pedreira da Ponte das Milhas) e
dispor de uma solução alternativa para a travessia
dos rios Sabor e Azibo, que inclui a possibilidade da
construção de um túnel com cerca de 350 metros,
na margem esquerda do rio Sabor.
O Desenho 1 apresenta o traçado destes diferentes
corredores.
Os traçados propostos entrecruzam-se nalguns
pontos, possibilitando a passagem entre troços das
duas Soluções, pelo que, na prática, se analisaram
no EIA cinco secções alternativas sucessivas,
correspondendo aos corredores entre cada um
destes possíveis pontos de entrecruzamento:
-

-

Troço 1 – do início (Nó com o IP2) ao Nó de
Alfândega da Fé nascente, cerca do km 12;
Troço 2 - Nó de Alfândega da Fé
nascente / Nó de Mogadouro nascente,
cerca do km 46;

-

Troço 3 - Nó de Mogadouro nascente /
Santiago, cerca do km 49;

-

Troço 4 - Santiago / Nó de Urrós, cerca do
km 62;

-

Troço 5 - Nó de Urrós / Duas Igrejas (final
do IC5).

Como

referência,

foi

considerada
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aqui

Pa la análize de la biabilidade de l IC5 defenírun-se
neste Studo Prébio dous corredores alternatibos
prancipales de traçado, designados cumo Soluçon 1,
currespondendo, genericamente, a la trabessie de l riu
Sabor mais a norte, na zona de la punte de
Remondes, cun cerca de 81 quilómetros, i Soluçon 2,
currespondendo a essa trabessie mais a sul, atrabeç
de la ligaçon Sardão - Meirinhos, cun cerca de 84
quilómetros.
Cuntemplou-se, tamien, ua pequeinha bariante a la
Soluçon 1, designada cumo Soluçon 1A, cun cerca de
siete quilómetros, proponéndo-se cun esta bariante
eibitar la subreposiçon a ua pedreira an Castro Vicente
(pedreira de la Punte de las Milhas) i çponer d’ua
soluçon alternatiba pa la trabessie de ls rius Sabor i
Azibo, qu’anclui la possibilidade de la cunstruçon d’un
túnel cun cerca de 350 metros, na marge squierda de l
riu Sabor.
L Dezeinho 1 apresenta l traçado destes diferentes
corredores.
Ls traçados propuostos antrecrúzan-se nalguns
pontos, possibilitando la passaige antre lhanços de las
dues Soluçones, pul que na prática s’analizórun no
SAA cinco seçones alternatibas sucessibas,
currespondendo als corredores antre cada un destes
possibles pontos d’antrecruzamiento:
-

Lhanço 1 – de l einício (nuolo cun l IP2) al
nuolo d’Alfándega de la Fé naciente, cerca de
l km 12;

-

Lhanço 2 - nuolo d’Alfándega de la Fé
naciente / nuolo de Mogadouro naciente,
cerca de l km 46;

-

Lhanço 3 - nuolo de Mogadouro naciente /
Santiago, cerca de l km 49;

-

Lhanço 4 - Santiago / nuolo d’Urrós, cerca de l
km 62;

-

Lhanço 5 - nuolo de Urrós / Dues Eigreijas
(final de l IC5).

Cumo
referéncia,
fui
cunsiderada
quilometraige de la Soluçon 1.

eiqui

a
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la

quilometragem da Solução 1.
As Soluções 1 e 2, embora consideradas como
alternativas no âmbito deste Estudo Prévio do IC5,
também apresentam objectivos próprios e distintos:
-

A Solução 1 funcionará como variante à EN
216 entre a Ponte de Remondes e
Mogadouro, num trecho viário actualmente
muito sinuoso e com grandes desníveis,
bem como constituirá uma variante norte a
Mogadouro;

-

Esta Solução 1 assegura, ainda, a
substituição da ponte de Remondes, do
pontão do Rio Azibo e dos cerca de 2,5
quilómetros da EN 217 que possam ficar
submersos com a construção da Barragem
do Baixo Sabor, já aprovada no processo
de avaliação ambiental;

-

A Solução 2 constituirá uma variante à EN
315, entre Meirinhos e Castelo Branco, na
continuação da nova ligação Sardão –
Meirinhos, e possibilita um melhor acesso
para Freixo de Espada à Cinta.

Refira-se que o aproveitamento da EN 315 na
ligação Sardão-Meirinhos implica a utilização de
alguns quilómetros de via cujas características
rodoviárias (curvas e inclinações) não são
adequadas a um IC, obrigando a uma velocidade
de circulação consideravelmente mais baixa nesse
trecho.
Dada a sensibilidade ambiental da travessia do rio
Sabor foram estudadas várias outras alternativas
para essa travessia, entre a ponte de Remondes e
a nova passagem da EN 315. No entanto, os
estudos
efectuados
concluíram
pela
sua
inviabilidade, dado que exigiriam a construção de
pontes com mais de 150 m de altura ou túneis com
vários quilómetros de extensão.

Las Soluçones 1 i 2, imbora cunsideradas cumo
alternatibas no ámbito deste Studo Prébio de l IC5,
tamien apreséntan oubjectibos próprios i çtintos:
-

La Soluçon 1 funcionará cumo bariante a la
EN 216 antre la Punte de Remondes i
Mogadouro, nun lhanço biário actualmente
muito sinuoso i cun grandes znibles, assi
cumo cunstituirá ua bariante norte a
Mogadouro;

-

Esta Soluçon 1 assegura, tamien, la
substituiçon de la punte de Remondes, de l
punton de l Riu Azibo i de ls cerca de 2,5
quilómetros de l EN 217 que puoden quedar
debaixo d’auga cun la cunstruçon de la
Barraige de l Baixo Sabor, yá aprobada an
processo d’abaliaçon ambiental;

-

La Soluçon 2 cunstituirá ua bariante a la EN
315, antre Meirinhos i Castelo Branco, na
continuaçon de la nuoba ligaçon Sardão –
Meirinhos, i possibilita un melhor acesso para
Freixo de Spada a la Cinta.

Díga-se que l aprobeitamiento de la EN 315 na
lhigaçon Sardão-Meirinhos amplica la outilizaçon
d’alguns quilómetros de bia an que las características
rodobiárias (curbas i anclinaçones) nun son
adequadas a un IC, oubrigando a ua belocidade de
circulaçon cunsiderabelmente mais baixa nesse
lhanço.
Dada la sensibilidade ambiental de la trabessie de l riu
Sabor fúrun studadas bárias outras alternatibas para
essa trabessie, antre la punte de Remondes i la nuoba
passaige de la EN 315. Assi i todo, ls studos
eifectuados concluírun pu la sue ambiabilidade, ua beç
qu’eizegien la cunstruçon de puntes cun mais de 150
m d’altura ou tuneles cun bários quilómetros de
cumprimento.

3. DESCRIÇÃO DO AMBIENTE AFECTADO
3. ÇCRIÇON DE L AMBIENTE AFECTADO
Com a descrição do ambiente afectado pelo
projecto pretende-se apresentar a situação do
território atravessado pelos corredores propostos
para a via, considerando os diferentes descritores
ambientais, de modo a permitir uma caracterização
e compreensão desse território e constituir uma
base de referência para a análise dos potenciais
impactes ambientais que vierem a ocorrer sobre
esse mesmo território.
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Cun la çcriçon de l ambiente afectado pul projecto
preténde-se apresentar la situaçon de l território
atrabessado puls corredores propuostos pa la bia,
cunsiderando ls diferentes çcritores ambientales, de
modo a permitir ua caracterizaçon i cumpreenson
desse território i cunstituir ua base de referéncia pa
l’análeze de ls potenciales ampactos ambientales que
beníren a suceder subre esse mesmo território.

IC5 - Nozielhos (IP2) / Miranda de l Douro (Dues Eigreijas) 5
Studo d’Ampacto Ambiental – Resumo Nó Técnico

3.1 Localização e área de inserção do Projecto
O IC5 Nozelos (IP2) / Miranda do Douro (Duas
Igrejas) desenvolve-se num sentido geral de poente
para nascente, atravessando parcialmente os
concelhos de Torre de Moncorvo, Alfândega da Fé,
Mogadouro, Macedo de Cavaleiros (este concelho
apenas no caso das Soluções 1 e 1A) e Miranda do
Douro. O início dos corredores em estudo é
comum, a cerca de um quilómetro, para poente, da
povoação de Nozelos, com um nó de ligação com o
IP2.
O concelho de Torre de Moncorvo integra a NUTS
III do Douro e os restantes concelhos a NUTS III do
Alto Trás-os-Montes. Todos eles pertencem ao
distrito de Bragança.
O rio Sabor funciona, aqui, como demarcação entre
duas áreas territoriais atravessadas pela via: a
Terra Quente, na parte mais ocidental da área em
estudo, e a Terra Fria, na parte mais oriental dos
corredores.
O Desenho 1 apresenta o mapa desta região com a
representação dos corredores em estudo.
3.2 Principais
afectado

características

do

ambiente

O clima da área de estudo apresenta
características continentais, que são ainda mais
acentuadas nas áreas dos vales da Vilariça e do rio
Sabor.
O aspecto microclimático mais relevante é o da
existência de locais favoráveis à ocorrência de
fenómenos de acumulação de ar frio, sobretudo nos
vales das principais linhas de água, nomeadamente
a ribeira da Vilariça, a ribeira de Zacarias e o rio
Sabor. Estas áreas apresentam nevoeiro mais
frequente e maior risco de geada.
De acordo com o cadastro do Instituto Geológico e
Mineiro, na proximidade dos corredores em estudo
não existem concessões mineiras, áreas de
prospecção e pesquisa de depósitos minerais ou
áreas de reserva e cativas para massas minerais.
Cerca do quilómetro 26,5 do corredor da Solução 1,
localiza-se a pedreira de Ponte das Milhas (Castro
Vicente, Mogadouro), que é a única pedreira
situada a menos de 500 metros da via.
Em termos de morfologia, toda a zona se
enquadra na peneplanície que constitui a Meseta
IC5 - Nozelos (IP2) / Miranda do Douro (Duas Igrejas)
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3.1 Lhocalizaçon i área d’anserçon de l projecto
L IC5 Nozielhos (IP2) / Miranda de l Douro (Dues
Eigreijas) zambúlbe-se nun sentido giral de ponente
para naciente, atrabessando parcialmente ls
cunceilhos de Torre de Moncorvo, Alfándega de la Fé,
Mogadouro, Macedo de Cavaleiros (este cunceilho
apenas an ne caso de las Soluçones 1 i 1A) i Miranda
de l Douro. L einício de ls corredores an studo ye
comun, a cerca d’un quilómetro, para ponente, de la
poboaçon de Nozielhos, cun un nuolo de ligaçon cun l
IP2.
L cunceilho de Torre de Moncorvo antegra la NUTS III
de l Douro i ls restantes cunceilhos a NUTS III de l Alto
Trás-ls-Montes. Todos eilhes perténcen al çtrito de
Bregança.
L riu Sabor funciona, eiqui, cumo demarcaçon antre
dues áreas territoriales atrabessadas pu la bia: la
Tierra Caliente, na parte mais oucidental de l’área an
studo, i la Tierra Frie, na parte mais ouriental de ls
corredores.
L Dezeinho 1 apresenta l mapa desta region cun la
representaçon de ls corredores an studo.
3.2 Prancipales características de l ambiente
afectado
L clima de l’área de studo apresenta características
cuntinentales, que son inda mais marcadas nas áreas
de ls balhes de la Bilariça i de l riu Sabor.
L aspecto microclimático mais amportante ye l de
l’eijisténcia de lhocales faborables a l’oucorréncia de
fenómenos de acumulaçon d’aire friu, subretodo an
nes balhes de las prancipales linhas d’auga,
nomeadamente la ribeira de la Bilariça, la ribeira de
Zacarias i l riu Sabor. Estas áreas apreséntan nubrina
mais habitual i maior risco de gilada.
D’acordo cun l cadastro de l Anstituto Geológico i
Mineiro, na prossimidade de ls corredores an Studo
nun eijístem outerizaçones minerales, áreas de
prospeçon i pesquisa de depósitos minerales ou áreas
de reserba i catibas para massas minerales. Cerca de
l quilómetro 26,5 de l corredor de la Soluçon 1,
localiza-se la pedreira de Punte de las Milhas (Castro
Vicente, Mogadouro), que ye la única pedreira situada
a menos de 500 metros de la bia.
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Ibérica, mas podem distinguir-se duas áreas: mais
a poente, sensivelmente a oeste de Mogadouro, as
diversas linhas de água são muito encaixadas, com
vales fundos e vertentes muito acentuadas,
provocando um forte contraste entre os terrenos
mais altos e aplanados e os vales profundos; mais
a
nascente,
a
morfologia
apresenta-se
predominantemente aplanada.
De um modo geral, à maioria dos solos presentes
associa-se uma capacidade de uso mediana a
reduzida, sendo frequentes limitações por riscos de
erosão, principalmente em áreas declivosas, e
reduzida espessura do solo. No planalto de Miranda
ocorrem alguns lameiros, em áreas de declive
muito suave, onde os solos apresentam problemas
de drenagem em períodos de maior chuva.
São relativamente escassos os solos que reúnem
potencialidades produtivas que tenham justificado a
sua integração na Reserva Agrícola Nacional
(RAN). Estes solos surgem geralmente associados
a várzeas de linhas de água e áreas de declive
mais suave. As manchas de RAN atravessadas
encontram-se na proximidade das povoações de
Eucísia, Soutelo, Vale da Madre, Castelo Branco,
Vale de Porco, Mogadouro, Santiago, Variz,
Sanhoane, Brunhosinho, Sendim, Fonte da Aldeia e
Duas Igrejas.

An termos de morfologie, toda la zona s’anquadra an
ne pene-praino que fai parte de la Meseta Eibérica,
mas puoden çtinguir-se dues áreas: mais a ponente,
sensiblemente a oeste de Mogadouro, las dibersas
linhas d’auga son mui ancaixadas, cun balhes fondos i
lhadeiras mui carregadas, probocando un fuorte
cuntraste antre ls terrenos mais altos i aprainados i ls
balhes profundos; mais a naciente, la morfologie
apresénta-se predominantemente aprainada.
D’un modo giral, a la maiorie de ls terrenos presentes
associa-se ua capacidade d’uso mediana a reduzida,
sendo frequentes limitaçones por riscos d’eirozon son,
prancipalmente an áreas lhadeirosas, i reduzida
spessura de la tierra. An ne praino de Miranda
aparécen alguns lhameiros, an áreas de lhadeira mui
suabe, onde las tierras apreséntan problemas de
drenaige an períodos de mais chuba.
Son relatibamente scassas las tierras que reúnen
potencialidades produtibas que téngan justificado la
sue antegraçon na Reserba Agrícola Nacional (RAN).
Estas tierras aparécen giralmente associados a beigas
de linhas d’auga i áreas de lhadeira mais suabe. Las
manchas de RAN atrabessadas ancóntran-se na
prossimidade de las poboaçones de Eucísia, Soutelo,
Vale da Madre, Castelo Branco, Vale de Porco,
Mogadouro, Santiago, Bariç, Sanhoane, Brunhosinho,
Sendin, Fuonte Aldé i Dues Eigreijas.

Quanto à hidrografia, o projecto desenvolve-se na
bacia hidrográfica do rio Douro, interceptando várias
bacias hidrográficas de afluentes e subafluentes da
margem direita deste rio, sendo a principal,
naturalmente, a bacia do rio Sabor. Na envolvente
dos corredores em estudo localizam-se, também,
alguns espelhos de água de dimensão variável,
utilizados essencialmente para fins agropecuários,
que
incluem
“tanques”
ou
“charcas”,
frequentemente com ligação à rede hidrográfica,
albufeiras de pequenas barragens e algumas
pequenas lagoas.

Quanto a la heidrografie, l projecto zambúlbe-se na
bacie heidrográfica de l riu Douro, cruzando bárias
bacies heidrográficas d’afluentes i subafluentes de la
marge dreita deste riu, sendo la prancipal,
naturalmente, la bacie de l riu Sabor. Alredor de ls
corredores an studo lhocalízan-se, tamien, alguns
speilhos d’auga de dimenson bariable, outilizados
subretodo para fins agropecuários, cumo “tanques” ou
“charcas”, frequentemente cun ligaçon a la rede
heidrográfica, albufeiras de pequeinhas barraiges i
alguas pequeinhas lhagonas.

Os dados das estações hidrométricas (que medem
os caudais dos rios) que foram utilizadas neste
estudo (Ponte de Remondes, Azibo, Ponte Velha
Capitão e Santa Justa) revelam um período húmido
de Outubro a Março e um período seco de Abril a
Setembro.

Ls dados de las staçones heidrométricas (que mieden
ls caudales de ls rius) que fúrun outilizadas neste
Studo (Punte de Remondes, Azibo, Punte Velha
Capitão i Santa Justa) móstran un período húmido
d’Outubro a Márcio i un período seco d’Abril a
Setembro.

O primeiro quilómetro e meio do IC5 desenvolve-se
dentro da zona alargada de protecção da
concessão de águas minerais das Águas de Bem
Saúde, cuja captação se localiza na margem direita
da ribeira da Vilariça, próximo da localidade de
Sampaio; a construção do IC5 não terá interferência

L purmeiro quilómetro i meio de l IC5 zambúlbe-se
drento de la zona alargada de proteçon de la
cuncesson d’augas minerales de las Águas de Bem
Saúde, an que la captaçon se lhocaliza na marge
dreita de la ribeira de la Bilariça, próssimo de la
lhocalidade de Sampaio; la cunstruçon de l IC5 nun
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com estas captações, desde que se respeitem
normas de construção e de gestão do
funcionamento
da
drenagem
da
estrada
consideradas adequadas para assegurar a não
afectação deste recurso hidromineral.

tenerá anterferença cun estas captaçones, deçde que
se respeiten normas de cunstruçon i de geston de l
funcionamento de la drenaige de la strada
cunsideradas adequadas para assegurar la nó
afectaçon deste recurso heidromineral.

Os principais usos da água identificados são o
abastecimento público e a rega. O consumo
industrial de água apresenta pouca expressão,
encontrando-se sobretudo associado às indústrias
alimentares, em particular aos lagares de azeite.

Ls prancipales usos de l’auga eidentificados son l
abastecimiento público i la rega. L cunsumo andustrial
d’auga apresenta pouca spresson, ancontrándo-se
subretodo associado a las andústrias alimentares, an
particular als lhagares d’azeite.

Nesta área foi criado o Sistema Multimunicipal de
Abastecimento de Água e de Saneamento de Trásos-Montes e Alto Douro, para captação, tratamento
e distribuição de água para consumo público e para
recolha, tratamento e rejeição dos efluentes,
servindo os concelhos abrangidos pela via.

Nesta área fui criado l Sistema Multimunicipal de
Abastecimento d’Auga i de Saneamento de Trás-lsMontes i Alto Douro, para captaçon, tratamiento i
çtribuiçon d’auga para cunsumo público i para
recuolha, tratamiento i rejeiçon de ls eifluentes,
serbindo ls cunceilhos abrangidos pu la bia.

O índice de atendimento em abastecimento público
de água nestes concelhos é muito elevado, sempre
superior a 94%.

L índice d’atendimiento an abastecimento público
d’auga nestes cunceilhos ye mui alto, siempre superior
la 94%.

Os aproveitamentos hidroagrícolas aqui existentes
são os da Vilariça (Salgueiro), de Alfândega da Fé,
Cambas e Burga, e o de Macedo de Cavaleiros.
Nenhum
dos
blocos
integrados
nestes
aproveitamentos será interferido pela via.

Ls aprobeitamentos heidroagrícolas eiqui eijistentes
son ls de la Bilariça (Salgueiro), d’Alfándega de la Fé,
Cambas i Burga, i l de Macedo de Cavaleiros. Ningun
de ls blocos antegrados nestes aprobeitamentos será
anterferido pu la bia.

As principais fontes de poluição identificadas na
área de estudo são de origem doméstica (descarga
das águas residuais domésticas sem tratamento
prévio, ou sujeitas a níveis de tratamento pouco
eficientes), industrial (principalmente devida a
lagares de azeite e unidades vitivinícolas sem
tratamento de efluentes, ainda que se venha a
verificar uma grande diminuição dos lagares de
azeite em actividade) e agrícola. Também o tráfego
rodoviário é origem de poluição, sendo a EN 215
uma das vias com maior intensidade de tráfego
nesta região.

Las prancipales funtes de poluiçon eidentificadas na
área de studo son d’ourígen doméstica (çcarga de las
augas residuales domésticas sien tratamento prébio,
ou sujeitas a nibles de tratamiento pouco eificientes),
andustrial (prancipalmente debida a lhagares d’azeite i
ounidades bitibinícolas sien tratamiento d’eifluentes,
inda que se benga a berificar ua grande diminuiçon de
ls lhagares de azeite an actibidade) i agrícola. Tamien
l tráfego rodobiário ye ourígen de poluiçon, sendo la
EN 215 ua de las bias cun mais grande antensidade
de tráfego nesta region.

O tráfego rodoviário na rede viária existente é,
ainda, a principal fonte de poluição em termos de
afectação da qualidade do ar na região, dado que
não existem unidades industriais de importância
nem grandes concentrações urbanas. Refira-se, no
entanto, a presença das zonas industriais de
Alfândega da Fé e de Mogadouro, outras unidades
industriais dispersas e a proximidade da pedreira de
Ponte das Milhas, perto de Porrais (Castro Vicente).
Os dados disponíveis sobre a qualidade do ar,
resultantes de campanhas nacionais de medição,
em 2000, de dióxido de azoto e dióxido de enxofre,
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L tráfego rodobiário na rede biária eijistente ye, inda, la
prancipal funte de poluiçon an termos d’afectaçon de
la qualidade de l’aire na region, dado que nun eijísten
ounidades andustriale d’amportáncia nien grandes
cuncentraçones ourbanas. Refíra-se, assi i todo, la
preséncia de las zonas andustriales d’Alfándega de la
Fé i de Mogadouro, outras ounidades andustriales
mais spargidas i la prossimidade de la pedreira de
Punte de las Milhas, cerca de Porrais (Castro Vicente).
Ls dados çponibles subre la qualidade de l’aire,
resultantes de campanhas nacionales de mediçon, an
2000, de dióxido d’azoto i dióxido d’anxofre, permíten
concluir que las cuncentraçones obtenidas son
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permitem concluir que as concentrações obtidas
são consideravelmente baixas.
Quanto à ecologia, refira-se que na área
atravessada pelo projecto existem quatro Áreas
Classificadas: a Zona de Protecção Especial “Rios
Sabor e Maçãs”, os Sítios “Rios Sabor e Maçãs” e
“Morais” e a Área Protegida do Parque Natural do
Douro Internacional.
Dada a grande extensão da área atravessada pelo
projecto, existe uma considerável diversidade de
habitats naturais e semi-naturais (como resultado,
sobretudo, das intervenções agrícolas e do
progressivo abandono de áreas cultivadas). De
entre os habitats naturais, são listados vinte
habitats incluidos na Directiva Habitats, três deles
considerados prioritários. Os habitats com maior
representatividade correspondem às charnecas
secas e aos matos pré-desérticos (vegetação
arbustiva). Adicionalmente, é dada relevância às
galerias ripícolas (que se desenvolvem ao longo
das linhas de água), florestas de carvalhos,
sobreiros, zimbros e azinheiras, e à vegetação
rupícola (que se desenvolve nas fendas das
rochas). Dos habitats presentes, apenas as
chamadas formações estáveis de buxo das
vertentes rochosas e os matagais de zimbro têm
alguma representatividade com significado a nível
nacional. Dos habitats prioritários na área de
estudo, as denominadas Subestepes de gramíneas
e as Florestas aluviais residuais são os que
ocorrem com mais frequência.
Sobressai ainda, no conjunto, o interesse ecológico
associado ao vale do rio Sabor, particularmente na
zona norte, onde coexistem formações vegetais de
interesse quer no rio quer nas suas encostas.
Também a zona associada à Terra Quente merece
alguma referência devido à presença de zimbrais e
de boas galerias ripícolas com amieiros. Perto de
Duas Igrejas, o mosaico de sebes e lameiros
também apresenta elevado interesse para a
conservação da natureza.
Em relação às espécies animais observadas ou
potencialmente existentes na área de estudo, temos
27 espécies de mamíferos (com estatuto de
conservação são o lobo, a toupeira-de-água, o gato
bravo, a lontra, o toirão, o musaranho-anão e o
arminho), 124 espécies de aves (das quais um
elevado número, cerca de uma quarta parte, tem
estatuto de conservação, sendo a cegonha-preta e
a águia-real consideradas em perigo), 14 espécies
de anfíbios e 17 espécies de répteis (salientando-se
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cunsiderabelmente baixas.
Quanto a l’eicologie, refíra-se que na área
atrabessada pul projecto eijísten quatro Áreas
Classificadas: la Zona de Proteçon Special “Rius
Sabor i Maçãs”, ls Sítios “Rius Sabor i Maçãs” i
“Morais” i la Área Protegida de l Parque Natural de l
Douro Anternacional.
Dada la grande stenson de l’área atrabessada pul
projecto, eijiste ua considerable dibersidade d’habitats
naturales i semi-naturales (cumo resultado, subretudo,
de las anterbençones agrícolas i de l progressibo
abandono de áreas cultibadas). Antre ls habitats
naturales, son listados binte habitats ancluídos na
Directiba Habitats, trés deilhes cunsiderados
prioritários. Ls habitats cun maior representatibidade
correspónden a las charnecas secas i als matorrales
pré-desérticos (begetaçon arbustiba). Adicionalmente,
ye dada relebáncia a las galeries ripícolas (que se
zambúlben al correr de las linhas d’auga), florestas de
carbalhos, sobreiros, nebros i carrascos, i a la
begetaçon rupícola (que se zambulbe nas frinchas de
las peinhas). De ls habitats presentes, solo las
chamadas formaçones stables de buxo de las
bertentes pedregosas i ls matagales de nebro ténen
algua representatibidade cun significado a nible
nacional. De ls habitats prioritários na área de studo,
las chamadas Subestepes de gramíneas i las
Florestas alubiales residuales son ls qu’aparécen cun
mais frequéncia.
Sobressale tamien, an ne conjunto, l anteresse
eicológico associado al balhe de l riu Sabor,
particularmente na zona norte, onde co-eijísten
formaçones begetales d’anteresse seia an ne riu seia
nas sues arribas. Tamien la zona associada a la Tierra
Caliente merece algua referéncia debido a la
preséncia de nebreirales i de buonas galeries ripícolas
cun amieiros. Cerca de Dues Eigreijas, l mosaico de
paredes i lhameiros tamien apresenta eilebado
anteresse pa la cunserbaçon de la natureza.
An relaçon a las spécies animales ouserbadas ou
potencialmente eijistentes na área de studo, tenemos
27 spécies de mamíferos (cun statuto de cunserbaçon
son l lhobo, la rata-d’auga, l gato brabo, la lhontra, l
touron, l musaranho-pequeinho i l arminho), 124
spécies d’abes (de las quales un eilebado número,
cerca de ua quarta parte, ten statuto de cunserbaçon,
sendo la ciguonha-preta i l’aguila-rial cunsideradas an
peligro), 14 spécies de anfíbios i 17 spécies de réptiles
(salientando-se la bíbora-cornuda, l cágado i l
lhagarto-d’auga cun statuto de cunserbaçon). Grande
parte de la área atrabessada puls corredores de l IC5
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a víbora-cornuda, o cágado e o lagarto-de-água
com estatuto de conservação). Grande parte da
área atravessada pelos corredores do IC5 é
considerada como área de ocorrência de alcateias
de lobo e, sobretudo, a envolvente ao rio Sabor é
uma área de forte presença de aves de rapina.
O ruído é, também, uma componente muito
sensível do ambiente, podendo afectar de forma
negativa a qualidade de vida das pessoas.
Das medições diurnas e nocturnas efectuadas
conclui-se que, com excepção das situações de
maior proximidade às estradas actuais, o ambiente
sonoro é sossegado, típico das zonas rurais. Os
valores dos níveis de ruído ambiente encontrados
estão dentro dos intervalos legalmente admitidos
para “zonas sensíveis”.
Quanto a instrumentos de gestão do território
aplicáveis à área de estudo, e relevantes para o tipo
de projecto em análise, os mais significativos são
os Planos Directores Municipais dos concelhos
atravessados pelo IC5, e que se encontram todos
aprovados e em vigor, estando actualmente em
fase de revisão.
A área não está abrangida por Planos Regionais de
Ordenamento
do
Território
ou
Planos
Intermunicipais de Ordenamento do Território em
vigor; o PROT de Trás-os-Montes e Alto Douro está
actualmente em elaboração. Refira-se a existência
dum plano sectorial com incidência territorial, o
Plano de Bacia Hidrográfica do Rio Douro, que tem,
sobretudo,
importância
para
os
factores
hidrológicos do EIA.
O único Plano de Pormenor aqui existente com
interesse para este estudo é o da Zona Industrial de
Alfândega da Fé, dada a sua proximidade ao nó a
estabelecer com a EN 215, a poente de Alfândega
da Fé.
O Parque Natural do Douro Internacional ainda não
dispõe de Plano de Ordenamento aprovado, mas a
sua aprovação está já a decorrer, tendo-se
concluído já este ano a fase da sua consulta
pública.
Os corredores em estudo não intersectam zonas de
protecção de valores culturais classificados.
Todos estes concelhos têm já aprovada a
respectiva Reserva Ecológica Nacional. Os
relevos vigorosos, com encostas de forte pendente,
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ye considerada cumo área d’oucorréncia d’alcateias
de lhobos i, subretodo, cerca de l riu Sabor ye ua área
de fuorte preséncia d’abes de rapina.
L barulho ye, tamien, ua parte mui sensible de l
ambiente, podendo afectar de forma negatiba la
qualidade de bida de las pessonas.
De las mediçones diurnas i nocturnas eifectuadas
conclui-se que, se tirarmos las situaçones de maior
prossimidade a las stradas actuales, l ambiente
sonoro ye sossegado, típico de las zonas rurales. Ls
balores de ls nibles de barulho ambiente ancontrados
stan drento de ls anterbalos legalmente admitidos para
“zonas sensibles”.
Quanto a anstrumentos de geston de l território
aplicables a la área de studo, i relebantes para l tipo
de projecto an análize, ls mais significatibos son ls
Planos Directores Municipales de ls cunceilhos
atrabessados pul IC5, i que s’ancóntran todos
aprobados i an bigor, stando actualmente an fase de
rebison.
La área nun stá abrangida por Planos Regionales
d’Ourdenamento de l Território ou Planos
Antermunicipales d’Ourdenamento de l Território an
bigor; l PROT de Trás-ls-Montes i Alto Douro stá
actualmente a ser feito. Refíra-se l’eijsiténcia d’un
plano sectorial cun ancidéncia territorial, l Plano de
Bacie Heidrográfica de l riu Douro, que ten, subretodo,
amportáncia para ls factores heidrológicos de l SAA .
L único Plano de Pormenor eiqui eijistente cun
anteresse para este Studo ye l de la zona andustrial
d’Alfándega de la Fé, dada la sue prossimidade al
nuolo a stabelecer cun la EN 215, a poente
d’Alfándega de la Fé.
L Parque Natural de l Douro Anternacional inda nun
ten l Plano d’Ourdenamiento aprobado, mas la sue
aprobaçon stá yá a decorrer, habendo-se concluído yá
astanho la fase de la sue cunsulta pública.
Ls corredores an studo nun atrabéssan zonas de
proteçon de balores culturales classificados.
Todos estes cunceilhos ténen yá aprobada la
respectiba Reserba Eicológica Nacional. Ls relebos
bigorosos, cun lhadeiras de fuorte anclinaçon, na
purmeira metade de ls traçados, i las áreas
d’anfiltraçon mássima i de protecçon de cabeceiras de
linhas d’auga, nas zonas mais aprainadas de la
segunda metade, defínen las prancipales manchas
cuntínuas de REN na region.
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na primeira metade dos traçados, e as áreas de
infiltração máxima e de protecção de cabeceiras de
linhas de água, nas zonas mais aplanadas da
segunda metade, definem as principais manchas
contínuas de REN na região.
Igualmente, em todos os concelhos está delimitada
a Reserva Agrícola Nacional. Sobretudo na
primeira parte dos corredores, as características
naturais dos solos e o relevo acidentado
proporcionam escassas manchas de solos de RAN,
quase só existentes nalgumas estreitas várzeas
junto às linhas de água menos encaixadas. Na
envolvente das povoações encontram-se também
áreas de RAN, geralmente correspondendo aos
terrenos de cultura mais intensiva.
Quanto a outras situações condicionantes, já se
referiu a intersecção da área alargada de protecção
das Águas de Bem Saúde, um troço da linha de
caminho de ferro do Sabor, que embora se
encontre desactivada ainda mantém a respectiva
servidão legal de protecção, estando em estudo um
projecto de eco-pistas para reutilização desta
plataforma, promovido pela REFER.
A região em estudo apresenta-se em processo de
perda de dinâmica territorial, fracamente povoado
(com densidades populacionais mesmo muito
baixas nalgumas freguesias), sem núcleos urbanos
com dimensão e dinâmica suficientes para, por si
só, poderem funcionar como pólos dinamizadores
regionais, com uma população muito envelhecida e
um número muito reduzido de jovens.
Esta debilidade demográfica é o reflexo, e
simultaneamente uma causa, de uma situação
socioeconómica
com
grandes
deficiências
estruturais, que ainda mais se acentua com a
deficiente rede de circulações viárias dentro e para
fora desta região.
Nos últimos anos têm surgido algumas tentativas de
alterar este panorama, de que podemos destacar a
instalação de unidades de ensino superior em
Macedo de Cavaleiros e Miranda do Douro ou,
noutro plano, a criação de zonas industriais em
Alfândega da Fé, Mogadouro e Miranda do Douro,
mas os seus efeitos estruturantes na inversão das
dinâmicas negativas actuais demorarão a fazer
sentir os seus efeitos.
As poucas unidades industriais aqui instaladas
apresentam uma semi-especialização regional nos
ramos mais tradicionais, com praticamente a
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Eigualmente, an todos ls cunceilhos stá delimitada la
Reserba Agrícola Nacional. Subretodo na purmeira
parte de ls corredores, las características naturales de
las tierras i l relebo acidentado proporciónan scassas
manchas de tierras de RAN, quaije solo eijistentes
nalguas streitas beigas junto a las linhas d’auga
menos ancaixadas. Alredor de las poboaçones
ancóntran-se tamien áreas de RAN, geralmente
currespondendo als terrenos de cultura mais
antensiba.
Quanto a outras situaçones cundicionantes, yá se
referiu l’atrabessamiento de l’área alhargada de
proteçon de las Águas de Bem Saúde, un cacho de la
linha de camino de fierro de l Sabor, qu’imbora
s’ancontre zactibada inda manten la respectiba
serbidon legal de proteçon, stando an studo un
projecto de eco-pistas para reutilizaçon desta
plataforma, promobido pu la REFER.
La region an studo apresénta-se an processo de perda
de dinámica territorial, fracamente poboado (cun
densidades populacionales mesmo mui baixas
nalguas freguesies), sien núcleos ourbanos cun
dimenson i dinámica sufercientes para, por si solo,
podéren funcionar cumo pólos dinamizadores
regionales, cun ua populaçon muito ambelhecida i un
número muito reduzido de jóbenes.
Esta debilidade demográfica ye l reflexo, i
simultaneamente
ua
causa,
d’ua
situaçon
socioeiconómica cun grandes deficiéncias struturais,
qu’inda mais s’acentua cun la deficiente rede de
circulaçones biárias drento i para fuora desta region.
An nes últimos anhos ténen aparecido alguas
tentatibas d’alterar este panorama, de que podemos
çtacar l’anstalaçon d’ounidades d’ansino superior an
Macedo de Cavaleiros i Miranda de l Douro ou, noutro
plano, la criaçon de zonas andustriales an Alfándega
de la Fé, Mogadouro i Miranda de l Douro, mas ls sous
efeitos struturantes na mudança de las dinámicas
negatibas actuales demóran a fazer sentir ls sous
efeitos.
Las poucas ounidades andustriales eiqui anstaladas
apreséntan ua semi-specializaçon regional an nes
ramos mais tradicionales, cun praticamente l’ouséncia
de ls ramos andustriales mais eizigentes i dinâmicos.
L’agricultura na region ten, eissencialmente, dous
aspectos quase cuntrastantes, cun l’amportáncia de la
binha i de la pecuária, por un lhado, i ua agricultura
familiar, praticamente de auto-abastecimiento, na

IC5 - Nozielhos (IP2) / Miranda de l Douro (Dues Eigreijas)11
Studo d’Ampacto Ambiental – Resumo Nó Técnico

ausência dos ramos industriais mais exigentes e
dinâmicos.
A agricultura na região tem, essencialmente, dois
aspectos quase contrastantes, com a importância
da vinha e da pecuária, por um lado, e uma
agricultura familiar, praticamente de autoabastecimento, na proximidade das povoações,
aproveitando os melhores solos aí localizados.
Apresenta ainda bastante significado a cultura de
árvores de fruto.
Mas deve levar-se em conta que a actividade
agrícola, para além do seu valor económico, tem
um importante papel social na região, constituindo
factor de fixação de população à terra e permitindo
algum rendimento onde as qualificações são
geralmente baixas mas onde também a oferta de
emprego e a mobilidade de mão-de-obra são
escassas.
Em termos de património cultural, a área
potencialmente afectada pelo projecto, se bem que
esta seja uma região bastante rica em monumentos
e vestígios arqueológicos, não apresenta qualquer
monumento classificado. A partir do trabalho de
levantamento patrimonial e da prospecção
arqueológica realizada para este estudo, foi
possível identificar 52 elementos com interesse
patrimonial repartidos entre 35 sítios de interesse
arqueológico e 17 elementos de interesse
etnográfico.
Os elementos patrimoniais considerados de maior
valor são o moinho de água do Jardim (Vale da
Madre, Mogadouro), o cruzeiro de Prado Gatão
(Prado Gatão, Miranda do Douro), o cruzeiro do
Prado (Fonte da Aldeia, Miranda do Douro), o
cruzeiro de Gravanceira (Brunhosinho, Mogadouro),
a antiga estação ferroviária de Sendim (Sendim,
Mogadouro), o cruzeiro de Lebreira (Sendim,
Mogadouro), o aglomerado do Alto de Santa
Bárbara (Castro Vicente, Alfândega da Fé), as
gravuras do Prado da Rodela (Meirinhos,
Mogadouro) e o troço da antiga via romana entre
Brunhosinho e Duas Igrejas.
Quanto à paisagem, as soluções propostas para
estudo atravessam diversos tipos paisagísticos.
Recorrendo-se à análise dos factores fisiográficos
da área envolvente aos corredores (relevo, declives
e orientação das encostas) e das características da
ocupação do solo, resultou a determinação de três
unidades de paisagem, onde surgem agrupadas
áreas territoriais homogéneas: Terra Quente
Transmontana, Meia-encosta Nordestina e Terra
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prossimidade de las poboaçones, aprobeitando las
melhores tierras qu’ende s’ancóntran. Apresenta inda
bastante significado la cultura de árboles de fruito.
Mas debe lhebar-se an cunta que l’actibidade agrícola,
para alhá de l sou balor eiconómico, ten un
amportante papel social na region, constituindo factor
de fixaçon de populaçon a la terra i permitindo algun
rendimiento onde las qualificaçones son geralmente
baixas mas onde tamien l’ouferta d’amprego i la
mobilidade de mano-d’obra son scassas.
An
termos
de património cultural, l’área
potencialmente afectada pul projecto, se bien qu’esta
seia ua region bastante rica an menumentos i
bestígios arqueológicos, nun apresenta qualquier
menumento classificado. A partir de l trabalho de
lhebantamiento patrimonial i de la prospecçon
arqueológica realizada para este studo, fui possible
eidentificar 52 elementos cun anteresse patrimonial
repartidos entre 35 sítios de anteresse arqueológico i
17 elementos de anteresse etnográfico.
Os elementos patrimoniais cunsiderados de maior
balor son l moinho d’auga de l Jardim (Bale de la
Madre, Mogadouro), l cruzeiro de Prado Gaton (Prado
Gaton, Miranda de l Douro), l cruzeiro de l Prado
(Fuonte Aldé , Miranda de l Douro), l cruzeiro de
Grabanceira (Brunhosinho, Mogadouro), la antiga
staçon ferrobiária de Sendin (Sendin, Mogadouro), l
cruzeiro de Lebreira (Sendin, Mogadouro), l
aglomerado de l Alto de Santa Bárbara (Castro
Vicente, Alfándega de la Fé), las graburas de l Prado
de la Rodela (Meirinhos, Mogadouro) i l lhanço de la
antiga bia romana entre Brunhosinho i Dues Eigreijas.
Quanto a la paisaige, las soluçones propuostas para
studo atrabessam dibersos tipos paisagísticos.
Recorrendo-se a la análeze de ls factores fisiográficos
de la área ambulbente als corredores (relebo, declibes
i ourientaçon de las ancuostas) i de las características
de l’oucupaçon de la tierra, rezultou la determinaçon
de trés ounidades de paisaige, onde aparécen
agrupadas áreas territoriales homogéneas: Tierra
Caliente Trasmontana, MSAA - Ancuosta Nordestina i
Tierra Frie Trasmontana.
La Tierra Caliente curresponde al fondo de balhes
ancaixados, cun lhadeiras mui carregadas i ancuostas
d’ourientaçones bien marcadas i altitude anferior la
500 metros. L sou microclima particular lhebou al
surgimento eiqui de begetaçon mais característica de l
sul de l paiç, cumo l sobreiro, apresentando inda ua
dibersificada policultura, onde ténen ua preséncia
dominante ls oulibales. Tráta-se d’ua ounidade de
paisage d’eilebado balor paisagístico, qualidade bisual
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Fria Transmontana.

i dibersidade.

A Terra Quente corresponde ao fundo de vales
encaixados, com declives muito acentuados e
encostas de orientações bem marcadas e altitude
inferior a 500 metros. O seu microclima particular
levou ao surgimento aqui de vegetação mais
característica do sul do país, como o sobreiro,
apresentando ainda uma diversificada policultura,
onde têm uma presença dominante os olivais.
Trata-se de uma unidade de paisagem de elevado
valor paisagístico, qualidade visual e diversidade.

La MSAA - Ancuosta Nordestina corresponde a ua
faixa de transiçon antre la Tierra Caliente i la Tierra
Frie, d’altitudes antre ls 500 i ls 700 metros. Las
cuostas son inda acentuados i las ancuostas bien
marcadas, assi i todo, an termos de begetaçon, son yá
nítidas las semelhanças cun la Tierra Frie, surgindo
cumo dominantes las culturas agrícolas anuales i de
sequeiro, ls matos i alguas áreas florestales. A la
semelhança de la Tierra Caliente, ye inda possible
ancuntrar eiqui montados de sobreiro i l carrasco.
Tráta-se d’ua unidade de paisaige de médio a eilebado
balor paisagístico i qualidade bisual i de média
dibersidade.

A Meia-encosta Nordestina corresponde a uma
faixa de transição entre a Terra Quente e a Terra
Fria, de altitudes entre os 500 e os 700 metros. Os
declives são ainda acentuados e as encostas bem
marcadas, no entanto, em termos de vegetação,
são já nítidas as semelhanças com a Terra Fria,
surgindo como dominantes as culturas agrícolas
anuais e de sequeiro, os matos e algumas áreas
florestais. À semelhança da Terra Quente, é ainda
possível encontrar aqui montados de sobro e
azinho. Trata-se de uma unidade de paisagem de
médio a elevado valor paisagístico e qualidade
visual e de média diversidade.
A Terra Fria corresponde às cumeadas largas e
muito planas que se estendem para nascente de
Mogadouro, de altitude superior a 700 metros. Aqui
são dominantes as culturas agrícolas anuais e de
sequeiro, os matos e a floresta, nomeadamente de
carvalho-negral e outras folhosas. Trata-se de uma
unidade de paisagem de médio valor paisagístico e
qualidade visual, com média a baixa diversidade e
uma morfologia extremamente plana.

La Tierra Frie curresponde a las cumeadas lhargas i
muito prainas que se sténden para naciente de
Mogadouro, d’altitude superior la 700 metros. Eiqui
son dominantes las culturas agrícolas anuales i de
sequeiro, ls matos i la floresta, subretodo de carbalhonegral i outras folhosas. Tráta-se d’ua ounidade de
paisaige de médio balor paisagístico i qualidade bisual,
cun média a baixa dibersidade i ua morfologie
stremamente praina.
La Tierra Caliente ten qualidade bisual mui alta,
capacidade d’absorçon média i sensibilidade eilebada.
La MSAA - Ancuosta ten qualidade bisual média a
eilebada, capacidade d’absorçon baixa i sensibilidade
média a eilebada. La Tierra Frie ten qualidade bisual
média, capacidade d’absorçon baixa i sensibilidade
média.

4. AMPACTOS DE L PROJECTO
A Terra Quente tem qualidade visual muito elevada,
capacidade de absorção média e sensibilidade
elevada. A Meia-encosta tem qualidade visual
média a elevada, capacidade de absorção baixa e
sensibilidade média a elevada. A Terra Fria tem
qualidade visual média, capacidade de absorção
baixa e sensibilidade média.
4. IMPACTES DO PROJECTO
Na secção de análise de impactes do EIA, procedese à identificação e avaliação dos impactes
positivos e negativos previsíveis decorrentes das
acções de construção da via e do seu futuro
funcionamento, a partir do estado actual do
ambiente no território afectado e da sua previsível
evolução no tempo, considerando a hipótese da não
construção deste projecto.
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Na secçon d’análeze d’ampactos de l SAA, procede-se
a l’eidentificaçon i abaliaçon de ls ampactos positibos i
negatibos prebisibles decorrentes de las açones de
construçon de la bia i de l sou futuro funcionamento, a
partir de l stado actual de l ambiente an ne território
afectado i de la sue prebisible eiboluçon an ne tempo,
cunsiderando la heipótese de la nó cunstruçon deste
projecto.
4.1 Ampactos positibos
L principal ampacto positibo sperado de l IC5
curresponde al cumprimento de ls sous objectibos, ou
seja, possibilitar ua melhor acessibilidade a toda esta
region, seia cun l restro de l paiç i, futuramente, cun
Spanha, seia nas lhigaçones regionales, subretodo
antre las sedes de cunceilho i ls eiquipamentos eiqui
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lhocalizados.
4.1 Impactes positivos
O principal impacte positivo esperado do IC5
corresponde ao cumprimento dos seus objectivos,
ou seja, possibilitar uma melhor acessibilidade a
toda esta região, quer com o resto do país e,
futuramente, com Espanha, quer nas ligações
regionais, sobretudo entre as sedes de concelho e
os equipamentos aqui localizados.
Ao mesmo tempo, a nova via permitirá evitar o
progressivo congestionamento das estradas
actuais, que não apresentam condições para
suportar níveis crescentes de tráfego, além da
pressão acrescida do atravessamento de diversas
povoações (por exemplo Nozelos, Meirinhos, Zava,
Santiago ou Sendim). Além da melhor fluidez de
tráfego e do aumento da segurança rodoviária
nestes locais, refira-se também a melhoria que se
verificará na qualidade do ar nestas localidades.
A construção do IC5 constituirá, ainda, uma
resposta adequada à eventual necessidade de
reposição da rede viária regional na zona da Ponte
de Remondes no caso da construção da barragem
do Baixo Sabor, infra-estrutura já aprovada no
âmbito do respectivo processo de avaliação
ambiental.
Algumas das linhas de desenvolvimento potencial
da região transmontana, como o turismo, estão
bastante dependentes de melhores acessibilidades.
A reestruturação da rede viária constituirá, ainda,
um importante factor de planeamento e localização
de equipamentos e infra-estruturas.
4.2 Impactes negativos
A afectação temporária ou permanente de alguns
aspectos do ambiente da região, seja pelos
trabalhos de construção da estrada seja pelo seu
funcionamento, constituem impactes negativos que
importa considerar.
Assim, a prevista necessidade de construção da
estrada sobre aterros de grande dimensão poderá
originar fenómenos de acumulação de ar frio, o que
terá um efeito negativo sobre as culturas agrícolas,
pela maior ocorrência de geadas. Também a
possibilidade de se verificarem mais situações de
nevoeiros poderá provocar desconforto junto de
áreas habitadas.
O impacte microclimático será potencialmente
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Al mesmo tiempo, la nuoba bia permitirá eibitar l
progressibo cungestionamento de las stradas
actuales, que nun apreséntan cundiçones para
suportar nibles crecientes de tráfego, para alhá de la
presson acrecida de l atrabessamiento de bárias
poboaçones (por eisemplo Nozielhos, Meirinhos, Zava,
Santiago ou Sendin). Para alhá de la melhor fluideç de
tráfego i de l oumento de la segurança rodobiária
nestes sítios, refíra-se tamien la melhorie que se
berificará na qualidade de l aire nestas lhocalidades.
La cunstruçon de l IC5 cunstituirá, tamien, ua
respuosta adequada a l’eibentual necessidade de
reposiçon de la rede biária regional na zona de la
Punte de Remondes an ne caso de la cunstruçon de la
barraige de l Baixo Sabor, infra-strutura yá aprobada
no ámbito de l respectibo processo d’abaliaçon
ambiental.
Alguas de las linhas de zambulbimento potencial de la
region transmontana, cumo l turismo, stan bastante
dependentes de melhores acessibilidades. La
reestruturaçon de la rede biária constituirá, tamien, un
amportante factor de planeamento i lhocalizaçon
d’eiquipamentos i infra-struturas.
4.2 Ampactos negatibos
L’afectaçon temporária ou permanente d’alguns
aspectos de l ambiente de la region, seia puls
trabalhos de cunstruçon de la strada seia pul sou
funcionamento, cunstitúen ampactos negatibos
qu’amporta cunsiderar.
Assi, la prebista necessidade de cunstruçon de la
strada subre aterros de grande dimenson poderá
ouriginar fenómenos de acumulaçon d’aire friu, l que
tenerá un efeito negatibo subre las culturas agrícolas,
pu la maior oucorréncia de giladas. Tamien la
possibilidade de se berificáren mais situaçones de
nubrinas poderá probocar çcunforto a la borda d’áreas
habitadas.
Este ampacto microclimático será potencialmente
significatibo ou mui significatibo nalguas situaçones,
subretodo, no einício de l traçado, a norte d’Eucísia, a
sul d’Alfándega de la Fé (na dambas las Soluçones), a
norte de Porrais, a norte de Soutelo, cerca de Castelo
Branco, a sul de Zava, próssimo de Bariç (na dambas
las Soluçones) i junto a Brunhosinho.
As formações geológicas presentes na área non
constituem património geológico cun características
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significativo ou muito significativo nalgumas
situações, nomeadamente, no início do traçado, a
norte de Eucísia, a sul de Alfândega da Fé (em
ambas as Soluções), a norte de Porrais, a norte de
Soutelo, perto de Castelo Branco, a sul de Zava,
próximo de Variz (em ambas as Soluções) e junto a
Brunhosinho.

que justifiquem la sue conserbaçon para fins
científicos ou económicos. La única situaçon de
potencial afectaçon de recursos geológicos ye la de la
anterferência cun la Pedreira de las Milhas, an Castro
Vicente, que an ne caso de la construçon de la
Soluçon 1 obrigaria al sou encerramento, mas sendo
mantida pu la Soluçon 1A neste local.

As formações geológicas presentes na área não
constituem
património
geológico
com
características que justifiquem a sua conservação
para fins científicos ou económicos. A única
situação de potencial afectação de recursos
geológicos é a da interferência com a Pedreira das
Milhas, em Castro Vicente, que no caso da
construção da Solução 1 obrigaria ao seu
encerramento, mas sendo mantida pela Solução 1A
neste local.

L acidentado de l terreno, sobretudo la oeste de
Mogadouro, determina que las soluçones de traçado
anterfiram bastante cun l relebo natural. Embora
existam aterros i scabaçones muito importantes,
refira-se que ls balhes mais encaixados seron
atrabessados an biaduto.

O acidentado do terreno, sobretudo a oeste de
Mogadouro, determina que as soluções de traçado
interfiram bastante com o relevo natural. Embora
existam aterros e escavações muito importantes,
refira-se que os vales mais encaixados serão
atravessados em viaduto.
Ao longo dos corredores encontram-se 25 aterros e
34 escavações cuja altura máxima excede 20 m,
constituindo impactes geomorfológicos com
expressão significativa.
Os trechos em aterro que atingem maior altura
encontram-se a sul de Alfândega da Fé, em ambas
as Soluções. Relativamente às escavações, há a
destacar dois trechos, ambos na Solução 2, em que
estas são particularmente significativas, junto a
Sardão e junto a Zava.
Em termos de afectação dos solos, considera-se
como principal impacte negativo a ocupação de
solos de maior potencial produtivo, incluídos na
Reserva Agrícola Nacional. A interferência com
solos de RAN verifica-se em alguns trechos
dispersos, distribuídos com mais frequência na
metade nascente dos corredores, embora a área
total de RAN a afectar seja relativamente baixa.
Em relação às águas superficiais, a intercepção
de linhas de água por parte dos troços a construir
não terá impactes relevantes, uma vez que os
principais cursos de água são atravessados em
viaduto e os restantes são restabelecidos através
de
passagens
hidráulicas
adequadamente
dimensionadas.

Al lhargo de ls corredores ancóntran-se 25 aterros i
34 scabaçones an que l’altura mássima passa ls
20 m, constituindo ampactos geomorfológicos cun
expresson significatiba.
Ls lhanços an aterro qu’atíngen maior altura
ancóntran-se a sul d’Alfándega de la Fé, an dambas
las Soluçones. Relatibamente a las scabaçones, hai a
çstacar dous lhanços, sambos na Soluçon 2, an
qu’estas son particularmente significatibas, junto a
Sardão i junto a Zava.
An termos d’afectaçon de las tierras, cunsidéra-se
cumo prancipal ampacto negatibo la ocupaçon de
solos de maior potencial produtibo, ancluídos na
Reserba Agrícola Nacional. L’anterferéncia cun tierras
de RAN berifíca-se an alguns lhanços çpersos,
çtribuídos cun mais frequéncia na metade naciente de
ls corredores, imbora l’área total de RAN a afectar seia
relatibamente baixa.
An relaçon a las augas superficiales, l’antercepçon
de linhas d’auga por parte de ls lhanços a construir
nun tenerá ampactos relebantes, ua beç que ls
prancipales cursos d’auga son atrabessados an
biaduto i ls restantes son restabelecidos atrabeç de
passaiges
heidráulicas
adequadamente
dimensionadas.
No que respeita a las augas subterráneas, l oumento
de la superfície ampermeabilizada afectará ls
processos de anfiltraçon, an benefício de l scoamento
superficial. Este ampacto puode ser relebante no
atrabessamento de terrenos cun maior permeabilidade
natural, situaçon que se berifica pontualmente al longo
de l’área studada, debendo eiqui ancluir-se, tamien, la
áreas de formaçon de lhameiros, onde l nible freático
s’ancóntra geralmente mais próssimo de la superfície.
Ls prancipales ampactos na qualidade de l’auga, na
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No que respeita às águas subterrâneas, o
aumento da superfície de solo impermeabilizado
afectará os processos de infiltração, em benefício
do escoamento superficial. Este impacte pode ser
relevante no atravessamento de terrenos com
maior permeabilidade natural, situação que se
verifica pontualmente ao longo da área estudada,
devendo aqui incluir-se, também, a áreas de
formação de lameiros, onde o nível freático se
encontra geralmente mais próximo da superfície.
Os principais impactes na qualidade da água, na
fase de construção, resultam das significativas
movimentações de terras a realizar, da presença de
estaleiros, da circulação de veículos e maquinaria e
do arraste de material sólido para os meios
hídricos, alterando a qualidade da água devido à
introdução de sedimentos e nutrientes. Estes
impactes poderão ser significativos, embora
temporários e, em geral, minimizáveis e reversíveis.
Na fase de exploração, os impactes relevantes na
qualidade da água são provocados pela descarga
das águas de escorrência da estrada, cuja carga
poluente resulta da deposição e lavagem das
substâncias poluentes acumuladas na via, do
derrame acidental de produtos perigosos (na
maioria dos casos devido a acidentes de viação) e
da
aplicação
de
substâncias
químicas,
nomeadamente tintas e herbicidas, nas actividades
de manutenção.
Utilizando um modelo matemático apropriado,
foram feitas simulações para calcular as
concentrações de poluentes nas águas de
escorrência e estimar o acréscimo da concentração
de poluentes nas linhas de água aqui existentes. A
análise
dos
resultados
obtidos
para
as
concentrações nas águas de escorrência geradas
pela via em estudo permite constatar que as
concentrações estimadas são consideravelmente
inferiores aos respectivos valores limite de emissão
legalmente
estabelecidos,
para
todos
os
parâmetros
e
nos
horizontes
temporais
considerados no projecto.
Ainda assim, deve considerar-se que a descarga
das águas de escorrência directamente para o solo
poderá ter alguns impactes negativos nos lameiros
e outras áreas do mesmo tipo com aproveitamento
agrícola, como entre Vale de Madre e Mogadouro,
em Brunhosinho e na envolvente a Duas Igrejas.
Estes impactes potenciais exigem uma análise
cuidada em fase de projecto de execução, uma vez
conhecidos, em pormenor, o traçado da via e o
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fase de construçon, resúltan de las significatibas
mobimentaçones de tierras a realizar, de la preséncia
de staleiros, de la circulaçon de beículos i maquinarie i
de l arraste de material sólido para ls meios hídricos,
alterando la qualidade de l’auga debido a l’antroduçon
de sedimentos i nutrientes. Estes ampactos poderan
ser significatibos, imbora temporários i, an geral,
minimizábles i rebersibles.
Na fase de sploraçon, ls ampactos relebantes na
qualidade de l’auga son probocados pu la çcarga de
las augas de scorréncia de la strada, an que carga
poluente resulta de la deposiçon i lhabaige de las
substáncias poluentes acumuladas na bia, de l
derrame acidental de produtos perigosos (na maiorie
de ls casos debido a acidentes de biaçon) i de
l’aplicaçon de substáncias químicas, nomeadamente
tintas i herbicidas, nas actibidades de manutençon.
Outilizando un modelo matemático apropriado, fúrun
feitas simulaçones para calcular las cuncentraçones
de poluentes nas augas de scorréncia i stimar l
acrécimo de la cuncentraçon de poluentes nas linhas
d’auga eiqui eijistentes. L’análeze de ls resultados
obtenidos pa las cuncentraçones nas augas de
scorréncia geradas pu la bia an studo permite
cunstatar que las cuncentraçones stimadas son
cunsiderabelmente anferiores als respectibos balores
lhimite d’eimisson legalmente stabelecidos, para todos
ls parámetros i nos hourizontes temporales
cunsiderados an ne projecto.
Inda assi, debe cunsiderar-se que la çcarga de las
augas de scorréncia directamente pa la tierra poderá
tener alguns ampactos negatibos an nes lhameiros i
outras áreas de l mesmo tipo cun aprobeitamento
agrícola, cumo antre Vale de Madre i Mogadouro, an
Brunhosinho i n’ambullbiente a Dues Eigreijas. Estes
ampactos potenciales eisígen ua análeze cuidada an
fase de projecto d’eizecuçon, ua beç conhecidos, an
pormenor, l traçado de la bia i l respectibo projecto de
drenaige.
La poluiçon de l aire associada a este tipo
d’ampreendimentos baria substancialmente durante
las fazes de construçon i sploraçon. Na purmeira fase
las questones relaciónan-se cun l’eimisson de puolos,
anquanto que na segunda hai qu’atender a las
características de la circulaçon, sendo de cunsiderar ls
poluentes monóxido de carbono, óxidos de azoto,
hidrocarbonetos, chumbo i fumos negros.
Adoptou-se ua metodologie que permitisse calcular ls
balores de cuncentraçon de ls poluentes que dízen
respeito a las situaçones teoricamente mais críticas,
inda que cun reduzida probabilidade d’oucorréncia.
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respectivo projecto de drenagem.
A poluição do ar associada a este tipo de
empreendimentos difere substancialmente durante
as fases de construção e exploração. Na primeira
fase as questões relacionam-se com a emissão de
poeiras, enquanto que na segunda há que atender
às características da circulação, sendo de
considerar os poluentes monóxido de carbono,
óxidos de azoto, hidrocarbonetos, chumbo e fumos
negros.
Adoptou-se uma metodologia que permitisse
calcular os valores de concentração dos poluentes
correspondentes às situações teoricamente mais
críticas, ainda que com reduzida probabilidade de
ocorrência.
Na fase de construção, são previsíveis impactes
negativos importantes mas de carácter temporário e
pontual, em resultado da movimentação de veículos
pesados e de máquinas em caminhos não
pavimentados, da movimentação de terras e da
operação das centrais de produção de betão e
asfalto. Estas situações são normais neste tipo de
obras.
Na fase de operação da via, os impactes esperados
sobre a qualidade do ar serão muito pouco
significativos, dado que o tráfego esperado é
relativamente baixo.
Já ao nível do desvio do tráfego de atravessamento
dos aglomerados populacionais os impactes
positivos na qualidade do ar terão maior significado,
com destaque para Nozelos, Alfândega da Fé,
Meirinhos, Castelo Branco, Zava, Mogadouro,
Santiago, Sendim e Duas Igrejas.
A necessidade de desmatação de toda a área a
intervencionar e o desenvolvimento de aterros e
escavações provocarão impactes significativos
sobre a flora e vegetação. Também o efeito de
barreira resultante da presença da estrada se
considera significativo, pelos problemas de
fragmentação dos habitats, contribuindo para o
isolamento de núcleos florísticos, que assim se
tornam mais vulneráveis.
As situações mais sensíveis são as das vertentes e
das margens da ribeira de Eucísia, ribeira de
Zacarias e rios Sabor e Azibo, sobretudo na área
ocidental, a área semi-agrícola junto a Vale da
Madre, com sebes de algum interesse, entre o
monte da Nogueira e a Serra de Variz, com a
presença de bosquetes de carvalho-negral e
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Na fase de construçon, son prebisibles ampactos
negatibos amportantes mas de carácter temporário i
pontual, an resultado de la mobimentaçon de beículos
pesados i de máquinas an caminhos nó
pabimentados, de la mobimentaçon de tierras i de
l’ouperaçon de las centrales de produçon de beton i
asfalto. Estas situaçones son normales neste tipo
d’obras.
Na fase d’ouperaçon de la bia, ls ampactos sperados
subre la qualidade de l aire seran mui pouco
significatibos, dado que l tráfego sperado ye
relatibamente baixo.
Yá l nible de l zbio de l tráfego d’atrabessamento de ls
aglomerados populacionales ls ampactos positibos na
qualidade de l aire teneran maior significado, cun
çtaque para Nozielhos, Alfándega de la Fé, Meirinhos,
Castelo Branco, Zava, Mogadouro, Santiago, Sendin i
Dues Eigreijas.
La necessidade de derrotar toda la área a
anterbencionar i l zambulbimiento d’aterros i
scabaçones probocaran ampactos significatibos subre
la flora i begetaçon. Tamien l eifeito de barreira
resultante de la preséncia de la strada se cunsidera
significatibo, puls problemas de fragmentaçon de ls
habitats, cuntribuindo para l eisolamento de núcleos
florísticos, que assi se tórnan mais bulnerábles.
Las situaçones mais sensíbles son las de las lhadeiras
i de las margens de la ribeira de Eucísia, ribeira de
Zacarias i rius Sabor i Azibo, subretodo na área
oucidental, la área semi-agrícola junto a Vale da
Madre, cun sebes d’algun anteresse, antre l monte de
Nogueira i la Sierra de Bariç, cun la preséncia de
bosquetes de carbalho-negral i castanheiros, i alguas
matas cun características naturales nas eimediaçones
de Funte Aldé.
Ls prancipales ampactos subre la fauna resúltan de la
perturbaçon de la zona durante la fase de cunstruçon i
de la mudança de ls habitats i de l eifeito de barreira
probocados pu la bia. Estes ampactos tradúzen-se na
mudança de la cunstituiçon de las comunidades
animales, cun l zaparecimento d’alguas spécies i l
aparecimiento d’outras, i no oumento de l risco de
mortalidade nalguas spécies, pu la maior belocidade
de circulaçon de l tráfego rodobiário.
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castanheiros, e algumas matas com características
naturais nas imediações de Fonte da Aldeia.
Os principais impactes sobre a fauna resultam da
perturbação da zona durante a fase de construção
e da alteração dos habitats e do efeito de barreira
provocados pela via. Estes impactes traduzem-se
na alteração da composição das comunidades
animais, com o desaparecimento de algumas
espécies e o aparecimento de outras, e no aumento
do risco de mortalidade nalgumas espécies, pela
maior velocidade de circulação do tráfego
rodoviário.
Estes efeitos terão ainda maior significado nos
troços do IC5 a construir em áreas mais afastadas
das povoações e vias actuais. Os grupos mais
afectados serão os mamíferos, os répteis e os
anfíbios.
Para minimização destes impactes recomenda-se a
adopção de vedações adaptadas às espécies
identificadas e o estudo de passagens específicas
para a fauna, no Projecto de Execução.
Na área envolvente aos corredores em estudo
verifica-se uma reduzida ocorrência de situações
sensíveis ao ruído, pois além das localidades de
Meirinhos, Castelo Branco, Zava e Duas Igrejas
apenas ocorrem alguns edifícios isolados e
relativamente afastados da via.
Os impactes de ruído gerados na fase de
construção assumirão mais significado junto a
Zava. Na fase de exploração da via poderão
verificar-se situações de maior impacte ao km
28+500 a km 29+000 (Meirinhos), km 35+500 a km
36+000 (perto de Castelo Branco) e km 42+500 a
km 43+500 (Zava), sempre da Solução 2, que
poderão necessitar de medidas de protecção para
minimização destes impactes.

Estes eifeitos teneran inda maior significado an nes
troços de l IC5 a construir an áreas mais afastadas de
las poboaçones i bias actuales. Ls grupos mais
afectados seran ls mamíferos, ls réptiles i ls anfíbios.
Para minimizaçon destes ampactos recoménda-se
l’adopçon de bedaçones adaptadas a las spécies
eidentificadas i l studo de passaiges specíficas para la
fauna, an ne Projecto de Eizecuçon.
Na área ambulbente als corredores an studo berificase ua reduzida oucorréncia de situaçones sensibles al
barullho, ua beç que para alhá de las lhocalidades de
Meirinhos, Castelo Branco, Zava i Dues Eigreijas solo
hai alguns eidifícios eisolados i relatibamente
afastados de la bia.
Ls ampactos de barulho gerados na fase de
construçon assumiran mais significado junto a Zava.
Na fase de sploraçon de la bia poderan berificar-se
situaçones de maior ampacto al km 28+500 la km
29+000 (Meirinhos), km 35+500 la km 36+000 (cerca
de Castelo Branco) i km 42+500 a km 43+500 (Zava),
siempre de la Soluçon 2, que poderan necessitar de
medidas de proteçon para minimizaçon destes
ampactos.
La construçon de l IC5 i, an menor grau, l sou
funcionamiento, amplicarnn la geraçon de resíduos,
drento de las situaçones comuns neste tipo de obras,
que poderan amplicar ampactos na qualidade de l’aire,
de las augas i nas tierras, pul que ye eisegible ua
geston adequada de resíduos i l’aplicaçon de medidas
minimizadoras eificazes.

A construção do IC5 e, em menor grau, o seu
funcionamento, implicarão a geração de resíduos,
dentro das situações comuns neste tipo de obras,
que poderão implicar impactes na qualidade do ar,
das águas e nos solos, pelo que é exigível uma
gestão adequada de resíduos e a aplicação de
medidas minimizadoras eficazes.

Quanto a l’ocupaçon de la tierra i al planeamento
de l território, nun se berificórun ampactos negatibos
significatibos subre áreas ourbanas ou andustriales,
nien subre áreas de regime florestal, imbora ocuorra l
atrabessamiento de bárias áreas de montado, que ten
proteçon legal própria. Assi i todo, oucorrerá
l’oucupaçon de tierras classificadas cumo de Reserba
Eicológica Nacional i, an menor stenson, de Reserba
Agrícola Nacional, para alhá de l’anterferéncia an
áreas sensibles i classificadas, cumo ls Sítios de la
Rede Natura “Morais” i “Rius Sabor i Maçãs”, la ZPE
“Rius Sabor i Maçãs” i l Parque Natural de l Douro
Anternacional.

Quanto à ocupação do solo e ao planeamento do
território, não se verificarão impactes negativos
significativos sobre áreas urbanas ou industriais,

Anténde-se
que
nun
ocuorrierun
ampactos
significatibos subre ls anstrumentos de geston
territorial, inda que la definiçon de la bia puoda
cuntribuir para la coueréncia de las stratégias de ls
Planos Directores Municipales i pa la cunsolidaçon de
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nem sobre áreas de regime florestal, embora ocorra
o atravessamento de várias áreas de montado, que
tem protecção legal própria. No entanto, ocorrerá a
ocupação de solos classificados como de Reserva
Ecológica Nacional e, em menor extensão, de
Reserva Agrícola Nacional, além da interferência
em áreas sensíveis e classificadas, como os Sítios
da Rede Natura “Morais” e “Rios Sabor e Maçãs”, a
ZPE “Rios Sabor e Maçãs” e o Parque Natural do
Douro Internacional.
Entende-se
que
não
ocorrerão
impactes
significativos sobre os instrumentos de gestão
territorial, ainda que a definição da via possa
contribuir para a coerência das estratégias dos
Planos Directores Municipais e para a consolidação
das áreas industriais de Alfândega da Fé e
Mogadouro. Não se esperam interferências directas
sobre
áreas
demarcadas
como
urbanas,
urbanizáveis ou industriais marcadas nos PDM ou
Planos de Pormenor, com excepção da zona
industrial de Alfândega da Fé e da área urbanizável
de Castelo Branco, mas onde não ocorrerão
impactes negativos significativos, seja pela
interferência muito marginal com essas áreas seja
por ocorrer em terrenos ainda sem ocupação.
A importância global do IC5 para o desenvolvimento
desta região, na sua vertente socioeconómica, foi
já expressa no início deste ponto 4 (melhoria das
acessibilidades na região e para fora da região,
apoio aos principais centros urbanos e às zonas
industriais, afastamento do trânsito de passagem de
dentro das povoações). A importância desta via
para a revitalização social e económica da região
tem sido frequentemente posta em relevo, pelos
autarcas destes concelhos e em diversos estudos
sobre a interioridade e o desenvolvimento em Trásos-Montes.
Evidentemente, num percurso de mais de 80
quilómetros não é possível evitar completamente a
ocorrência de impactes negativos, persistindo
algumas situações localizadas em que tal se
verifica, pela ocupação de terrenos de cultivo (olival
no Cabeço do Caro Custa, campos agrícolas na
envolvente norte e nascente de Soutelo, campos de
sequeiro e lameiros entre Vale da Madre e
Mogadouro – todas estas situações ao longo da
Solução 1 - campos agrícolas em Variz, campos e
lameiros em Brunhosinho, área de Reserva
Agrícola Nacional a nascente de Fonte da Aldeia –
estas na Solução 2 - e os lameiros na envolvente de
Duas Igrejas, na parte final de ambos traçados) e a
potencial afectação da pedreira de Ponte das
Milhas (Castro Vicente), pela Solução 1.
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las áreas andustriales d’Alfándega de la Fé i
Mogadouro. Nun se spéran anterferéncias directas
subre
áreas
demarcadas
cumo
ourbanas,
ourbanizábles ou andustriales marcadas an nes
PDM ou Planos de Pormenor, mas sien cuntar cun la
zona andustrial d’Alfándega de la Fé i de la área
ourbanizable de Castelo Branco, mas onde nun hai
ampactos negatibos significatibos, seia pu la
anterferéncia mui marginal cun essas áreas seia por
oucorrer an terrenos inda sien oucupaçon.
L’amportáncia global de l IC5 pa l zambulbimento
desta region, na sue bertente socioeiconómica, fui yá
spressa no einício deste ponto 4 (melhorie de las
acessibilidades na region i para fuora de la region,
apoio als prancipales centros ourbanos i a las zonas
andustriales, afastamento de l tránsito de passaige de
drento de las poboaçones). L’amportância desta bia pa
la rebitalizaçon social i eiconómica de la region ten
sido frequentemente puosta an relebo, pulos autarcas
destes cunceilhos
i an dibersos studos subre
l’einterioridade i l zambulbimiento an Trás-ls-Montes.
Eibidentemente, nun percurso de mais de 80
quilómetros nun ye possible eibitar cumpletamente
l’oucorréncia d’ampactos negatibos, persistindo alguas
situaçones lhocalizadas an que tal se berifica, pu la
oucupaçon de terrenos de cultibo (oulibal an ne
Cabeço de l Caro Custa, campos agrícolas na
ambulbente norte i naciente de Soutelo, campos de
sequeiro i lhameiros antre Vale da Madre i Mogadouro
– todas estas situaçones al correr de la Soluçon 1 campos agrícolas an Bariç, campos i lhameiros an
Brunhosinho, área de Reserba Agrícola Nacional a
naciente de Fuonte Aldé – estas na Soluçon 2 - i ls
lhameiros n’ambulbiente de Dues Eigreijas, na parte
final de dambos traçados) i la potencial afectaçon de la
pedreira de Punte de las Milhas (Castro Vicente), pu la
Soluçon 1.
Cun la construçon deste trecho de l IC5 prebei-se la
possible
afectaçon
de
nuobe
elementos
patrimoniais, d’antre ls 52 que se lhocalízan na área
atrabessada. Solo dous deste nuobe eilementos son
cunsiderados nua classe de balor patrimonial mais
eilebada: la chamada “bia romana” i la antiga staçon
de caminho de fierro de Sendin, la qual será afectada
solo na sue ambulbente próssima.
An relaçon als ampactos na paisaige, einicían-se
desde lhogo na fase de cunstruçon i permanécen na
fase de sploraçon, sendo cunstituídos pu la preséncia
de la plataforma de la bia i nas alteraçones na
morfologie de l território debido a la cunstruçon
d’aterros i scabaçones, muros, nuolos i biadutos.
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Com a construção deste trecho do IC5 prevê-se a
possível
afectação
de
nove
elementos
patrimoniais, de entre os 52 que se localizam na
área atravessada. Apenas dois deste nove
elementos são considerados numa classe de valor
patrimonial mais elevada: a chamada “via romana”
e a antiga estação de caminho de ferro de Sendim,
a qual será afectada apenas na sua envolvente
próxima.

Ls ampactos negatibos mais significatibos oucorreran
naturalmente, nas zonas an que la magnitude de l
ampacto ye eilebada i la sensibilidade bisual de las
ounidades de paisaige ye tamien eilebada. La maioria
destas situaçones berifica-se na parte oucidental de l
território atrabessado (Tierra Caliente i Meia Encosta),
cun çtaque para ls sítios d’aterros i scabaçones de
maior dimenson, subretodo na descida para Sardão i
junto a Zava.

Em relação aos impactes na paisagem, iniciam-se
desde logo na fase de construção e permanecem
na fase de exploração, sendo constituídos pela
presença da plataforma da via e nas alterações na
morfologia do território devido à construção de
aterros e escavações, muros, nós e viadutos.

5. ANÁLEZE CUMPARATIBA D’ALTERNATIBAS

Os impactes negativos mais significativos
ocorrerão, naturalmente, nas zonas em que a
magnitude do impacte é elevada e a sensibilidade
visual das unidades de paisagem é também
elevada. A maioria destas situações verifica-se na
parte ocidental do território atravessado (Terra
Quente e Meia Encosta), com destaque para os
locais de aterros e escavações de maior dimensão,
nomeadamente na descida para Sardão e junto a
Zava.

Cumo yá fui referido no einício deste documento
(ponto 2.2), l projecto de l IC5 cuntempla dues
soluçones de traçado alternatibas, designadas cumo
Soluçon 1 i Soluçon 2; para alhá destas alternatibas
prancipales cuntemplou-se ua bariante na Soluçon 1,
na área de trabessie de ls rius Azibo i Sabor, chamada
Soluçon 1A.
Assi i todo, l antrecruzamento de ls corredores
projectados para cada ua de las soluçones permite
qu’eilhas nun seiam cunsideradas cumo eisoladas ua
de la outra, eijistindo situaçones an que ye possible la
anterligaçon entre ls traçados, dando ourígen a cinco
lhanços alternatibos sucessibos:
Lhanço 1 – Einício (km 0) / km 12 de la Soluçon 1

5. ANÁLISE COMPARATIVA DE ALTERNATIVAS
Soluçon 1 / Soluçon 2
Como já foi referido no início deste documento
(ponto 2.2), o projecto do IC5 contempla duas
soluções de traçado alternativas, designadas como
Solução 1 e Solução 2; além destas alternativas
principais contemplou-se uma variante na Solução
1, na área de travessia dos rios Azibo e Sabor,
designada como Solução 1A.
No entanto, o entrecruzamento dos corredores
projectados para cada uma das soluções permite
que elas não sejam consideradas como isoladas
uma da outra, existindo situações em que é
possível a interligação entre os traçados, dando
origem a cinco trechos alternativos sucessivos:

Lhanço 2 – km 12 de la Soluçon 1 / nuolo de
Mogadouro Naciente (apross. km 46 de la Soluçon 1)
Soluçon 1 / Soluçon 2 / Soluçon 1ª (la Soluçon 1A
zambúlbe-se aprossimadamente antre ls km 25+500 i
km 34+000 de la Soluçon 1)
Lhanço 3 – Nuolo de Mogadouro Naciente / Santiago
(apross. km 49 de la Soluçon 1)
Soluçon 1 / Soluçon 2

Troço 1 - Início (km 0) / km 12 da Solução 1

Lhanço 4 – Santiago / nuolo d’Urrós (apross. km 62 de
la Soluçon 1)

Solução 1 / Solução 2

Soluçon 1 / Soluçon 2

Troço 2 - km 12 da Solução 1 / Nó de Mogadouro
Nascente (aprox. km 46 da Solução 1)
Solução 1 / Solução 2 / Solução 1A (a Solução 1A
desenvolve-se aproximadamente entre os km
25+500 e 34+000 da Solução 1)

Lhanço 5 – Nuolo d’Urrós / Final (km 80+933 de la
Soluçon 1)
Soluçon 1 / Soluçon 2

Troço 3 - Nó de Mogadouro Nascente / Santiago
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(aprox. km 49 da Solução 1)
Solução 1 / Solução 2
Troço 4 - Santiago / Nó de Urrós (aprox. km 62 da
Solução 1)
Solução 1 / Solução 2
Troço 5 - Nó de Urrós / Final (km 80+933 da
Solução 1)
Solução 1 / Solução 2
Em cada descritor ambiental analisou-se cada um
destes trechos alternativos, procurando identificar a
solução considerada como preferível, em cada
troço, na perspectiva desse descritor.
Daqui decorre que é possível que nenhuma das
Soluções 1 e 2 seja considerada preferível à outra,
na globalidade, para a concretização do IC5, nem
nenhuma
delas
seja
considerada
como
ambientalmente inviável.
5.1 Análise de Alternativas
Nalguns dos troços considerados para análise a
Solução 1 recolhe a preferência de uma maioria de
descritores, enquanto noutros essa maioria inclinase para a Solução 2, acabando por resultar, daí, um
corredor composto por cada uma das soluções
parciais entendidas como a preferencial caso a
caso, como a seguir se apresenta, troço a troço.
- troço 1, manifestam preferência pela
Solução 1 a Geologia e Geomorfologia, o
Ruído, a Componente Social e o Ordenamento
do Território; manifestam preferência pela
Solução 2 o Clima e Meteorologia, os Recursos
Hídricos, a Qualidade da Água e a Paisagem;
- troço 2, manifestam preferência pela
Solução 1 o Clima e Meteorologia e o Ruído;
manifestam preferência pela Solução 1
conjugada total ou parcialmente com a Solução
1A a Geologia e Geomorfologia, o Ruído e a
Paisagem;
manifestam
preferência
pela
Solução 2 os Solos, a Ecologia, os Recursos
Hídricos, a Qualidade da Água, a Componente
Social, o Ordenamento do Território e a
Paisagem;
- troço 3, manifestam preferência pela
Solução 1 a Ecologia, os Recursos Hídricos, a
Qualidade da Água e a Paisagem; manifesta
preferência pela Solução 2 o Ordenamento do
Território;
- troço 4, manifestam preferência pela
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An cada çcritor ambiental analizou-se cada un destes
lhanços alternatibos, procurando eidentificar la soluçon
cunsiderada cumo preferible, an cada lhanço, na
perspectiba desse çcritor.
Deiqui decuorre que ye possible que ningua de las
soluçones 1 i 2 seia cunsiderada preferible a la outra,
na globalidade, pa la cuncretizaçon de l IC5, nien
ningua
deilhas
seia
cunsiderada
cumo
ambientalmente ambiable
5.1 Análeze d’Alternatibas
Nalguns de ls lhanços cunsiderados para análeze la
Soluçon 1 recuolhe la preferéncia d’ua maiorie de
çcritores, anquanto noutros essa maioria s’anclina pa
la Soluçon 2, acabando por resultar, dende, un
corredor cumposto por cada ua de las soluçones
parciales antendidas cumo la preferencial caso a caso,
cumo a seguir s’apresenta, lhanço a lhanço.
- lhanço 1, maniféstan preferéncia pu la
Soluçon 1 la Geologie i Geomorfologie, l Barulho,
la Cumponiente Social i l Ourdenamiento de l
Território; maniféstan preferéncia pu la Soluçon 2
l Clima i Meteorologie, ls Recursos Hídricos, la
Qualidade de l’Auga i la Paisaige;
- lhanço 2, maniféstan preferéncia pu la
Soluçon 1 l Clima i Meteorologie i l Barulho;
maniféstan preferéncia pu la Soluçon 1 conjugada
total ou parcialmente cun la Soluçon 1A la
Geologie i Geomorfologie, l Barulho i la Paisaige;
maniféstan preferéncia pu la Soluçon 2 las
Tierras, l’Eicologie, ls Recursos Hídricos, la
Qualidade de l’Auga, la Cumponiente Social, l
Ourdenamiento de l Território i la Paisaige;
- lhanço 3, maniféstan preferéncia pu la
Soluçon 1 l’Eicologie, ls Recursos Hídricos, la
Qualidade de l’Auga i la Paisage; manifesta
preferéncia pu la Soluçon 2 l Ourdenamiento de l
Território;
- lhanço 4, maniféstan preferéncia pu la
Soluçon 1 la Geologie i Geomorfologie,
l’Eicologie, l Barulho, l Ourdenamento de l
Território i la Paisaige; maniféstan preferéncia pu
la Soluçon 2 l Clima i Meteorologie, ls Recursos
Hídricos, la Cumponiente Social i l Património
Cultural;
- lhanço 5, maniféstan preferéncia pu la
Soluçon 1 l’Eicologie, ls Recursos Hídricos i la
IC5 - Nozielhos (IP2) / Miranda de l Douro (Dues Eigreijas)21
Studo d’Ampacto Ambiental – Resumo Nó Técnico

Solução 1 a Geologia e Geomorfologia, a
Ecologia, o Ruído, o Ordenamento do Território
e a Paisagem; manifestam preferência pela
Solução 2 o Clima e Meteorologia, os Recursos
Hídricos, a Componente Social e o Património
Cultural;
- troço 5, manifestam preferência pela
Solução 1 a Ecologia, os Recursos Hídricos e a
Qualidade da Água; manifestam preferência
pela Solução 2 a Geologia e Geomorfologia, os
Solos, a Componente Social, o Ordenamento
do Território e o Património Cultural.
Como se verifica, consoante os descritores
ambientais considerados a preferência por cada
uma das Soluções pode variar em função do troço
analisado, podendo dar origem a um corredor
misto, que junte os traçados de cada Solução
considerados preferíveis em cada troço.
Nos casos em que não se apresenta a preferência
expressa de um determinado descritor, tal significa
que para esse descritor não se considera haver
diferença significativa entre as Soluções.
6. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO DE IMPACTES
NEGATIVOS
Os impactes negativos identificados em cada um
dos descritores ambientais, para a fase de
construção e para a fase de exploração da via,
podem
ser
eliminados,
minimizados
ou
compensados
pela
adopção
de
medidas
adequadas. Tais medidas vão, fundamentalmente,
no sentido de contribuir para minimizar a
degradação da qualidade ambiental resultante da
obra e do funcionamento da futura estrada,
assegurar a segurança e evitar ou compensar a
afectação da propriedade e dos modos de vida das
populações.
O Estudo Prévio em avaliação já integrou muitas
medidas de carácter preventivo dos impactes mais
significativos, o que se traduziu na adopção de
viadutos para minimizar a ocupação de solos
sensíveis, a intercepção de linhas de água e a
alteração da morfologia, no ajustamento dos
traçados para evitar interferências sobre áreas
habitadas e a minimização da necessidade de
demolições e de construção de barreiras acústicas
e na criação de caminhos paralelos e de passagens
superiores e inferiores à nova estrada para
restabelecer a rede viária local e minimizar as
perturbações das deslocações locais e o acesso a
propriedades.
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Qualidade de l’Auga; maniféstan preferéncia pu la
Soluçon 2 la Geologie i Geomorfologie, las
Tierras, la Cumponiente Social, l Ourdenamiento
de l Território i l Património Cultural.
Cumo se puode ber, cunsoante ls çcritores ambientale
cunsiderados la preferéncia por cada ua de las
soluçones puode bariar an funçon de l lhanço
analizado, podendo dar ourígen a un corredor misto,
que junte ls traçados de cada Soluçon cunsiderados
preferibles an cada lhanço.
An nes casos an que nun s’apresenta la preferéncia
spressa de un determinado çcritor, tal significa que
para esse çcritor nun se cunsidera haber difréncia
significatiba antre las Soluçones.

6. MEDIDAS
NEGATIBOS

DE

MINIMIZAÇON

D’AMPACTOS

Ls ampactos negatibos eidentificados an cada un de ls
çcritores ambientales, pa la fase de construçon i para
la fase de sploraçon de la bia, puoden ser eiliminados,
minimizados ou cumpensados pu la adopçon de
medidas
adequadas.
Tale
medidas
ban,
fundamentalmente, an ne sentido de cuntribuir para
minimizar la degradaçon de la qualidade ambiental
resultante de la obra i de l funcionamento de la futura
strada, assegurar la segurança i eibitar ou compensar
l’afectaçon de la propriedade i de ls modos de bida de
las populaçones.
L Studo Prébio an abaliaçon yá antegrou muitas
medidas de carácter prebentibo de ls ampactos mais
significatibos, l que se traduziu n’adopçon de biadutos
para minimizar la ocupaçon de tierras sensibles,
l’antercepçon de linhas d’auga i l’alteraçon de la
morfologie, no acerto de ls traçados para eibitar
anterferéncias subre áreas habitadas i la minimizaçon
de la necessidade de demoliçones i de cunstruçon de
barreiras acústicas i na criaçon de caminos paralelos i
de passaiges superiores i anferiores a la nuoba strada
para restabelecer la rede biária lhocal i minimizar las
perturbaçones de las zlocaçones lhocales i l acesso a
propriedades.
Na fase de projecto d’eizecuçon, alguns de ls
ampactos agora apuntados seran oubjecto de studos
specíficos i de medidas cun l oubjectibo de minimizar
la sue amportáncia, particularmente an ne caso de la
qualidade de las augas, de la paisaige i de l’eicologie.
Ye l causo, por eisemplo, de ls ampactos na qualidade
de l’auga, atrabeç de medidas a cunsiderar an ne
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Na fase de projecto de execução, alguns dos
impactes agora apontados serão objecto de
estudos específicos e de medidas com o objectivo
de minimizar a sua importância, particularmente no
caso da qualidade das águas, da paisagem e da
ecologia.
É o caso, por exemplo, dos impactes na qualidade
da água, através de medidas a considerar no
projecto de drenagem; do ruído de tráfego, através
da adopção de medidas de protecção acústica; da
ecologia, através de um estudo específico de
passagens para a fauna; dos impactes no
património cultural, através de uma prospecção
sistemática prévia do traçado que vier a ser
escolhido e do acompanhamento arqueológico da
obra; dos impactes visuais através de um projecto
de integração paisagística.
Embora se considere que os restabelecimentos
previstos neste Estudo Prévio sejam suficientes
para evitar impactes negativos significativos sobre
as vias interceptadas e as deslocações locais,
deverá esta questão voltar a ser verificada quando
se analisar o projecto definitivo deste lanço do IC5.

7. MONITORIZAÇÃO
A monitorização é um processo de observação e
recolha de dados, com o objectivo de verificar os
efeitos ambientais do projecto e avaliar a eficácia
das medidas previstas na fase de avaliação
ambiental, para evitar, minimizar ou compensar os
impactes negativos significativos do projecto. O EIA
apresentou sugestões para um Plano de
Monitorização, a elaborar na fase de projecto de
execução, incidindo particularmente sobre a
qualidade da água, a flora e vegetação, a fauna e a
paisagem.

8. CONCLUSÕES
O projecto do IC5, como intervenção de grande
envergadura num território, poderá gerar um
conjunto de impactes negativos, nomeadamente
sobre a ecologia, a paisagem, o património cultural,
a qualidade dos recursos hídricos ou os factores
socioeconómicos ao nível local.
No

entanto,

as

medidas

propostas
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para

a

projecto de drenaige; de l barulho de tráfego, atrabeç
de l’adopçon de medidas de
proteçon acústica; de l’eicologie, atrabeç d’un studo
specífico de passaiges pa la fauna; de ls ampactos an
ne património cultural, atrabeç d’ua prospeçon
sistemática prébia de l traçado que benier la ser
scolhido i de l acumpanhamento arqueológico de la
obra; de ls ampactos bisuales atrabeç d’un projecto
de’antegraçon paisagística.
Imbora se cunsidere que ls restabelecimentos
prebistos neste Studo Prébio seiam sufercientes para
eibitar ampactos negatibos significatibos subre las bias
anterceptadas i las zlocaçones lhocales, deberá esta
queston tornar la ser berificada quando s’analizar l
projecto definitibo deste lanço de l IC5.

7. ACUMPANHAMENTO
L acumpanhamento ye un processo d’oubserbaçon i
recuolha de dados, cun l oubjectibo de berificar ls
eifeitos ambientales de l projecto i abaliar l’eificácia de
las medidas prebistas na fase d’abaliaçon ambiental,
para eibitar, minimizar ou cumpensar ls ampactos
negatibos significatibos de l projecto. L SAA
apresentou
sugestones
para
un
Plano
d’Acumpanhamento, a elaborar na fase de projecto
d’eizecuçon, ancidindo particularmente subre la
qualidade de l’auga, la flora i begetaçon, la fauna i la
paisaige.

8. CONCLUSONES
L projecto de l IC5, cumo anterbençon de grande
ambergadura nun território, poderá girar un conjunto
d’ampactos negatibos, subretodo subre l’eicologie, la
paisaige, l património cultural, la qualidade de ls
recursos hídricos ou ls factores socioeconómicos al
nible lhocal.
Assi i todo, las medidas propuostas para zminuir
esses ampactos, assi cumo ls programas
d’acumpanhamento ambiental, permíten reduzir l
potencial ampacto negatibo deste ampreendimento.
Ls prancipales ampactos positibos deste lhanço de l
IC5 relaciónan-se cun las melhories de l’acessibilidade
drento desta region, stabelecendo nuobas i melhores
ligaçones antre ls sous prancipales centros ourbanos i
oumentando la sigurança de la circulaçon rodobiária
na rede actual de stradas (por eisemplo, retirando
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atenuação desses impactes, assim como os
programas
de
monitorização
e
de
acompanhamento ambiental, permitem reduzir o
potencial impacte negativo deste empreendimento.
Os principais impactes positivos deste lanço do IC5
relacionam-se com as melhorias da acessibilidade
dentro desta região, estabelecendo novas e
melhores ligações entre os seus principais centros
urbanos e aumentando a segurança da circulação
rodoviária na rede actual de estradas (por exemplo,
retirando trânsito de passagem de dentro de
diversas localidades e diminuindo substancialmente
o trânsito de passagem em troços muito sinuosos e
com declives acentuados), mas também com a
possibilidade de articular toda a região com o resto
do país, ligando o IC5 com o IP2 e, futuramente,
com a rede vizinha de estradas espanholas,
contribuindo, assim, para o desenvolvimento global
socioeconómico da região e para o reforço da sua
coesão interna.
O processo de ajustamento das propostas de
traçado agora apresentadas aos condicionalismos
territoriais existentes, nomeadamente quanto à
importância de muitas das suas zonas para a
conservação da natureza, assim como a procura de
articulação dessas propostas com a realidade e as
intenções da sua estrutura urbana, permitem
considerar que em qualquer das opções de traçado
se minimizaram significativamente os potenciais
impactes negativos esperados e que se procurou
aumentar os benefícios simultaneamente locais e
regionais desta nova ligação rodoviária.
Se os grandes objectivos desta via podem ser
conseguidos por qualquer das propostas de
traçado, a escolha dessas soluções terá efeitos
diferenciados às escalas local (as situações
específicas de ocupação do solo, as ligações locais
que serão estabelecidas, os valores naturais e
culturais de cada situação, os impactes visuais
particulares) e regional (os diferentes contributos
para a estruturação da rede urbana nesta região, as
ligações que se poderão melhorar, a criação de
novos eixos de circulação ou o reforço de eixos já
existentes).
A principal diferença das duas Soluções
apresentadas para o presente lanço do IC5 está no
segundo dos cinco troços em que esta via se pode
dividir, concretamente entre os nós de ligação a
Alfândega da Fé e a Mogadouro.
Aqui, as Soluções apresentadas correspondem a
opções significativamente distintas:
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tránsito de passaige de drento de bárias localidades i
zminuindo substancialmente l tránsito de passaige an
lhanços muito sinuosos i cun grandes declibes), mas
tamien cun la possibilidade d’articular toda la region
cun l restro de l paiç, ligando l IC5 cun l IP2 i,
futuramente, cun la rede bezina de stradas spanholas,
contribuindo, assi, para l zambulbimento global
socioeiconómico de la region i para l reforço de la sue
coeson anterna.
L processo d’ajustamento de las propuostas de
traçado agora apresentadas als cundicionalismos
territoriales
eijistentes,
subretodo
quanto
a
l’amportáncia de muitas de las sues zonas pa la
cunserbaçon de la natureza, assi cumo la procura
d’articulaçon dessas propuostas cun la realidade i las
antençones de la sue strutura ourbana, permíten
cunsiderar qu’an qualquier de las opçones de traçado
se minimizórun significatibamente ls potenciales
ampactos negatibos sperados i que se procurou
oumentar ls benefícios seia lhocales seia regionales
desta nuoba ligaçon rodobiária.
Se ls grandes oubjectibos desta bia puoden ser
cunseguidos por qualquier de las propuostas de
traçado, la scuolha dessas soluçones tenerá efeitos
diferenciados a las scalas local (las situaçones
specíficas d’oucupaçon de la tierra, las ligaçones
locale que seran stabelecidas, ls balores naturales i
culturales de cada situaçon, ls ampactos bisuales
particulares) i regional (ls diferentes cuntributos pa la
struturaçon de la rede ourbana nesta region, las
ligaçones que se poderan melhorar, la criaçon de
nuobos eixes de circulaçon ou l reforço d’eixes yá
eijistentes).
La principal diferença de las dues soluçones
apresentadas para l presente lhanço de l IC5 stá an ne
segundo de ls cinco lhanços an qu’esta bia se puode
debidir, cuncretamente antre ls nuolos de ligaçon a
Alfándega de la Fé i a Mogadouro.
Eiqui, las soluçones apresentadas currespónden a
opçones significatibamente çtintas:
-

la Soluçon 1 propon un traçado mais a norte
na region, currespondendo a ua opçon de
passaige de l riu Sabor na zona de
Remondes, substituindo lhanços de la rede
rodobiária actual muito sinuosos i de grandes
declibes, a necessitar de reabilitaçon (Punte
de Remondes) ou que beniran a ser
submersos pu la albufeira de l Aprobeitamento
Hidroeléctrico de l Baixo Sabor, i será, ainda,
un refuorço de l eixe Macedo de Cavaleiros –
Bregança, an articulaçon cun l IP2 i l IP4.
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-

a Solução 1 propõe um traçado mais a
norte na região, correspondendo a uma
opção de passagem do rio Sabor na zona
de Remondes, substituindo troços da rede
rodoviária actual muito sinuosos e de
grandes declives, a necessitar de
reabilitação (Ponte de Remondes) ou que
virão a ser submersos pela albufeira do
Aproveitamento Hidroeléctrico do Baixo
Sabor, e será, ainda, um reforço do eixo
Macedo de Cavaleiros – Bragança, em
articulação com o IP2 e o IP4.

-

a Solução 2 propõe um traçado mais por
sul, que aproveita a variante já construída
da EN 315, entre Sardão e Meirinhos, para
passagem sobre o Sabor, ainda que esta
variante não apresente características
rodoviárias equivalentes ao restante
traçado proposto para o IC5; será, no
entanto, um reforço dessa ligação entre
Alfândega da Fé e Mogadouro e permitirá
outras ligações mais para sul na região, por
uma área menos servida de boas ligações
viárias e com possibilidade de servir
também o concelho de Freixo de Espada-àCinta.

Neste troço 2, que atravessa precisamente as áreas
de maior sensibilidade ambiental classificadas
como Sítios da Rede Natura 2000, foi ainda
estudada uma pequena variante à Solução 1,
designada como Solução 1A, na passagem sobre
os rios Azibo e Sabor.
Nos restantes quatro troços, as alternativas
estudadas não apresentam uma diferenciação tão
significativa, correspondendo mais a diferentes
propostas de passagem junto das localidades
existentes, embora daí decorram pontualmente
diferentes ligações com as redes de circulação
locais e, naturalmente, diferentes ocupações do
solo.
Retomando aqui as análises comparativas de
alternativas, temos:
- troço 1, manifestam preferência pela
Solução 1 a Geologia e Geomorfologia, o
Ruído, a Componente Social e o Ordenamento
do Território; manifestam preferência pela
Solução 2 o Clima e Meteorologia, os Recursos
Hídricos, a Qualidade da Água e a Paisagem;

IC5 - Nozelos (IP2) / Miranda do Douro (Duas Igrejas)
Estudo de Impacte Ambiental – Resumo Não Técnico

-

la Soluçon 2 propon un traçado mais por sul,
qu’aprobeita la bariante yá cunstruída de la EN
315, entre Sardão i Meirinhos, para passaige
subre l Sabor, inda qu’esta bariante nun
apresente
características
rodobiárias
equibalentes al restante traçado propuosto
para l IC5; será, assi i todo, un refuorço dessa
ligaçon antre Alfándega de la Fé i Mogadouro i
permitirá outras ligaçones mais para sul na
region, por ua área menos serbida de buonas
ligaçones biárias i cun possibilidade de serbir
tamien l cunceilho de Freixo de Spada-a-laCinta.

Neste lhanço 2, qu’atrabessa precisamente las áreas
de maior sensibilidade ambiental classificadas cumo
Sítios de la Rede Natura 2000, fui inda studada ua
pequeinha bariante a la Soluçon 1, designada cumo
Soluçon 1A, na passaige subre ls rius Azibo i Sabor.
An nes restantes quatro lhanços, las alternatibas
studadas nun apreséntan ua diferenciaçon tan
significatiba, currespondendo mais a diferentes
propuostas de passaige junto de las localidades
eijistentes, imbora dende decuórran pontualmente
diferentes ligaçones cun las redes de circulaçon
locales i, naturalmente, diferentes ocupaçones de la
tierra.
Retomando
eiqui
las
d’alternatibas, tenemos:

análizes

cumparatibas

- lhanço 1, maniféstan preferéncia pu la
Soluçon 1 la Geologie i Geomorfologie, l Barulho,
la Cumponiente Social i l Ourdenamiento de l
Território; maniféstan preferéncia pu la Soluçon 2
l Clima i Meteorologie, ls Recursos Hídricos, la
Qualidade de l’Auga i la Paisaige;
- lhanço 2, maniféstan preferéncia pu la
Soluçon 1 l Clima i Meteorologie i l Barulho;
maniféstan preferéncia pu la Soluçon 1 conjugada
total ou parcialmente cun la Soluçon 1A la
Geologie i Geomorfologie, l Barulho i la Paisaige;
maniféstan preferéncia pu la Soluçon 2 las
Tierras, l’Eicologie, ls Recursos Hídricos, la
Qualidade de l’Auga, la Cumponiente Social, l
Ourdenamiento de l Território i la Paisaige;
- lhanço 3, maniféstan preferéncia pu la
Soluçon 1 l’Eicologie, ls Recursos Hídricos, la
Qualidade de l’Auga i la Paisage; manifesta
preferéncia pu la Soluçon 2 l Ourdenamiento de l
Território;
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- troço 2, manifestam preferência pela
Solução 1 o Clima e Meteorologia e o Ruído;
manifestam preferência pela Solução 1
conjugada total ou parcialmente com a Solução
1A a Geologia e Geomorfologia, o Ruído e a
Paisagem;
manifestam
preferência
pela
Solução 2 os Solos, a Ecologia, os Recursos
Hídricos, a Qualidade da Água, a Componente
Social, o Ordenamento do Território e a
Paisagem;
- troço 3, manifestam preferência pela
Solução 1 a Ecologia, os Recursos Hídricos, a
Qualidade da Água e a Paisagem; manifesta
preferência pela Solução 2 o Ordenamento do
Território;
- troço 4, manifestam preferência pela
Solução 1 a Geologia e Geomorfologia, a
Ecologia, o Ruído, o Ordenamento do Território
e a Paisagem; manifestam preferência pela
Solução 2 o Clima e Meteorologia, os Recursos
Hídricos, a Componente Social e o Património
Cultural;
- troço 5, manifestam preferência pela
Solução 1 a Ecologia, os Recursos Hídricos e a
Qualidade da Água; manifestam preferência
pela Solução 2 a Geologia e Geomorfologia, os
Solos, a Componente Social, o Ordenamento
do Território e o Património Cultural.
Ainda que não se possa afirmar com clareza uma
preferência definida por uma das Soluções em
estudo em detrimento da outra, antes se aponte
para as vantagens de conjugar troços de cada uma
delas, no que diz respeito ao troço 2, onde as
Soluções mais se diferenciam, um maior número de
descritores manifestou-se favorável à opção pela
Solução 2, aproveitando a ligação já construída
entre Sardão e Meirinhos, na EN 315.
Apesar deste troço apresentar, na parte já
construída,
características
rodoviárias
mais
modestas relativamente às do restante traçado do
IC5, considerou-se, em geral, que uma grande
parte dos impactes negativos potenciais aqui
esperados já tinham ocorrido com a construção da
referida ligação, pelo que a abertura de uma nova
via com características de IC mais a norte iria criar
novos impactes para além dos já aqui verificados.
Além disso, a passagem do IC5 mais a sul na
região poderá trazer melhoria nas acessibilidades
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- lhanço 4, maniféstan preferéncia pu la
Soluçon 1 la Geologie i Geomorfologie,
l’Eicologie, l Barulho, l Ourdenamento de l
Território i la Paisaige; maniféstan preferéncia pu
la Soluçon 2 l Clima i Meteorologie, ls Recursos
Hídricos, la Cumponiente Social i l Património
Cultural;
- lhanço 5, maniféstan preferéncia pu la
Soluçon 1 l’Eicologie, ls Recursos Hídricos i la
Qualidade de l’Auga; maniféstan preferéncia pu la
Soluçon 2 la Geologie i Geomorfologie, las
Tierras, la Cumponiente Social, l Ourdenamiento
de l Território i l Património Cultural.
Inda que nun se puoda afirmar cun clareza ua
preferéncia definida por ua de las soluçones an Studo
an detrimento de l’outra, antes s’aponte pa las
bantaigens de conjugar lhanços de cada ua deilhas,
an ne que diç respeito al lhanço 2, onde las soluçones
mais se diferencían, un maior número de çcritores
manifestou-se faborable a la scuolha de la Soluçon 2,
aprobeitando la ligaçon yá construída antre Sardão i
Meirinhos, na EN 315.
Apesar deste lhanço apresentar, na parte yá
cunstruída, características rodobiárias mais modestas
relatibamente a las de l restante traçado de l IC5,
cunsiderou-se, an geral, qu’ua grande parte de ls
ampactos negatibos potenciales eiqui sperados yá
tenien oucorrido cun la construçon de la referida
ligaçon, pul que la abertura d’ua noba bia cun
características de IC mais a norte irie criar nuobos
ampactos para alha de ls yá eiqui berificados.
Para alhá disso, la passaige de l IC5 mais a sul na
region poderá traer melhorie nas acessibilidades
globales
destes
cunceilhos,
sien
penalizar
significatibamente las ligaçones antre Alfándega de la
Fé, Mogadouro i Miranda de l Douro. La eibentual
construçon de la barraige de l Baixo Sabor, cun la
consequente albufeira a criar, irá probocar la
necessidade de reposiçon de las bias a einundar na
área de la Punte de Remondes, podendo la region
benir la beneficiar deste modo, a prázio, de dous eixes
rodobiários melhorados, cun l IC5 por sul i las nuobas
ligaçones na Punte de Remondes a norte.

tradução de António Bárbolo Alves,
Centro de Estudos António Maria Mourinho, Miranda do
Douro.
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globais
destes
concelhos,
sem
penalizar
significativamente as ligações entre Alfândega da
Fé, Mogadouro e Miranda do Douro. A eventual
construção da barragem do Baixo Sabor, com a
consequente albufeira a criar, irá provocar a
necessidade de reposição das vias a inundar na
área da ponte de Remondes, podendo a região vir a
beneficiar deste modo, a prazo, de dois eixos
rodoviários melhorados, com o IC5 por sul e as
novas ligações na ponte de Remondes a norte.
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