POSIÇÃO PÚBLICA

ATRAVESSAMENTO DO VALE DO DOURO PELO IP2

§

A Associação Comercial do Porto no âmbito da sua acção como centro de reflexão
estratégica, desde sempre desempenhou um papel activo na discussão dos grandes temas
nacionais e, em particular, de tudo aquilo que às infra-estruturas diz respeito. A questão
das vias rodoviárias, dada a sua importância para o desenvolvimento do país, tem pois
justificado da nossa parte uma permanente atenção.

Recentemente, o Governo lançou o Estudo Prévio e Estudo de Impacto Ambiental do
IP2 – Junqueira/Pocinho. Este estudo, desde logo motivou uma enorme discórdia face a
duas das suas opções de base, nomeadamente ao excluir o aproveitamento do troço já
existente e por afastar uma solução de travessia do rio junto do Pocinho.

Perante esta situação, a Associação Comercial do Porto decidiu promover um estudo
sobre o atravessamento do Vale do Douro pelo IP2. O documento que aqui
apresentamos é resultante do trabalho de Rodrigo Sarmento de Beires (Eng. Civil –
U.P.) e de Paula Cristina da Silva Ribeiro (Geógrafa, U.P.). O mesmo apresenta as
questões fundamentais, bem como uma proposta de solução para o traçado na zona em
análise, daquele que é um dos mais importantes itinerários de ligação entre o nosso país
e a União Europeia e com o qual a ACP concorda, tornando esta como uma posição
pública sua.
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ELENCO DE ARGUMENTOS A FAVOR DE UMA SOLUÇÃO
PARA O ATRAVESSAMENTO DO VALE DO DOURO PELO IP 2

SINTESE DE CONCLUSÕES, ARGUMENTOS E PROPOSTA
Este documento analisa a situação e elenca argumentos em torno do Estudo Prévio “IP2
- Junqueira/Pocinho” e do respectivo Estudo de Impacto Ambiental, apontando uma
solução quase consensual para o atravessamento do Vale do Douro pelo IP2.

1. Síntese de Factos e Conclusões
Em síntese, da análise da realidade, do conteúdo e debate sobre o Estudo Prévio, do EIA
e da Avaliação do Impacto Ambiental (AIA) em curso, conclui-se que:
• O resultado do Estudo Prévio elaborado para este lanço do IP2 e de boa parte dos
pareceres emitidos no processo de AIA, (ainda que dando parecer desfavorável),
apontam como mais ajustada uma solução que assente no “corredor” definido para a
Variante A (15km), repartindo-se entre a A e A+C para a travessia do Douro (3km);
• Mas esta avaliação de impacto exige uma profunda reformulação desta Variante A,
de modo a aproximá-la e aproveitar boa parte do traçado do actual “IP2”, solução
que não foi estudada, nem avaliada/comparada no actual EIA, basicamente por este
traçado estar “pontualmente” em cota inferior à da cheia milenar;
• Tudo indica que com uma atenta e profunda reformulação da Variante A, os três
pontos críticos do troço do IP2 entre a Junqueira e o Pocinho - o atravessamento do
Douro, o troço marginal entre o Pocinho e Foz-Sabor e os enlaces junto do BaixoSabor -, podem ter uma solução com muito menor incidência ambiental e
paisagística, com bem menores custos e, satisfazendo melhor as populações
interessadas e a preservação dos valores e recursos afectados;
• Entretanto, o Governo atribuiu prioridade e avançou com a “Subconcessão Douro
Interior" para a construção e conclusão do IP2 (e IC5), em condições de traçado e de
segurança rodoviária integráveis na rede nacional e europeia, confirmando que este
é do maior interesse para o desenvolvimento e competitividade do nordeste do País
e das populações dos concelhos em torno do Douro Superior;
• Uma equilibrada opção final para o troço do IP2 Junqueira - Pocinho depende agora,
essencialmente, da decisão que o Governo formular (até ao final de Março) na
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Declaração de Impacte Ambiental que irá proferir sobre a Avaliação do EIA, que
condicionará o prosseguimento do projecto do IP2 e do processo da “Subconcessão
do Douro Interior” (IP2 + IC5).

2. Elenco de Argumentos
Com base nas opiniões recolhidas e debatidas com diversos autarcas, dirigentes,
responsáveis técnicos e proprietários locais que estudaram os dossiers, e suportados na
nossa análise destes e na apreciação critica da realidade que bem conhecemos, elencamse os seguintes argumentos sobre o IP2 no Vale do Douro.
• As diversas variantes analisadas pelo Estudo Prévio e EIA, das quais foram
seleccionadas as três variantes A, B e C apresentadas não contemplaram o estudo de
uma variante suportada no traçado já construído do actual IP2 (“confinante” com o
corredor da Variante A, excepto sobre o Douro), cujo impacto será, tudo indica,
muito menor do que qualquer das soluções apresentadas;
• A razão essencial invocada pela Equipa Técnica para excluir essa análise é o
“postulado” – i.e. não demonstrado - de que o IP2 tem que estar em toda sua
extensão acima da cota da cheia milenar, argumento refutado por todas as entidades
locais e regionais, cujo impacto não é avaliado (na provável ocorrência de alguns
dias de impedimento de uso num milénio), mas cuja quantificação e análise
comparativa se impõe. E o mesmo se dirá para a cheia centenária;
• Outro “constrangimento” imposto ao projecto e às alternativas formuladas no
Estudo foi a aparente “fixidez” do Nó do Pocinho (já em zona baixa e em pleno
Vale da Vila), o que “obrigou” a excluir, uma solução de menor impacto, tal como
estipula o PDM. A aceitação deste argumento, desfazendo a “fixidez” daquele nó,
implicará apenas a reformulação da implantação e ligações do Nó e dos 2 km do
topo norte do IP2 Pocinho/Longroiva (ainda em fase Projecto de Execução ou
Projecto Base), permitindo uma solução, mais próxima do Pocinho e de V.N. Foz
Côa e da actual estrada (com (ou sem) túnel como é sugestão do Município), com
muito menor impacto numa zona muito sensível de atravessamento do Douro.
• A minoração de custos conseguida com a aceitação do acima exposto, permitindo
aos projectistas uma solução muito menos onerosa e “impactante”, disponibilizaria
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meios suficientes para incluir na Subconcessão do Douro Interior a construção do
troço em falta do IC34, de muito relevante impacto nas acessibilidades na zona;
• Tendo sido invocado pela E.P. o argumento de que a não aprovação do EIA, poderá
excluir este lanço da Subconcessão do Douro Interior e, portanto, a sua execução em
tempo útil (o que, a ser verdade, importa evitar), impõe-se a aprovação condicional
da Variante A do Estudo, condicionada à sua reformulação tendo em conta a
libertação das condicionantes acima referidas, projectando-a de modo a maximizar o
aproveitamento dos troço já existente do IP2 e a aproximá-la das zonas já edificadas
e do corredor definido no PDM para o projecto da solução de atravessamento do
Douro.

3. Sete Bases para uma solução consensual
Dando um contributo directo para o encontro de uma solução quase consensual, que
responda ao acima exposto, apresentam-se as seguintes Sete Bases para a
Reformulação do Estudo Prévio do Troço do IP2 – Junqueira – Pocinho:
A. Adoptar a solução prevista na Variante A para o troço compreendido entre a
Junqueira e a zona do Nó da Barragem do Baixo Sabor (~ 5km), mantendo a EN
102 como eixo de ligação local e aproveitando/reforçando o seu enquadramento
vegetativo para redução do impacto da inserção do novo IP2;
B. Construir o prolongamento da EN 102 para sul até ao Nó de Torre de Moncorvo
(~ 3 km de EN), de forma integrada com os acessos ao Escalão de Jusante do
Baixo-Sabor (encargo que tem toda a lógica endossar à EDP), assegurando por
esta via as necessárias ligações locais, a reposição das estradas inundadas e o
acesso aos novos empreendimentos hidro-eléctricos;
C. Eliminar o Nó da Horta da Vilariça e o Nó da Barragem do Baixo-Sabor, cujas
ligações ficarão bem asseguradas pelo referido prolongamento da EN 102;
D. Reconstruir o actual Nó de Torre de Moncorvo do IP2, sobrelevando-o face ao
traçado actual (~1km), para que não seja atingido pela cota da cheia centenária,
assegurando a sua ligação ao referido prolongamento da EN 102 e à rede viária
local e vicinal já existentes e a construir ou adaptar;
E. Consolidar e adaptar às características convenientes os actuais 7 km de traçado
do IP2 entre o Baixo-Sabor e a margem norte do Douro no Pocinho, de modo a
resistir sem danos à sua eventual submersão em caso de cheia (apenas alguns
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dias por década), desligando quaisquer ligações rurais marginais ilegais, a servir
pela rede viária rural já existente ou a concluir;
F. Libertar a fixidez e rever a implantação do Nó do Pocinho e do topo norte do
lanço do IP2 – Pocinho / Trancoso (~2km) ainda em fase de Projecto-Base,
ajustando estes conforme o respectivo PDM, de modo a encontrar uma solução
de menor impacto para o atravessamento do Douro pelo IP2, com bem menores
constrangimentos e custos;
G. Projectar o atravessamento do Douro por nova ponte a localizar nas
proximidades das actuais ponte e barragem do Pocinho (tornada possível pela
revisão da implantação do Nó do IP2, como acima referido), inserindo-a sobre a
encosta ou sobre o montante da zona edificada, poupando assim a intrusão de
estruturas de grande porte numa zona de invulgar amplitude paisagística e
minorando ou eliminando a interferência com a zona protegida do Alto Douro
Vinhateiro e o impacto destas sobre as habitantes locais.
A adopção das presentes Bases com os graus de liberdade adicionais que elas facultam
aos projectistas, permitem conceber e projectar a uma solução equilibrada, que minorará
os encargos para o Estado para a conclusão do IP2, entre o IP4 e o IP5.
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ANEXO DE FUNDAMENTAÇÃO E ANÁLISE DA SITUAÇÃO PARA O
ELENCO DE ARGUMENTOS A FAVOR DE UMA SOLUÇÃO
PARA O ATRAVESSAMENTO DO VALE DO DOURO PELO IP 2

A. AS QUESTÕES FUNDAMENTAIS E SEUS ARGUMENTOS
1. Redefinir as opções de base do projecto
A constatação mais flagrante que sobressai do processo de avaliação desenvolvido sobre
o Estudo Prévio e Estudo de Impacto Ambiental do IP2 – Junqueira/Pocinho é a quase
unânime onda de discórdia que provocaram duas das suas opções de base.
O Estudo assumiu, sem mais justificação, como opções de base fortemente limitantes:
•

O princípio de que o traçado do novo IP2 se deve desenvolver sempre acima da
quota da cheia milenar (132,1m), o que exclui o aproveitamento do troço do IP2
já existente e obriga a obras desmesuradas de forte impacto, sem benefício
significativo aparente;

•

O pressuposto da fixação não ajustável do topo norte do lanço para sul do IP2 e
do Nó do Pocinho, no meio do amplo Vale da Vila, junto ao Douro, (ponto de
fixação de todas as variantes analisadas), condicionando gravemente a delicada
travessia do Douro.

Daqui decorreram todas as variantes estudadas (8) com as suas combinações, incluindo
a Variantes A e as suas alternativas A+B e A+B+C apresentadas afinal no Estudo
Prévio.
E estas “simples” opções de base excluíram, sem mais análise e justificação, o estudo de
qualquer variante que optasse por aproveitar e adaptar as estruturas já existentes (do que
quase todas as entidades se queixaram) e por “excluir” do Estudo uma solução de
travessia do rio junto ao Pocinho, única zona já comprometida com forte edificação no
atravessamento do Douro, num dos seus vales de maior amplitude paisagística a
patrimonial.
É, pois, fundamental rever e redefinir essas opções de base. O que, após todos os
pareceres oficiais, técnicos e de particulares que foram emitidos e avaliados, passou a
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ser matéria que exige imediata decisão política e não razão para adiar de decisões com
mais e novos estudos.
As questões que subjazem a estas opções não são de decisão técnica, mas sim de opção
de fundo. E no mais foram já estudadas e avaliadas (embora uma ou outra quantificação
não efectuada pudesse ajudar). Ao Governo compete agora libertar os projectistas destes
constrangimentos, permitindo solução mais pacífica e menos “impactante” para a
travessia do Douro pelo IP2 … ou optar por manter aquelas inexplicadas (e mal
fundamentadas) opções.
Conclusão: A Declaração de Impacte Ambiental, como elemento de decisão
governamental estipulador das “condições em que o projecto pode ser licenciado ou
autorizado”, deve determinar sem margem para dúvidas a revisão dessas opções de
base.

2. Uma Oportunidade firme para a conclusão do IP2
Estão reunidas condições invulgares de oportunidade para a conclusão do IP2.
O IP2 ainda não se encontra construído nos “distritos de Bragança e Guarda, entre o IP4
e o IP5, numa extensão aproximada de 123km”, estando também por projectar e
concluir o lanço Portelo - Bragança (18km) que ligaria a fronteira à A52 espanhola (a
20km).
No final do ano passado, por determinação do Governo, a EP - Estradas de Portugal
abriu concurso para a “Subconcessão Douro Interior”, (visando a conclusão daqueles
troços), tendo por objecto a “concepção, a construção, o financiamento, a manutenção e
a exploração, sem cobrança de portagem aos utentes”, daquela parte do IP2 e ainda do
IC5 (DR 2ª Série, nº 231 de 30.Nov.2007), integrando os lanços:
•

do IP2 entre o IP4 (Macedo de Cavaleiros) e o IP5 (Celorico da Beira) – 115km

•

do IC5 entre Murça/Pombal/Nozelos(IP2)/Miranda (23+25+81km) – 129 km

•

não incluindo nesta Subconcessão o lanço IP2 –Portelo/Bragança (18km)

Lamentavelmente, também não foi incluído nesta Subconcessão o lanço do IC34 –
Almendra/Barca D’Alva (~ 8km) que seria (e é) peça fundamental para o incremento da
acessibilidade intra e interregional nesta zona e da ligação (“turística”) a Espanha.

8

A actual fase de desenvolvimento do projecto e operacionalização dos vários troços em
falta do IP2, na zona a norte e sul do Douro em análise, é a seguinte:
•

IP2 - Valebenfeito/Junqueira (28 km) - já operacional;

•

IP2 - Junqueira/Pocinho (18 km) - Estudo Prévio (em Avaliação de Impacte
Ambiental);

•

IP2 - Pocinho/Longroiva/Trancoso (19+23 km) - em Projecto de Execução;

•

IP2 -Trancoso/Celorico da Beira (IP5) (18km) - em Projecto de Execução;

O lanço Junqueira/Pocinho, encontra-se em fase de Estudo Prévio e a ser sujeito a um
processo de Avaliação de Impacto Ambiental, que se concluirá em Março 2008. Tudo
indica que o parecer da Comissão de Avaliação se pronunciará desfavoravelmente face
à realização do projecto nos termos do Estudo Prévio apresentado, e mesmo para a sua
desconformidade legal. Torna-se imperioso que a DIA defina condições para pronto
prosseguimento do projecto.
Para os lanços para sul do Douro estão em curso os Projectos de Execução, estando,
segundo se crê em fase de Projecto-Base, (primeira componente do Projecto de
Execução, sequente à de Estudo Prévio), fase em que é ainda possível incorporar, sem
grandes custos, alguns ajustamentos pontuais ao que aí tiver ficado definido. É o caso
das soluções que importa rever, definidas para a implantação do Nó do Pocinho e do
topo norte (2km) do Lanço do IP2 Pocinho/Longroiva, que condicionam pelo sul uma
solução mais “suave” de travessia do Douro.
Conclusão: Com o processo de Subconcessão em concurso (abertura de proposta
marcada para 4.Mar.08) o Governo veio dar uma prioridade adicional à conclusão do
IP2 e do IC5, que importa se concretize e não seja adiada por persistente indefinição de
estudos. A DIA pode (e deve, nos termos da lei), definir as condições concretas em que
o projecto pode ser autorizado.
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3. A Cota do IP2 e o Leito de Cheia
No Estudo dá-se um relevo, que todos os pareceres e comentários feitos ao EIA
classificam como desmesurado e despropositado, ao eventual impacto da possibilidade
de ocorrência da cheia milenar, o que é assumido como pressuposto base do projecto e
dos principais objectivos a respeitar pelo novo traçado do IP2. Inexplicavelmente o
efectivo impacto deste factor (que pode e deve ser quantificado e comparado) não é
analisado.
Este aspecto é particularmente importante, porque é neste argumento que assenta a
posição da Equipa Técnica para não analisar a referida alternativa assente no actual
traçado do IP2 entre Foz do Sabor e o Pocinho, por quase todos referida como a solução
desejada.
Passando a dados concretos, as cotas de máximo de cheias, segundo a EDP são as
seguintes
- Cota máxima de cheia para 1000 anos – 132,1 m
- Cota máxima de cheia para 500 anos – 129,5 m
- Cota máxima de cheia para 100 anos – 124,5 m
•

A cota da EN 102 (entre Junqueira e Ponte do Sabor) desenvolve-se entre as cotas
128 e 140m, havendo apenas uma “extensão de 2000m...”em que “...não é possível
aproveitar a EN 102, dado que a sua cota é inferior a 132,10m” (EIA);

•

A cota do actual traçado do IP2, entre Ponte do Sabor e o Pocinho carece de
verificação de compatibilidade “com as cotas de cheia centenária, dado que o
mesmo se situa abaixo desta numa extensão de cerca de 1 km” (Parecer da Estrutura
de Missão do Douro);

•

Para … “uma solução de emergência que poderá ocorrer em meia dúzia de dias em
100” anos!” … a EN325 (Ponte do Sabor/Moncorvo) e a ex-EN 220 (Pocinho – T.
Moncorvo) são uma solução de emergência satisfatória para a frequência com que
poderá ser necessária” (Parecer da Município de Torre de Moncorvo).

Estas constatações evidenciam que, para além de ser localizado e limitado (3 km) o
“problema” do traçado do IP2 se situar pontualmente abaixo da cota de cheia, os
constrangimentos que causa estão resolvidos.
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Tudo indica, pois, que este “postulado” deve ser recusado. E o mesmo se dirá para a
avaliação do impacto e das consequências da cheia centenária, quando se opte por uma
solução (preconizada por diversas entidades, e bem rematada pelo parecer da Estrutura
de Missão do Douro) que aponta para a “consideração da possibilidade de convivência
com as cheias”.
Conclusão: Sendo limitados os troços em que haverá impedimento em caso de cheia
centenária, e havendo já alternativas funcionais para esses raros casos, impõe-se
determinar a aceitação de uma solução de convívio da infra-estrutura do IP2 com estas
cheias de rara ocorrência, para o que deve ser expressamente projectada e consolidada
nos troços existentes a aproveitar.

4. IP 2 no Douro - Principais troços, condicionantes e factores críticos para o
traçado.
O corredor apontado para o traçado da Variante A e as suas “subVariantes” B e C para a
solução de atravessamento do Douro (na metade sul daquele traçado), pode ser
segmentado em quatro troços com características distintas para análise das soluções
preconizadas, o que permite apontar conclusões, tendo presentes as opiniões emitidas
sobre este processo:
•

Da Junqueira até à Portela do Sabor – para este troço a aceitação do traçado
proposto para a Variante A não levanta objecções de base (embora careça de alguns
acertos pontuais). A Variante A prevê a construção de um traçado paralelo à EN
102, continuando esta a assegurar as ligações locais. Em resposta a pertinente
questão levantada, foi esclarecido no Aditamento ao EIA que a alternativa
correspondente ao aproveitamento da EN 102 para sua transformação no IP2
acabaria por comprometer uma faixa mais larga de terreno, com perda de
funcionalidades (como se pode constatar no esquema junto). Além disso,
acrescentamos, o envolvimento arbóreo da actual EN 102 pode e deve ser reforçado
para mitigar o impacto paisagístico do novo traçado do IP2;
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Da Portela do Sabor à junção da Ribeira da Vilariça com o Sabor – Prevê-se a
construção de novo troço de IP2 pela encosta poente da “península” Vilariça-Sabor,
incluindo um Nó de ligação à Horta da Vilariça e de outro Nó de serviço à barragem
do Baixo Sabor. A solução para este troço carece de ser melhor conjugada com a
reconstrução das ligações da EN 102 e EN 315 que a EDP terá que assegurar, face à
construção do contra-embalse do Baixo Sabor. Uma solução desta questão que
assegurasse o prolongamento da EN 102 para sul até ao Nó de Moncorvo (~ 2km),
permitiria dispensar com inúmeras vantagens aqueles dois nós, cujas ligações seriam
asseguradas por esse prolongamento da EN 102. E a dispensa destes nós permitiria
encontrar com maior liberdade uma solução de cada uma destas vias, mais ajustada
ao terreno, a poente ou nascente da referida “península”.

•

O troço do Sabor até ao Pocinho – é onde esbarram a maior parte das críticas por a
Variante A implicar injustificadamente a duplicação de uma estrada que já existe
com traçado do IP. Os constrangimentos desta solução são tão radicais que
implicariam mesmo a construção em viaduto de 2km sobre o actual IP2 (km 12+850
a 14+500). A variante B, que opta por atravessar a peculiar península do Meão
implica ainda maiores obras de arte em túneis e viadutos (2,2km). É unânime a
posição de todas as entidades (com excepção dos defensores do critério da cheia
milenar) de que nesta zona se deve aproveitar e manter/consolidar o actual traçado
do IP2. E “os poucos acessos laterais existentes (neste troço) são clandestinos,
ilegais e desnecessários; havendo uma via municipal em paralelo que eventualmente
seria possível expandir essa via se necessário”(C.M.T.Moncorvo). Apenas no Nó do
Pocinho será necessário elevar o actual traçado do IP2 para evitar que a sua
passagem inferior fique impedida em cheias mais frequentes que a centenária,
prevendo a “convivência” do traçado com as cheias de ocorrência menos frequente.

•

O atravessamento do Rio Douro e o Nó do Pocinho – As soluções preconizadas
para o atravessamento do Douro junto ao Pocinho limitam-se às alternativas da
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Variante A e C (excluída a variante B pelo atrás exposto), as quais resultam
prejudicadas pelo seu enorme impacto ambiental e paisagístico, na opinião geral das
várias entidades e peritos. A falta de alternativa menos “impactante”, mais do que
impedimento técnico é um vício de processo, que importa esclarecer e ultrapassar!
Efectivamente, o Estudo partiu da fixidez do Nó do Pocinho para todas as variantes
analisadas (e foram 8, mais as suas conjugações). Ora este nó foi definido para o
lanço do IP2 - Pocinho/Longroiva sem que lhe correspondesse uma solução
estudada do atravessamento do Douro (evidentemente, muito mais complexa do que
a localização do referido nó). Esta fixidez do nó, impondo uma sinuosidade
inaceitável para um IP, torna inviável uma solução a nascente, no dizer da equipa
técnica do Estudo. E
Assim, sem a alternativa por todos desejada e na “imposição” de uma escolha entre
as variantes disponíveis, (numa postura quase geral de “do mal, o menos”), as
opiniões acabam por dividir-se entre as impressivas pontes do traçado da variante A
e da variante C, (pelo meio do amplo vale do Pocinho ou mais adossada à encosta da
Senhora da Veiga, onde esconde o seu impacto). Nestes termos, não pode colher
(pelo menos sem uma justificação muito mais trabalhada) o pressuposto de que não
é possível encontrar uma solução de atravessamento do Douro pela encosta nascente
e já edificada do Vale da Vila.
Para construir essa alternativa, diminuindo impactos desnecessários e evitando raios
de curvatura apertados, esta terá que basear-se num novo grau de liberdade que
relocalize o Nó do Pocinho mais a sul, assentando o traçado do lanço do IP 2 para
Longroiva na encosta nascente do Vale da Vila (em corredor previsto pelo PDM),
passando junto ao aglomerado do Pocinho (a poente ou nascente, com ou sem túnel,
como defende o Município). Deste modo se permitirá uma solução de travessia do
Douro conjugada com a ponte ferroviária e barragem do Pocinho, em zona já
comprometida com edificações, desembocando a norte do Douro na curva, a
suavizar, do actual traçado do IP2.
Conclusão: Por exclusão de partes, não merecendo apreciação favorável na avaliação
de impacto ambiental nenhuma das Variantes propostas, impõe-se encontrar uma nova
solução para o atravessamento do Douro, permitida, segundo a nossa proposta, pela
nova opção base de relocalizar o Nó do Pocinho, permitindo que esta solução assente na
faixa de corredores do IP2 apontados no PDM de Vila Nova de Foz Côa. Daqui até ao
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Sabor o aproveitamento do IP2 é a solução unânime e daqui para Norte a proposta da
Variante A reúne razoável consenso.

5. Contributo para uma possível Declaração de Impacte Ambiental
Concluída a componente técnica e pública do processo de avaliação de impacte
ambiental, o Governo vai agora proferir uma Declaração de Impacto Ambiental (DIA).
Para o efeito ser-lhe-á (ou já foi) remetida uma proposta de DIA pela autoridade de
AIA, que conclui este processo desenvolvido sobre o Estudo Prévio e ao Estudo de
Impacte Ambiental apresentados para o projecto do IP2 – Junqueira/Pocinho.
Aparentemente, em face da quase totalidade dos pareceres a tendência geral é a de
simples “chumbo” do projecto, e mesmo da sua “desconformidade legal”, o que implica
a elaboração de novo estudo prévio e de impacto ambiental com nova análise de mais
variantes.
Mas antes de optar por uma posição desta natureza, é da maior oportunidade revisitar o
que sobre esta matéria estipula a “Lei dos Impactes Ambientais” (DL n.º 69/200 de 3 de
Maio, alterado e republicado pelo DL n.º 197/2005 de 8 de Nov.).
“Artigo 17º - Conteúdo”, da “Secção III – Declaração de Impacto Ambiental”:
1. A decisão sobre o procedimento de AIA consta da DIA, a qual pode ser
favorável, favorável condicionalmente ou desfavorável e inclui os seguintes
elementos:
a) O pedido formulado pelo proponente;
b) Resumo do conteúdo do procedimento, incluindo pareceres emitidos
pelas entidades consultadas;
c) Resumo do resultado da consulta pública;
d) Razões de facto e de direito que justificam a decisão.
2- A DIA especifica ainda as condições em que o projecto pode ser licenciado ou
autorizado e contém obrigatoriamente, quando necessário, as medidas de
minimização de impactes ambientais negativos que o proponente deve adoptar
na execução do projecto.
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Nestes termos, a DIA visa definir “as condições em que o projecto pode ser licenciado
ou autorizado (artigo 17º 2). E sendo assim, nada impede (antes tudo aconselha) que a
DIA a proferir pelo Governo Ministro determine desde já estas condições, evitando a
repetição de um processo que evidenciou alguns erros de base do Estudo Prévio
apresentado, sobre cuja solução os pareceres de todas as entidades são unânimes.
Até porque, em face do processo de concessão em curso, esta nova fase será já assumida
pela entidade que vier a ficar titular da Subconcessão do Douro Interior.
Não o fazer agora e, emitindo uma DIA desfavorável, remeter para novos estudos, como
a máquina administrativa do Estado tende a favorecer, cremos que será menosprezar
todo o trabalho de avaliação e de pareceres emitidos que apontam quase todos no
mesmo sentido.

Conclusão e Proposta:
Nos termos acima expostos, dando um simples contributo para a formulação de uma
DIA, condicionalmente favorável ao projecto, desde que este se adapte e adopte a
algumas claras (mas determinantes) condições, sugerimos as seguintes bases:
A - A cota de desenvolvimento do projecto pode ser inferior à cota de cheia
milenar, e mesmo à quota de cheia centenária também, confirmado que esteja que
serão resolvidos os impedimentos pontuais das alternativas de emergência já
existentes na zona para esses casos excepcionais;
B – Na zona entre o Nó da Junqueira e o contra-embalse do Sabor pode ser
seguido o traçado previsto para a Variante A, com os ajustamentos que resultarem
da minimização de impactes e ocupação do solo pelo conjunto das vias que
seguem esse corredor, incluindo o traçado do IP2 e a EN 102 e as vias
complementares e alternativas que lhe são paralelas e respectivos nós de ligação,
cujo número e impacte importa minimizar;
C – Entre o contra-embalse do Sabor e a zona do Pocinho deve ser adoptado um
traçado do IP2 que coincida e aproveite o traçado da via já existente, cujas
características de IP devem ser adaptadas e consolidadas, nas devidas condições,
designadamente de resistência a cheias, desligando eventuais ligações rurais
irregulares a ligar à rede local;
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D – Será revista a implantação do Nó do Pocinho e do troço norte do Lanço do
IP2 – Pocinho/Longoriva, de modo a tornar viável a definição de um traçado na
zona da encosta nascente do Vale da Vila, tal como previsto no PDM do concelho
de Vila Nova de Foz Côa, evitando o agressivo atravessamento deste vale e a
impactante solução de travessia do Douro a que tal obrigaria;
E – A solução a projectar para a travessia do Douro, deve aproximar-se da zona já
zona já comprometida com a travessia ferroviária e a barragem do Pocinho
seguindo pela encosta de nascente do lado de Foz Côa, minimizando os impactos
ambientais

que

sempre

originará,

beneficiando

da

dissolução

dos

constrangimentos acima determinados, que impediam uma solução a nascente das
variantes apontadas pelo Estudo Prévio

Porto, 17 de Março de 2008
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ANEXO DESCRITIVO E COMPARATIVO DAS ALTERNATIVAS DE
TRAÇADO PROPOSTAS
O Estudo de Impacto Ambiental apresentado é constituído por cinco volumes, entre os
quais o Resumo Não Técnico (de divulgação (Volume I), e o Relatório Síntese (Volume
II), dividido em dois Tombos, seguindo-se as Peças Desenhadas, Anexos e Relatório
Fotográfico (Vol. III, IV e V). No primeiro Tombo do Vol. II faz-se uma caracterização
geral do projecto e da zona onde se irá inserir. No Segundo Tombo são analisados os
impactes ambientais que poderão ocorrer em consequência da implantação do referido
projecto, com o intuito de identificar a combinação / variante que tem menos impactes
sobre o ambiente. No Aditamento ao Estudo a Equipa Técnica justifica e dá resposta a
diversas questões colocadas pela Comissão de Avaliação, corrigindo elementos ou
acrescentando informações complementares.

1. As Três Variantes consideradas para o lanço do IP2 – Junqueira / Pocinho
Para o lanço do IP2 – Junqueira / Pocinho foram ensaiadas diversas variantes (8), mas
todas a jusante do eixo viário actual (que coincide aproximadamente com a variante A)
e nenhuma encarando a integração do troço existente do IP2. Das variantes ensaiadas,
excluídas diversas por impactos negativos diversos, foram seleccionadas e estudadas
três variantes A, B e C.
No final resultam três alternativas por combinação de troços destas variantes,
designadas A, A+B e A+B+C, constituindo basicamente uma única alternativa de eixo
viário na maior parte do traçado a norte, muito próximo do actual, com três alternativas
na

extrema

sul

para

o

atravessamento

do

Douro,

com

os

seguintes

percursos/características:
Variante A – tem uma extensão de 17,8 Km (a variante base e a mais curta), tendo
início no Nó da Junqueira, origem da ligação provisória do lanço do IP2 para norte
(Vale Benfeito/Junqueira) às EN 102 e 215. Desenvolve-se sempre a nascente da actual
EN 102 (e IP2) de que se manteria independente (e em paralelo, a uma distância de 10 a
100m, aproximadamente). No troço até próximo do rio Sabor, cola-se ao traçado da EN
102, tendo neste lanço dois nós (da Horta da Vilariça e da Barragem do Sabor). A
travessia do Rio Sabor é feita a jusante do contra-embalse da Barragem do Baixo Sabor,
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seguindo para sul sempre a nascente do actual troço do IP2, atravessando o Rio Douro
frente e a meio do amplo Vale da Vila, que atravessa de norte a sul. Termina no meio
deste, no Nó do Pocinho, onde tem início o lanço para sul do IP2 - Pocinho/Longroiva,
a cerca de 4 km ao norte de Vila Nova de Foz Côa.
Variante B e a Combinação A+B – Esta variante “surgiu na sequência das
dificuldades surgidas na implantação da variante A entre os quilómetros 12+850 e
14+500” (no estreito sopé norte do Monte do Pocinho). Tem a extensão de 7,95km
(+10,4km da Variante A=18,4km), seguindo esta Variante A na sua primeira metade,
até à Foz do Sabor, cruzando aqui o Douro para poente, riscando o amplo panorama
desta foz. Na metade sul do traçado opta por atravessar a península do Cabeço Meão,
desenvolvendo-se para sul através de túneis e viadutos, terminando, depois de atravessar
a Ribeira e Vale da Vila, no referido Nó do Pocinho situado no meio deste Vale.
Variante C base para a Combinação A+B+C – Esta variante “foi definida de modo a
minimizar a afectação da praia fluvial de Frieiras”, prevista pela CM VN Foz Côa e de
algumas linhas de alta tensão. É essencialmente uma alternativa ao ponto de
atravessamento do Douro, da Variante A possuindo uma extensão de 3,1km (dando um
total de 18,9km = 3,1Km + 1,5km (Variante B) + 14,3km (Variante A). A travessia do
Douro parte do mesmo ponto, da Variante A mas em direcção a poente, ajustando-se
depois às encostas da Senhora da Veiga, desenvolvendo-se em túnel nesta zona e em
viaduto pela zona do Vale da Vila, terminando no meio deste no Nó do Pocinho.

2. Volume de Tráfego Previsto para o IP2
O volume de tráfego que esta via pretende servir é bastante reduzido para a capacidade
habitual de um IP, estimando-se que seja ligeiramente maior na Vilariça e menor na
zona do Pocinho (intermédio no Nó de Moncorvo), sem que a nova via induza grandes
crescimentos. Prevê-se que 15 a 18% desse tráfego seja de pesados, apontando-se os
seguintes valores:
•

Para 2010 estimam-se 2,6 mil a 3,6 mil veículos /dia em média

•

Para 2040 estimam-se 3,0 mil a 4,8 mil veículos /dia em média
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3. Tipologia definida para o IP2
A tipologia de estrada (perfil transversal-tipo) definida para o lanço Junqueira – Pocinho
será a comum para um IP, com 2 vias e bermas, de 10m de piso no total, vedada, sem
vias de lentos, dimensionada para uma circulação de 100 Km/h e com as seguintes
características:
•

Faixa de rodagem bidireccional com 7,5m de largura (2 x 3,75m)

•

Bermas pavimentadas 2,5m de largura, mais arrelvados de 0,6 a 0,75 m, com as
convenientes valetas e guardas de segurança;

•

Nos nós de ligação, terceiras vias de 3,5m de abrandamento ou aceleração.

No troço a sul, até Trancoso (onde entronca o IC 26) o perfil é semelhante, mas, a partir
daqui para sul e até ao IP5 está definido um perfil em auto-estrada.

4. Localização e Área afectada pelo IP2
O

lanço

do

IP2

Junqueira

/

Pocinho

segue

o

“canhão”

norte-sul

da

Vilariça/Douro/Pocinho, atravessando a Região Demarcada do Douro pelo nascente, na
sub-região do Douro Superior, com início no meio do amplo Vale da Vilariça onde se
inicia a denominada “Baixa da Vilariça” (Torre de Moncorvo), terminando a sul junto
ao Pocinho, no Vale da Vila (junto a Vila Nova de Foz Côa) onde corta a ponta nascente
do Alto Douro Vinhateiro – Património Mundial, depois de atravessar o Douro a jusante
da barragem do Pocinho.
As áreas afectadas pela obra aproximam-se dos 100 hectares (92 a 96 ha), para 18 km
de via, o que equivale a uma faixa média de 50 m de largo, o que parece excessivo! São
cerca de 50 a 45% em mosaico agrícola, e 45 a 50% matos e sem vegetação, sendo
menos de 5% os outros usos (vias, a. urbanas, em água, etc.). Estas quantificações de
áreas carecem de revisão, pois são patentes algumas diferenças entre a realidade actual e
o suporte ortofotográfico do Estudo Prévio (como é o caso da área de vinha, a acautelar
numa das melhores e mais caras zonas do País!).
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5. Análise Comparativa dos Impactos das Variantes
Para a análise dos eventuais impactes ambientais na zona envolvente do projecto para
cada uma das referidas combinações dos traçados das variantes - Combinação A,
Combinação A+ B e Combinação A + C + B, e analisados dez descritores ambientais,
definindo-se qual a Combinação mais vantajosa ou mais desfavorável. De forma a
sintetizar as conclusões do EIA, apresenta-se um quadro síntese das principais
conclusões para cada um dos descritores ambientais analisados. (ver quadro em anexo)
Em síntese, o estudo conclui pelo menor impacto da Combinação de Variante A+C+B.
São analisados os vários factores de impacte, verificando-se que esta variante é a única
a apresentar excedente de terras, contrariamente ás outras Variantes. No que toca aos
recursos hídricos, as três Variantes apresentam impactes semelhantes, apesar de a
Variante A comum a todos ter impactes significativos, já que afecta as águas minerais
de Bem Saúde. Ao nível da ocupação do solo, todas as variantes atravessam áreas de
aproveitamento agrícola/vinícola, mas, mais uma vez, com particular destaque para os
impactes da Variante A em áreas de Olival e Vinha, sendo realçado o facto da Quinta da
Alfarela ser cruzada por todas as variantes.
Após a análise, foi atribuída uma pontuação a cada dos descritores ambientais consoante
o seu grau de importância, de forma a obter uma ponderação entre essa pontuação e
cada combinação / variante, consoante se trate da mais favorável ou menos favorável. É
de salientar que o estudo considerou os Recursos Hídricos como o descritor com maior
grau de importância e peso, por se ter fixado como um dos principais objectivos o evitar
que o IP2 se estabelecesse abaixo da cota de cheia milenar do Rio Douro.
Em síntese, desta análise obteve-se o seguinte resultado para o peso comparado do
impacto de cada uma das Combinações/Variantes:
Descritores
TOTAL

Combinação A

Combinação A + B

Combinação A+C+B

7.235

2.045

1.735

Com base no exposto, concluiu-se no Estudo que a Combinação / Variante A+C+B é a
mais favorável e a Combinação / Variante A é a menos vantajosa.
Seguem-se dois quadros, um que resume esta análise de impactos e outro que expressa
os pareceres emitidos por algumas das principais entidades sobre o EIA as suas
variantes.
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DESCRITORES
AMBIENTAIS

COMBINAÇÃO DAS
VARIANTES
A

Mov.
terra
Geologia e
Hidrogeologia
Geologia e
Hidrogeologia

∧

∧

A+C+B
A:”...escavações de menores dimensões (inf. a 15 m) e o n.º de
aterros com dimensões sup. a 15m é menor.” (pg.V38)
A+B: ...” escavações e aterros com alturas máximas ao eixo
superiores a 24m” (pg.V37e38)

∨

∨

Vol. terra

Hidro-geologia

A+B

ASPECTOS RELEVANTES

∧

∨

A+B+C: o volume de terras “...em excesso é mais reduzido do
que os défices apresentados pelas restantes soluções.” (pg.V38)
A+B: “..défice de terras é maior.”(pg.V38)
A: sem impactes ao nível da intercepção do nível freático
“...provocado pelos túneis e escavações no seu traçado.” (pg.V38)
A+B: “...intercepção de níveis de água em alguns locais...”
(pg.V38)

±

Clima
Solos, RAN e REN

∨

Uso Actual do Solo

∨

Recursos
Hídricos

Atrav. linhas água
(*)
Atrav. infraestruturas
Atrav. Zonas de
cheia

∧

Albufeiras de
Águas Públ.

∨

Águas
Escorrência

±

GLOBAL

∧

Qualidade do Ar

±

±
∧

∧
∨

∧

∨

∨

∧

±

∧

±

∧
∧

Ruído
Componente Biológica

∧

∨

Planeamento e Gestão do
Território

∧

∧

Património

Paisagem
Soma comparativa

6∧
3∨
4~

“Todas as variantes atravessam as seguintes áreas: RAN, RAN
associada a áreas agrícolas (Aproveitamento Hidroagrícola do
Vale da Vilariça, áreas de RAN e REN...e de REN.” (Vol.II,pgXI.2)
A: é a combinação que menos impacte produz. (pgV55-56)
A+B: “...afecta menos áreas da classe agrícola.” (pg.V68)
A: “apresenta percentagens mais elevadas nos três tipos de
áreas” (olival, veg.rasteira,vinha) (Vol.II,pgXI.2)
Mas A em oposição a A+C+B atravessa um menor n.º de linhas
de água
A e A+C+B ...”afectam menor n.º de infra-estruturas...”, ao
contrario da A+B que ...”afecta um maior n.º...” (pg.V116)
A+B “...menor extensão de zona de cheia atravessada...”, em
oposição da A “... que apresenta a maior extensão...” (pg.V116)
“Todas as Variantes atravessam... a albufeira da Valeira e do
Pocinho e a sua zona de protecção (50m) (Vol.II,pgXI.2)
Mas em termos de significância e magnitude dos impactes, a A
apresenta valores médios a elevados
A tem mais pontos de descarga em linhas de água, mas A+B tem
mais pontos de descarga em zonas agrícolas
Em síntese: “nenhuma das Variantes afecta directamente
captações de origem subterrânea; “Variante A afecta, no seu
início, a Zona Alargada de Protecção” das águas de Bem
Saúde;”as 3 Variantes, atravessam Área do Pedido de
Prospecção e Pesquisa de águas minerais, no seu início.
(Vol.II,pgXI.2)
A: comparativamente“...irá interferir com um menor n.º de
receptores...”
“...interfere com um menor n.º de receptores sensíveis ao ruído e
apresenta menos casos de incumprimento legal de acordo com o
Regime Legal sobre a Poluição Sonora.” (pg.V164)
A: comparativamente afecta menos Habitats

∧

Componente Social

Nenhuma das variantes se apresenta como a mais favorável

∨
∧

∨

5∧
3∨
6~

3∧
2∨
11~

A+B: “...ligeiramente mais favorável...” ao nível dos indicadores
psicossociais (afectação directa habitações; de vias e adaptação
à alteração da qualidade ambiental)
Comparação com base em: Ord. Territ. (modelo espacial de org.
Terr.;classes espaço interceptadas) e Condicionantes, sendo
atribuído um valor de afectação.
“atravessamento, por todas as Variantes da Quinta da Alfarela”
(Vol.II, pgXI.3).
A: comparativamente e em média afecta indirectamente e directa
menos ocorrências.
Comparação com base na extensão de traçado dos impactes de
maior dimensão ao nível visual.
Soma das conclusões comparativas.
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Desvaforável

Desvaforável

PARM - Projecto Arqueológico da
Desvaforável
Região de Moncorvo

IPPAR - Delegaçao Regional do
Desvaforável
Porto - Ofºs-2007/182179 de
25.9.2007

EMD - Estrutura de Missão do
Douro, parecer de 4.01.2008

CARM - Casa Agrícola Roboredo
Madeira, SA

REFER - Diercção Geral de
Engenharia - Ofºs - 195935-EN,
de 18.09.2006

Variante C,"...do ponto de vista
ambiental e das potenciais
interferências com a Refer é a menos
atractiva."

"Qualquer das três variantes
propostas não se afiguram como
soluções aceitáveis…"

"Não estamos, na totalidade, de
acordo com nenhuma das alternativas
em estudo". "Imprescindível
aprofundar estudos de
enquadramento..."

"vê com agrado o abandono de
anteriores alternativas que devassam
o Vale da Vilariça"

POSIÇÃO FINAL

CM Torre de Moncorvo - Acta de
Desvaforável
reunião ordinária da CM, de
20.12.2007

PARECER

Contestam sobretudo a travessia do
Rio Douro

ENTIDADE

CM Vila Nova de Foz Côa - Ofºs Desvaforável
0030, de 02.01.2008
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"A travessia do Rio Douro, em qualquer
das três hipoteses..é indesejável"

AFIRMAÇÕES RELEVANTES

Impacto no património arqueológico
existente no Vale da Vilariça, entre as
localidades de Junqueira e Pocinho

"A rotura entre a amplitude da paisagem e
a escala da intervenção proposta não
permite qualquer integração das
expressivas estruturas construídas."

inicio em túnel PK 13+000 e 14+000 da
"…a opção de menor impacto seria a
Variante A; atravessamento do Rio Douro à
que contemplasse o traçado da
cota da barragem do Picoto;em túnel até ao
Variante C."
nó do Pocinho

Aproveitamento da EN 102

"Não estão reunídas as condições para
que se prossigam os estudos de
desenvolvimento dos projectos de
execução, garantindo uma minimização
dos impactes, quer no Alto Douro
Vinhateiro, quer nas áreas que constituem
Património Mundial da Unesco..."

"...melhoria do traçado actual que, na zona
mais complicada poderá facilmente ser
"...julgamos imperioso proceder a uma
alargado por uma estrutura simples, em
nova análise do projecto, de molde a
consola, à cota existente."
evitar aquilo que consideramos um
inqualificável atentado ao ambiente, ao
"A Travessia do Douro poderia ser feita,
Douro e à economia nacional."
com sentidos únicos, utilizando as duas
existentes (barragem e ponte metálica..."

travessia antecipada do rio."

Aproveitamento do "troço Ponte do sabor Pocinho já existente",classificado como
"...sub-troço Nó de acesso a Torre de
IP2."
Moncorvo - Pocinho...constitui uma ferida
aberta na paisagem do Douro Vinhateiro e
prejudicando gravemente os
"...manutenção da travessia do Douro no
investimentos vitivinícolas já realizados."
Pocinho,"considerando "negativa a

ALTERNATIVAS

"...a variante A cujo traçado se
desenvolve no correcdor (aprovado) "...beneficiação do actual IP2 (EN102) entre
do estudo prévio do IP2...até cerca do a ponte do Sabor e o início da travessia do
Km 5+200. " Troço Junqueira - Ponte Douro, a jusante da Barragem do Pocinho"
do sabor "não levanta dúvidas".

"Parece assim que a solução A+B
seria a ideal"

Aproveitamento de parte do actual
IP2; Travessia do Rio Douro entre a
barragem e a ponte ferroviária do
Pocinho; terminando em túnel.

VARIANTE PREFERÍVEL

