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1 INTRODUÇÃO 

1.1 IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO E DO PROPONENTE 
 
O presente documento constitui o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) relativo ao Projeto de Execução 
da “Estabilização do Talude e Proteção da VE2 entre os Túneis da Ladeira da Vinha e João Delgado. 
Troço entre o km 3+600 e 3+800”, localizado no concelho de Porto Moniz, na Região Autónoma da 
Madeira (RAM). 
 
O trecho da VE2 em análise, localizado entre cerca do km 3+600 e o km 3+800, situa-se na base da 
escarpa norte da Ilha da Madeira, estando confinada a norte pelo Oceano Atlântico e a sul pela escarpa 
com inclinações próximas da vertical. 
 
O projeto contempla o reperfilamento do troço da VE2 bem como a criação de uma via de serviço para 
manutenção da obra, visando garantir condições de segurança na VE2. 
 
A obra de estruturas a realizar neste troço da VE2 pode ser dividida em três grandes conjuntos de 
intervenções, nomeadamente: 
 

- Realização de pórtico de proteção da VE2, em betão armado, contra a queda de blocos na via; 

- Cortina de estacas mono-apoiada protegendo o topo do talude contra a ação erodível dos 
agentes atmosféricos; 

- Proteção da face do talude com betão projetado e proteção da ação marítima do pé do talude 
através de solução tipo quebra-mar. 

 
O proponente do projeto é a Concessionária de Estradas Viaexpresso da Madeira, S.A. 

1.2 IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE LICENCIADORA E AUTORIDADE DE AIA 
 
A entidade licenciadora é a SREI. 
 
A autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) é a Direção Regional do Ambiente e Alterações 
Climáticas (DRAAC), integrada na Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações 
Climáticas (SRAAC). 

1.3 EQUIPA TÉCNICA RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO EIA 
 
No Quadro 1 identifica-se a equipa técnica responsável pela elaboração do EIA, a qual decorreu entre 
março e junho de 2021. 
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Quadro 1 - Equipa técnica responsável pelo EIA 

Técnico Formação académica Especialidade 

Paulo Pereira Engenheiro do Ambiente 

Coordenação Técnica 

Clima 

Alterações Climáticas 

Geologia, Geomorfologia e Geotecnia 

Recursos Hídricos 

Inês Paulino 

Mestre em Engenharia do 
Ambiente 

DFA em Engenharia Acústica 

Apoio à Coordenação 

Solos e Padrões de Ocupação dos Solos 

Qualidade do Ar 

Ambiente Sonoro 

Gestão de Resíduos 

Luís Fernandes Engenheiro Civil Hidrodinâmica 

Rui Leonardo Engenheiro do Ambiente Ambiente Sonoro 

Pedro Santos Engenheiro do Ambiente Ambiente Sonoro 

Mário Agostinho Biólogo Sistemas Ecológicos 

Abílio Sousa Biólogo Sistemas Ecológicos 

Ana Sofia Silva Arquiteta Paisagista Paisagem 

João José Martins Sociólogo 

Componente Social 

Ordenamento do Território e 
Condicionantes ao Uso do Solo 

Mulize Ferreira Arqueóloga Património Cultural 

João Albergaria Arqueólogo Património Cultural 

Sérgio Magalhães Técnico de AUTOCAD/SIG Peças Desenhadas 

 

1.4 METODOLOGIA E DESCRIÇÃO GERAL DA ESTRUTURA DO EIA 
 
A metodologia seguida na elaboração do EIA incluiu os seguintes passos: 
 

- Reuniões com a equipa projetista no sentido de enquadrar os trabalhos a desenvolver; 
- Análise dos elementos que integram o projeto e o seu cruzamento com as propostas de 

ordenamento e condicionantes legais definidas para a área de implantação; 
- Identificação e recolha de informação secundária relevante para caracterização do ambiente 

afetado e avaliação de impactes. Para o feito foram consultadas diversas fontes, incluindo 
bibliografia de especialidade, relatórios e estudos sobre a área em estudo, cartografia temática 
e fotografia aérea; 

- Reconhecimento geral da área do projeto de modo a identificar os pontos mais sensíveis; 
- Realização de levantamentos de campo com vista à recolha de informação primária específica 

sobre os fatores ambientais em análise; 
- Análise e integração da informação primária e secundária recolhida com vista à caracterização 

da situação atual do ambiente na área de estudo; 
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- Identificação, previsão e avaliação dos impactes potencialmente gerados pela construção e 
operação do projeto, adotando uma abordagem interdisciplinar que integra os contributos das 
várias especialidades analisadas no âmbito do estudo, e usando como referencial o estado 
atual do ambiente na área em estudo e a sua evolução previsível na ausência do projeto, bem 
como o conhecimento acumulado sobre os impactes normalmente gerados por esta tipologia 
de projeto; 

- Identificação de medidas de mitigação para evitar, reduzir ou compensar os impactes 
negativos, e de medidas para potenciar os impactes positivos decorrentes da construção e 
operação do projeto; 

- Identificação e descrição dos programas de monitorização para avaliar os resultados da 
implementação das medidas de mitigação (monitorizar os impactes residuais) e potenciação 
propostas e aferir a necessidade de eventuais ajustes; 

- Identificação de eventuais lacunas técnicas e de conhecimento detetadas durante a 
elaboração do EIA que condicionem a análise de impactes realizada; 

- Elaboração do relatório do EIA, dos Anexos, Resumo Não Técnico e Desenhos. 
 
As metodologias específicas adotadas na análise desenvolvida para cada fator ambiental são descritas 
nos respetivos subcapítulos. 
 
O EIA é constituído pelas seguintes Partes: 
 

- Resumo Não Técnico; 
- Relatório do EIA; 
- Anexos Técnicos; 
- Peças Desenhadas. 

 
O Resumo Não Técnico (RNT), constitui um resumo escrito em linguagem não técnica do conteúdo do 
EIA, com toda a informação necessária referente aos principais efeitos que a concretização do projeto 
gerará no ambiente. Constitui-se como um documento percetível e acessível ao público em geral, 
contribuindo para o envolvimento e participação de todas as partes interessadas e afetadas pelo 
projeto no processo de AIA. A elaboração do RNT seguiu as recomendações publicadas pela Agência 
Portuguesa do Ambiente (APA) em 2008 (“Critérios de Boa Prática para a Elaboração e Avaliação de 
Resumos Não Técnicos de Estudos de Impacte Ambiental”), disponibilizadas no seu sítio da internet. 
 
O presente documento corresponde ao Relatório Síntese do EIA, sendo composto pelos capítulos 
indicados no Quadro 2. 

Quadro 2 - Estrutura e conteúdo do relatório do EIA 

Capítulos Conteúdo 

Introdução 
Identificação do projeto, da fase em que se encontra, do proponente, da entidade 
licenciadora, da equipa técnica responsável pela elaboração do EIA e do período de 
elaboração; descrição da metodologia e estrutura do EIA e entidades contactadas. 

Objetivos e Justificação 
do Projeto 

Objetivos e necessidades do projeto; antecedentes do projeto e do EIA; 
Enquadramento do projeto no regime jurídico de AIA; conformidade com os 
instrumentos de gestão territorial (terrestre e marítimo) em vigor.  
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Capítulos Conteúdo 

Descrição do Projeto 
Localização do projeto; descrição geral das características do projeto, alternativas 
de projeto; projetos complementares e associados; programação temporal; 
estimativa orçamental. 

Caraterização do 
Ambiente 
potencialmente 
afetado 

A caracterização do ambiente potencialmente afetado apresenta-se organizada 
nos seguintes fatores ambientais: 

- Clima; 

- Alterações Climáticas; 

- Geologia, Geomorfologia e Geotecnia; 

- Solos e Usos do Solo; 

- Recursos Hídricos; 

- Hidrodinâmica Marinha; 

- Qualidade do Ar; 

- Ambiente Sonoro; 

- Gestão de Resíduos 

- Sistemas Ecológicos; 

- Paisagem; 

- Componente Social; 

- Ordenamento do Território e Condicionantes ao Uso do Solo; 

- Património Cultural. 

Evolução Previsível do 
Ambiente Afetado na 
Ausência do Projeto 

Análise da evolução previsível do ambiente afetado na eventualidade de não 
implementação do projeto no horizonte temporal considerado. 

Avaliação de Impactes 
e Medidas de 
Mitigação 

Identificação e análise dos impactes ambientais gerados pela construção e 
exploração do projeto e identificação das medidas propostas para mitigar os 
impactes negativos e potenciar os impactes positivos. 

Programa de 
Monitorização 

Descrição dos programas de monitorização propostos para as fases de construção 
e de exploração. 

Lacunas Técnicas ou de 
Conhecimento 

Identificação das eventuais lacunas técnicas e de conhecimento condicionaram a 
análise e avaliações efetuadas. 

Conclusões Apresentação das conclusões da análise e avaliação efetuadas. 

Bibliografia 
Listagem das principais fontes bibliográficas consultadas, bem como as referências 
bibliográficas constantes no Relatório. 

 
Nos Anexos Técnicos são apresentados documentos de suporte relevantes à análise desenvolvida no 
Relatório, que complementam a informação aí apresentada. 
 
A parte das Peças Desenhadas ilustram graficamente a informação apresentada no relatório no que 
concerne as características do projeto e do ambiente na área de estudo, sendo listadas no Quadro 3. 
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Quadro 3 - Peças Desenhadas integradas no EIA  

N.º de Desenho Descrição 

01 Esboço Corográfico e Enquadramento 

02 Planta e Perfil Longitudinal - Via Expresso 

02 Planta e Perfil Longitudinal – Via de Serviço 

04 Planta de Implantação. Alçados Poente e Nascente 

05 Usos do Solo 

06 Recursos Hídricos 

07 Ambiente Sonoro – Situação Atual 

08 Ambiente Sonoro – Situação Prevista 

09 Carta de Habitats 

10 Paisagem - Declives 

11 Paisagem - Exposições 

12 Paisagem - Hipsometria 

13 Unidades Paisagem 

14 Bacia Visual Paisagem 

15 Extrato da Carta de Ordenamento 

16 Extrato da Carta de Condicionantes 

17 Carta Síntese Condicionantes 

18 Carta de Património – Situação de Referência 

19 Carta de Património – Ocorrências Patrimoniais 

20 Carta de Património – Visibilidades 

21 Carta Síntese de Impactes 

 

1.5 ENTIDADES CONTATADAS 
 
No âmbito da elaboração do EIA do Projeto de Execução da “Estabilização do Talude e Proteção da VE2 
entre os Túneis da Ladeira da Vinha e João Delgado. Troço entre o km 3+600 e 3+800” foram realizadas 
consultas a diversas entidades através de pedidos de informação enviados por correio eletrónico. No 
Quadro 4 apresenta-se um resumo dos resultados dessas consultas e no Anexo 1 cópia das respostas 
recebidas das diversas entidades contactadas. As informações fornecidas pelas diversas entidades 
contatadas foram refletidas tanto na caracterização da situação atual (Capítulo 4), como na avaliação 
de impactes (Capítulo 5). 
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Quadro 4 - Listagem das entidades contactadas 

Entidades contactadas 
Data de envio 

pedido de 
informação 

Informação solicitada Informação recebida / Observações 

APRAM - Administração dos 
Portos da Região Autónoma 

da Madeira, S.A. 

09/04/2021 e 
22/04/2021 

(e-mail) 

Informação disponível sobre eventuais condicionantes ou preocupações a 
ter em conta no projeto, bem como elementos necessários à prossecução 
dos trabalhos na área de estudo. 

A APRAM respondeu no dia 03/05/2021 ao e-mail enviado a 
22/04/2021, informando que a área de intervenção do projeto não 
se encontra sob jurisdição da APRAM, pelo que nada têm a opor 
relativamente à intervenção prevista. 

ARM – Águas e Resíduos da 
Madeira, S.A. 

09/04/2021 e 
22/04/2021 

(e-mail) 

Informação disponível sobre eventuais condicionantes ou preocupações a 
ter em conta no projeto, bem como elementos necessários à prossecução 
dos trabalhos na área de estudo. 

A ARM deu resposta a 27/04/2021 informando não possuir 
infraestruturas na área de intervenção. Contudo, esta entidade 
encontra-se a desenvolver um projeto de uma conduta elevatória 
DN500 PN25, associada ao Sistema Elevatório do Seixal, tendo 
enviado uma planta com o traçado preliminar. 

Câmara Municipal (CM) de 
Porto Moniz 

09/04/2021 
(e-mail) 

Informação disponível sobre eventuais condicionantes ou preocupações a 
ter em conta no projeto e os elementos necessários à prossecução dos 
trabalhos na área de estudo, incluindo entre outros: 
a) Planos de Pormenor e Planos de Urbanização existentes ou previstos; 
b) Indicação de outros Planos, Projetos e compromissos 

urbanísticos/turísticos (preferencialmente em planta) assumidos pela 
autarquia, com especial interesse para o projeto em questão e na área 
de estudo. 

Levantamento pormenorizado (caracterização e localização em planta e 
perfil) de todas as infraestruturas e equipamentos que sejam da 
responsabilidade da Câmara e que se localizem na área do projeto ou sejam 
por ele interferidas, nomeadamente: 
a) redes referentes aos diversos serviços e estruturas de apoio; 
b) b) ou outros elementos relevantes. 

A CM de Porto Moniz respondeu no dia 16/04/2021 informando 
que do ponto de vista urbanístico não tinha objeções à intervenção 
prevista, não tendo fornecido qualquer outra informação. 

Direção Regional da Cultura 
| Direção de Serviços de 

Património Cultural 

09/04/2021 e 
22/04/2021 

(e-mail) 

Informação disponível sobre eventuais condicionantes ou preocupações a 
ter em conta no projeto, bem como elementos necessários à prossecução 
dos trabalhos na área de estudo, nomeadamente dados referentes ao 
Património. 

A Direção Regional da Cultura respondeu no dia 26 de abril de 2021, 
tendo informado que nada têm a opor em relação ao projeto em 
causa. 
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Entidades contactadas 
Data de envio 

pedido de 
informação 

Informação solicitada Informação recebida / Observações 

DRAAC - Direção Regional 
do Ambiente e Alterações 

Climáticas 

09/04/2021 e 
22/04/2021 

(e-mail) 

Informação disponível sobre eventuais condicionantes ou preocupações a 
ter em conta no projeto, bem como elementos necessários à prossecução 
dos trabalhos na área de estudo. 

No dia 22/04/2021, a DRAAC, deu resposta informando que 
enquanto autoridade de AIA iniciou o procedimento de avaliação 
da PDA tendo emitido uma declaração a 14 de abril de 2020 onde 
estão definidos os aspetos a considerar na elaboração do EIA. 
Enviou ainda em anexo os pareceres do IFCN, IP-RAM e da DROTe 
relativos à PDA e referiu que muito embora o parecer do IFCN tenha 
sido emitido fora de prazo, dada a relevância da informação, deverá 
ser considerado aquando da elaboração do EIA, facto semelhante 
relativamente à DROTe, considerando a necessidade de ressalvar a 
necessidade de adoção de medidas que previnam a introdução de 
resíduos de construção, incluindo materiais de desaterro, nas águas 
do mar e para a proibição de materiais pétreos da frente costeira 
na obra, fragilizando a proteção natural da mesma, e da obrigação 
de, aquando da intervenção ser dado conhecimento à Capitania e 
Alfândega do Funchal. Relativamente ao procedimento de 
avaliação do EIA, fez referência às peças que deverão compor o EIA, 
e informou que o conteúdo mínimo do EIA está definido no anexo 
V do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, sugerindo ainda o descrito na PDA 
na página 34, Quadro 8, sobre os fatores ambientais a analisar. Por 
último, informou que todos os documentos deverão ser remetidos 
à entidade licenciadora que posteriormente os enviará à 
Autoridade de AIA para dar início ao processo de análise de 
conformidade do EIA e emissão do respetivo parecer. 

Direção Regional de 
Estatística da Madeira 

(DREM) 

09/04/2021 e 
22/04/2021 

(e-mail) 

Informação disponível sobre eventuais condicionantes ou preocupações a 
ter em conta no projeto, bem como elementos necessários à prossecução 
dos trabalhos na área de estudo. 

No dia 22/04/2021, a DREM informou que não tem comentários 
relativamente ao EIA, salvaguardando que qualquer informação 
eventualmente necessária para a elaboração do EIA deverá ser 
especificada. 

DROTe – Direção Regional 
do Ordenamento do 

Território 

09/04/2021 e 
22/04/2021 

(e-mail) 

Informação disponível sobre eventuais condicionantes ou preocupações a 
ter em conta no projeto, bem como elementos necessários à prossecução 
dos trabalhos na área de estudo. 

Vide resposta na DRAAC 
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Entidades contactadas 
Data de envio 

pedido de 
informação 

Informação solicitada Informação recebida / Observações 

Direção Regional de 
Turismo (DRT) da Madeira – 

Secretaria Regional de 
Turismo e Cultura  

09/04/2021 e 
22/04/2021  

(e-mail) 

Informação disponível sobre eventuais condicionantes ou preocupações a 
ter em conta no projeto, bem como elementos necessários à prossecução 
dos trabalhos na área de estudo, nomeadamente dados referentes ao 
Turismo. 

A DRT deu resposta no dia 30/04/2021 referindo estar ciente da 
importância de assegurar a proteção e segurança de todos os 
utentes da VE2, contudo, para minimização dos impactes 
resultantes da intervenção questionam os seguintes aspetos: 

• Se foram ponderadas outras soluções por forma a reduzir o 
impacte na paisagem. Se foi ponderada a proteção marítima 
unicamente com blocos de pedra natural; 

• Se não deveria ser equacionada a necessidade de realização de 
um estudo hidromorfológico específico da área de 
intervenção. 

Solicitam ainda a elaboração de elementos tridimensionais e 
fotorealistas para melhor avaliação e interpretação da intervenção 
proposta.  

EEM – Empresa de 
Electricidade da Madeira, 

S.A. 

09/04/2021 
(e-mail) 

Levantamento pormenorizado (caracterização e localização em planta e 
perfil) de todos os traçados de linhas elétricas, gasodutos, subestações 
e/ou outros existentes e/ou futuros que se considerem relevantes e que 
sejam da responsabilidade da EEM e que se localizem, interfiram, 
atravessem ou afetem o traçado. 

Em resposta ao pedido de informação, no dia 13/04/2021 a EEM 
enviou informação cadastral georreferenciada da rede elétrica em 
formato CAD. Referiu ainda que previamente à execução de 
trabalhos de construção os serviços técnicos da EEM deverão ser 
contactados. 

IFCN - Instituto das 
Florestas e Conservação da 

Natureza IP-RAM 

09/04/2021 
(e-mail) 

Informação disponível sobre eventuais condicionantes ou preocupações a 
ter em conta no projeto, bem como elementos necessários à prossecução 
dos trabalhos na área de estudo. 

Em resposta ao primeiro pedido de informação, no dia 21/04/2021 
o IFCN enviou informação sobre o enquadramento do projeto em 
Áreas Sensíveis, nomeadamente: 

- Área Protegida do Parque Natural da Madeira, cujo limite é a 
linha de costa; 

- Sítio da Rede Natura 2000 PTMAD0001 - Laurissilva da Madeira, 
classificado como Zona Especial de Conservação (ZEC) e Zona 
de Proteção Especial (ZPE), cujo limite naquela zona coincide, 
em regra, com a rodovia (VE2). 

Na sua resposta, o IFCN informou ainda que de acordo com os 
princípios de gestão dos sítios classificados da Rede Natura 2000, a 
avaliação dos efeitos dos projetos no meio natural deverá basear-
se em critérios objetivos e, se possível, quantificáveis, e em dados 
de base recentes e com qualidade obtidos através de fontes de 
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Entidades contactadas 
Data de envio 

pedido de 
informação 

Informação solicitada Informação recebida / Observações 

informação secundária complementadas por levantamentos de 
campo. 
No caso do projeto em apreciação, esta avaliação deverá abranger 
os descritores ecológicos identificados na PDA do EIA, acrescidos 
dos referidos no parecer emitido por este Instituto. 

14/04/2021 
(e-mail) 

Aditamento ao pedido inicial, solicitando-se dados ou bibliografia técnica 
relativa à caracterização dos seguintes grupos biológicos: 
i) Entomofauna; 
ii) Morcegos; 
iii) Malacofauna (Moluscos) terrestre e marinha; 
iv) Cetáceos. 

No dia 13/05/2021 o ICNF remeteu uma comunicação listando 
referências bibliográficas que considerava serem relevantes para a 
recolha de informação sobre os seguintes grupos faunísticos: 
moluscos terrestres, artrópodes terrestres, mamíferos marinhos e 
morcegos. 
Especificamente no que concerne aos moluscos terrestres, o ICNF 
salientou o facto da área de intervenção estar integrada na área de 
ocorrência da espécie Geomitra Tiarella atualmente avaliada como 
“em Perigo” e cuja população se encontra em declínio acentuado, 
e de estudos recentes terem identificado uma espécie nova, 
também do género Geomitra, junto à área de intervenção, 
nomeadamente entre Seixal e Porto Moniz. Considerando estes 
dados, o ICNF recomendou que o EIA avaliasse o impacte do projeto 
nas comunidades e habitats destas espécies e propusesse as 
necessárias medidas de mitigação. 

Laboratório Regional de 
Engenharia Civil (LREC) 

Madeira Tecnopolo 

09/04/2021 e 
22/04/2021 

(e-mail) 

Informação disponível sobre eventuais condicionantes ou preocupações a 
ter em conta no projeto, bem como elementos necessários à prossecução 
dos trabalhos na área de estudo. 

Em resposta ao pedido de informação, o LREC emitiu parecer a 
30/04/2021 onde é referido que:  
“lndependentemente do valor dos parâmetros de agitação 
marítima nas proximidades da intervenção, da obra marítima 
poderá resultar alteração da dinâmica marítima local. Na definição 
do âmbito do EIA para o presente projeto releva-se a integração do 
fator ambiental relacionado com a dinâmica costeira, no contexto 
do qual se salienta a importância da realização de um estudo 
hidromorfológico (recorrendo, por exemplo, a modelação numérica, 
com o objetivo de avaliar possíveis efeitos locais causados pela 
construção da obra marítima pretendida e a ação das condições de 
agitação marítima do mar do norte na própria obra a executar).“ 
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Entidades contactadas 
Data de envio 

pedido de 
informação 

Informação solicitada Informação recebida / Observações 

NOS Madeira 
09/04/2021 

(e-mail) 

Levantamento pormenorizado (caracterização e localização em planta e 
perfil) relativo às infraestruturas de telecomunicações que devem ser 
consideradas nos serviços afetados. 

A NOS respondeu a 12/04/2021, informando não ter quaisquer 
infraestruturas no troço da VE2 sujeito a intervenção. 

PORTUGAL TELECOM – 
Altice - MEO 

09/04/2021 
(e-mail) 

Levantamento pormenorizado (caracterização e localização em planta e 
perfil) relativo às infraestruturas de telecomunicações que devem ser 
consideradas nos serviços afetados. 

Em resposta ao pedido de informação, em 15/04/2021 a MEO 
informou que na zona de intervenção dispõe de rede de condutas, 
tendo enviado o respetivo traçado em formato CAD e PDF. 
Informou ainda que existem cabos de fibra ótica de elevada 
capacidade que asseguram as ligações CORE da rede (ligações ao 
AOM – Anel Ótico da Madeira). 
Solicitou à DRE o envio de elementos de projeto para proceder ao 
orçamento do custo dos Serviços Afetados. 

Secretaria Regional da 
Agricultura e 

Desenvolvimento Rural 

09/04/2021 e 
22/04/2021 

(e-mail) 

Informação disponível sobre eventuais condicionantes ou preocupações a 
ter em conta no projeto, bem como elementos necessários à prossecução 
dos trabalhos na área de estudo. 

No dia 29/04/2021 a Secretaria Regional da Agricultura e 
Desenvolvimento Rural respondeu informando que sob o ponto de 
vista agrícola o projeto localiza-se numa área com solos muito fraca 
ou nula aptidão agrícola. Não obstante, salienta que logo à saída do 
Túnel da Ladeira da Vinha, em particular no lado norte da via, se 
encontra uma zona com agricultura, nomeadamente, plantação de 
vinhas, que importa preservar pela sua importância agrícola e valor 
paisagístico. 
Destacam ainda a importância de preservar as características da 
paisagem com a utilização de técnicas e materiais tradicionais e 
sugerem que no âmbito do projeto sejam requalificadas as zonas 
abandonadas adjacentes à área a intervencionar (ainda que não 
afetadas pelas obras) através da recuperação dos poios ou socalcos 
e respetivos muros de pedra aparelhada, permitindo assim a 
recuperação do seu potencial produtivo. 
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Entidades contactadas 
Data de envio 

pedido de 
informação 

Informação solicitada Informação recebida / Observações 

Secretaria Regional de Mar 
e Pescas 

09/04/2021 e 
22/04/2021 

(e-mail) 

Informação disponível sobre eventuais condicionantes ou preocupações a 
ter em conta no projeto, bem como elementos necessários à prossecução 
dos trabalhos na área de estudo. 

No dia 22/04/2021 a Secretaria Regional de Mar e Pescas informou 
que: 
“A área de intervenção do presente projeto não se enquadra 
totalmente nas áreas de jurisdição/competências, desta Secretaria 
Regional, denotou-se, no entanto, que a prossecução dos trabalhos 
na área de estudo realizar-se-á no litoral costeiro, sendo por isso 
pertinente que as respetivas intervenções se realizem de forma a 
mitigar qualquer tipo de poluição antropogénica que possa 
transbordar para o ambiente marinho, nomeadamente: 

- Descargas de terras/material inerte resultantes das 
intervenções do presente projeto no litoral e ambiente 
marinho. 

- Queda de materiais rochosos. 

- Remoção de calhau rolado. 

- Deposição de águas residuais associadas ao processo 
construtivo. 

- Descargas de óleos, combustíveis e/ou lubrificantes. 
Relativamente à obra de proteção que visa o combate à erosão 
marítima, e visto que esse tipo de intervenção poderá inserir-se 
para além da zona entre marés, em direção à zona subtidal, 
solicitamos elementos adicionais que permitam identificar 
possíveis condicionantes à prossecução da respetiva intervenção. 
Considerando que a intervenção ocorre numa zona de costa com 
potencial para a apanha da lapa, é do nosso entendimento que a 
referida área esteja devidamente sinalizada durante os trabalhos, 
para ser acautelada a segurança de pescadores lúdicos e 
apanhadores de lapas.” 
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2 OBJETIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO 

2.1 DESCRIÇÃO DOS OBJETIVOS E DA JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO 
 
Este projeto refere-se à execução de intervenções que visam a estabilização do talude bem como a 
proteção da via rodoviária VE2, no troço entre os Túneis da Ladeira de Vinha e João Delgado, entre os 
km 3+600 e 3+800, com uma extensão de cerca de 200 m. 
 
O projeto tem por objetivo o reperfilamento do troço de via supracitado e criação de uma via de serviço 
para manutenção da obra que visa salvaguardar a segurança dos utentes contra a queda de blocos 
provenientes da escarpa localizada a sul da via e garantir a segurança da rodoviária da VE2. 
 
As intervenções previstas incluem ainda uma "obra de proteção marítima" que visa o combate à erosão 
marítima (contra a ação direta da agitação marítima) que se tem verificado na zona em questão e que 
tem como consequência a gradual modificação da costa. 
 
Com efeito, este trecho de costa está exposto às ondas dos rumos predominantes do 4º quadrante, 
ou seja, dos rumos de Norte a Oeste, a que correspondem as maiores alturas e os maiores períodos 
de pico. 
 
Em suma, a concretização do Projeto irá beneficiar toda a região, em particular todos os habitantes do 
concelho de Porto Moniz e da freguesia de Seixal e de São Vicente, na medida em que garantirá a 
circulação na VE2 em segurança. 

2.2 ANTECEDENTES DO PROJETO 
 
O desenvolvimento do Projeto de Execução da “Estabilização do Talude e Proteção da VE2 entre os 
Túneis da Ladeira de Vinha e João Delgado, no troço entre os km 3+600 e 3+800”, foi precedido de 
Estudo Prévio, elaborado em setembro de 2015. 
 
Nessa fase, em fevereiro de 2017, a Direção Regional de Estradas (DRE), integrada na SREI, solicitou à 
Direção de Serviços de Qualidade do Ambiente (DSQA) parecer relativamente aos normativos 
ambientais (Processo n.o 190/2017-GEN01). Na sequência DSQA pronunciou-se definindo que o 
projeto em causa estava dispensado de AIA e de Avaliação de Incidências Ambientais (AIncA), tendo 
as respetivas declarações de dispensa sido emitidas a 30 de março de 2017. 
 
Em abril de 2019, já em fase de projeto de execução, a DRE solicitou novo parecer à DSQA sobre o 
enquadramento do projeto no Regime Jurídico de AIA (RJAIA), tendo esta entidade alterado o seu 
posicionamento e declarado que o projeto está sujeito a procedimento de AIA (12 de abril de 2019) 
por incluir uma obra de proteção costeira. 
 
Nessa sequência, em fase preliminar do procedimento de AIA, a DRE decidiu apresentar à Autoridade 
de AIA (DRAAC), a Proposta de Definição de Âmbito (PDA) do EIA (nos termos do n.º 1 do Artigo 12º 
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do Decreto-Lei n.º 151-B/2013), a qual recebeu deliberação favorável a 14 de abril de 2020 (Ofício 
ref. ª 2238, Proc.: 98.41.0.0).  
 
Como complemento à deliberação e parecer emitido sobre a PDA, a DRACC remeteu à DRE o parecer 
do IFCN (Ofício ref. ª 2415, Proc.: 98.41.0.0, datado de 28.04.2020) por considerar que continha 
informação relevante ao desenvolvimento do EIA, apesar deste parecer ter sido emitido fora do 
período de apreciação da PDA. 

2.3 ENQUADRAMENTO DO PROJETO NO REGIME JURÍDICO DE AIA 
 
O RJAIA rege-se pelo Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro. O RJAIA sujeita a avaliação ambiental, prévia ao 
respetivo licenciamento ou autorização, os projetos públicos e privados suscetíveis de causarem 
impactes significativos no ambiente, nomeadamente os constantes dos seus Anexos I e II (n.º 3 do 
artigo 1º) e nas restantes situações previstas no artigo 1º. 
 
No caso do projeto em apreço, dada a intervenção projetada para a proteção da face do talude com 
betão projetado e proteção da ação marítima da base através de quebra-mar, aplica-se a alínea k) do 
n.º 10 - Projetos de infraestruturas do Anexo II: obras costeiras de combate à erosão marítima 
tendentes a modificar a costa, como por exemplo, diques, pontões, paredões e outras obras de defesa 
contra a ação do mar, excluindo a sua manutenção e reconstrução. 

2.4 CONFORMIDADE COM OS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL EXISTENTES EM VIGOR 
 
Mediante as funções diferenciadas que desempenham, os Instrumentos de Gestão Territorial (IGT) 
integram os Instrumentos de Desenvolvimento Territorial, os Instrumentos de Natureza Especial, os 
Instrumentos de Política Sectorial e os Instrumentos de Planeamento Territorial. 
 
Os IGT vigentes, em fase de elaboração ou previstos, de âmbito nacional, regional e municipal, com 
incidência na área em estudo estão identificados no Quadro 5. 

Quadro 5 - Instrumentos de ordenamento e gestão do território, terrestre e marítimo, com incidência na 
área de intervenção do projeto 

Âmbito Instrumentos 

Nacional 

Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território, com revisão 
aprovada pela Lei nº 99/2019, de 5 de setembro. 

Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e Biodiversidade para 2030 
(ENCNB 2030), aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros nº 
55/2018, de 7 de maio. 

Nacional – Espaço 
Marítimo 

Plano de Situação do Espaço Marítimo, subdivisão Madeira – aprovado pela 
Resolução do Conselho de Ministros nº 203-A/2019, de 30 de dezembro. 



 

Estabilização do Talude e Proteção da VE2 entre os  
Túneis da Ladeira da Vinha e João Delgado. 

Troço entre o km 3+600 e 3+800 
Projeto de Execução 

 
Estudo de Impacte Ambiental 

 

 

 Pág. 14 

 

Âmbito Instrumentos 

Regional (programa 
regional) 

Plano para o Ordenamento do Território da Região Autónoma da Madeira 
(POTRAM), estabelecido pelo DLR nº 12/95/M, de 24 de junho, e alterado 
pelo DLR nº 09/97/M, de 18 de julho. Na sequência da aprovação do DLR nº 
18/2017/M, este Plano encontra-se em fase de recondução àquele diploma, 
da qual resultará o Programa Regional de Ordenamento do Território da 
Região Autónoma da Madeira (PROTRAM). 

Regional (programas 
setoriais) 

Plano Regional de Ordenamento Florestal da Região Autónoma da Madeira 
(PROF-RAM), aprovado pela Resolução nº 600/2015, de 11 de agosto. 

Plano Regional de Política do Ambiente (PRPA), aprovado pelas Resoluções nº 
1149/97, de 18 de agosto, nº 593/99, de 3 de maio, e 809/2000, de 8 de 
junho. 

Plano da Política Energética da Região Autónoma da Madeira (PPERAM), 
aprovado pela Resolução nº 1468/2002, de 2 de dezembro. 

Plano de Ação para a Energia Sustentável da Ilha da Madeira (PAESIM), 
aprovado pela Resolução nº 244/2012, de 29 de março. 

Plano Estratégico de Resíduos da Região Autónoma da Madeira (PERRAM), 
aprovado em 1999. 

Plano Regional da Água da Região Autónoma da Madeira (PRAM), aprovado 
pelo DLR nº 38/2008MM, de 20 de agosto. 

Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Arquipélago da Madeira 
(PGRH10), aprovado pela Resolução nº 81/2014, de 25 de fevereiro). 

Programa de Ordenamento Turístico da Região Autónoma da Madeira (POT), 
aprovado pelo DLR nº 15/2017/M, de 6 de junho. 

Plano Integrado Estratégico de Transportes da Região Autónoma da Madeira 
(PIETRAM) 2012-2020, aprovado pela Resolução nº 154/2016, de 31 de 
março. 

Regional (programas 
especiais) 

Plano de Ordenamento e Gestão da Laurissilva da Madeira (POGLM), 
aprovado pela Resolução nº 1411/2009, de 19 de novembro, e Declaração de 
Retificação nº 13/2009, de 27 de novembro. 

Municipal 
Plano Diretor Municipal (PDM) de Porto Moniz, ratificado pela Resolução nº 
2/2004/M do Conselho do Governo Regional da Madeira. 

 
 
A descrição e análise dos modelos de ordenamento do território definidos nos planos identificados no 
Quadro 5, incluindo a análise da conformidade do Projeto com esses modelos, são apresentadas no 
subcapítulo 4.14. 
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3 DESCRIÇÃO DO PROJETO 

3.1 LOCALIZAÇÃO DO PROJETO 

3.1.1 Enquadramento geográfico e administrativo do projeto 
 
O projeto da “Estabilização do Talude e Proteção da VE2 entre os Túneis da Ladeira de Vinha e João 
Delgado, no troço entre os km 3+600 e 3+800” situa-se na freguesia do Seixal, no concelho de Porto 
Moniz, na costa norte da Ilha da Madeira. A VE2 apresenta um traçado paralelo à linha de costa, 
encontrando-se implantada na base da arriba (ver Figura 1). 
 

 

Figura 1 - Localização do projeto 

3.1.2 Áreas sensíveis 
 
Na aceção da alínea a) do Artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, que aprova o 
RJAIA, entende-se por Áreas Sensíveis: 
 

- Áreas protegidas, classificadas ao abrigo do Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de julho; 

- Sítios da Rede Natura 2000, zonas especiais de conservação e zonas de proteção especial, 
classificadas nos termos do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, no âmbito das Diretivas 
n.º 79/409/CEE, do Conselho, de 2 de abril de 1979, relativa à conservação das aves selvagens 
e n.º 92/43/CEE, do Conselho, de 21 de maio de 1992, relativa à preservação dos habitats 
naturais e da fauna e flora selvagens; 

- Zonas de proteção dos bens imóveis classificados ou em vias de classificação definidas nos 
termos da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro. 
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A área de estudo localiza-se em Área Sensível, nomeadamente: 
 

- Área Protegida do Parque Natural da Madeira, cujo limite é a linha de costa; 
- Sítio da Rede Natura 2000 PTMAD0001 - Laurissilva da Madeira, classificado como Zona 

Especial de Conservação (ZEC) e Zona de Proteção Especial (ZPE), cujo limite na zona do projeto 
coincide, em regra, com a rodovia (VE2). 

 
A uma milha náutica da costa encontra-se o Sítio de Importância Comunitária (SIC) Cetáceos da 
Madeira, vocacionado para a proteção do golfinho-roaz (Tursiops truncatus), mas também para outros 
cetáceos em migração e até para tartarugas e lobos-marinhos. Este SIC desenvolve-se em torno da Ilha 
da Madeira, de Porto Santo e das Desertas, compreendendo uma área de cerca de 682.000 hectares. 
 
Na Figura 2 estão assinaladas as Áreas Sensíveis que abrangem a área de implantação do projeto e sua 
envolvente. 
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Figura 2 - Áreas sensíveis na área de influência do projeto e envolvente 

Área de localização do 

projeto 
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3.1.3 Servidões e Restrições de Utilidade Pública e outras condicionantes 
 
De acordo com a legislação aplicável, identificam-se no Quadro 6 as condicionantes, servidões 
administrativas e restrições de utilidade pública afetadas pelo projeto. 

Quadro 6 - Condicionantes, Servidões Administrativas e Restrições de Utilidade Pública presentes na área de 
desenvolvimento do projeto 

Categoria Subcategoria Condicionante/Servidão/Restrição 

Recursos Naturais 

Recursos Ecológicos  

Áreas Sensíveis: 

- Parque Natural da Madeira; 

- Sítio da Rede Natura 2000 PTMAD001 
– Laurissilva da Madeira, classificado 
como ZPE da Laurissilva da Madeira e 
ZEC da Laurissilva da Madeira 

Recursos Hídricos 

Domínio Público Hídrico: 

- Águas costeiras 

- Linhas de água não navegáveis ou 
flutuáveis 

Património --- Ocorrências Patrimoniais 

Infraestruturas 

Rede Elétrica 

Linhas elétricas subterrâneas (a 30 kV e a 
6,6 kV) 

Caixas de visita de acesso às linhas 
subterrâneas 

Posto de Transformação 

Rede Viária Rede Rodoviária - VE2 

Conduta elevatória 
Conduta elevatória da ARM, em fase de 
projeto 

 

No que concerne à REN, na Região Autónoma da Madeira, ainda não se encontra em vigor o regime 
jurídico. O DLR nº 18/2011/M, de 11 de agosto, estabeleceu um regime de transição segundo o qual a 
REN é definida com base no regime jurídico das áreas protegidas. 
 
No que concerne às áreas protegidas cumpre destacar: 
 

- Parque Natural da Madeira, criado pelo Decreto Regional nº 14/82/M, de 10 de novembro, 
com medidas preventivas estabelecidas pelo Decreto Legislativo Regional nº 11/85/M, de 23 
de maio. 

- Sítio da Rede Natura 2000 PTMAD001 - Laurissilva da Madeira, classificado como Zona de 
Proteção Especial (ZPE) da Laurissilva da Madeira, pelo Decreto Regulamentar Regional 
nº 3/2014, de 3 de março, e como Zona Especial de Conservação (ZEC) da Laurissilva da 
Madeira, Resolução n.º 874/2009, de 28 de julho. 

- Valor Universal Excecional da Laurissilva da Madeira, classificado pela UNESCO como 
património natural mundial. 
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3.1.4 Equipamentos e infraestruturas relevantes potencialmente afetados pelo projeto 

3.2 DESCRIÇÃO GERAL DO PROJETO 
 
O trecho da VE2 em análise, localizado entre os túneis da Ladeira da Vinha e João Delgado, km 3+600 
ao km 3+800, situa-se na base da escarpa norte da Ilha da Madeira, estando confinada a norte pelo 
Oceano Atlântico e a Sul por uma escarpa com inclinações próximas da vertical (Figura 3). 
 
A plataforma da VE2, com uma orientação praticamente Este-Oeste neste trecho, localiza-se cerca da 
cota 16,00 ao km 3+600 e vai subindo gradualmente até à cota 36,50 ao km 3+800, próximo do portal 
este do túnel João Delgado. A via interceta na zona inicial uma linha de água. 
 
Do lado do oceano, a intensa e continuada ação erosiva do mar, agravada pela descarga localizada de 
água sobre o talude proveniente do sistema de drenagem pluvial existente no local junto ao 
emboquilhamento do túnel João Delgado, tem conduzido a deslizamentos de terras que se aproximam 
da plataforma da via (Figura 4). 
 

 

Figura 3 - Área do projeto 
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Figura 4 - Efeitos da erosão no talude norte da VE2 

O projeto contempla o reperfilamento do troço da VE2 e a criação de uma via de serviço para 
manutenção da obra, visando garantir condições de segurança na VE2, bem como obra de estruturas. 
 
A obra de estruturas a realizar neste troço da VE2 pode ser dividida em três grandes conjuntos de 
intervenções, nomeadamente: 
 

- Realização de pórtico de proteção da VE2, em betão armado, contra a queda de blocos na via; 

- Cortina de estacas mono-apoiada protegendo o topo do talude contra a ação erodível dos 
agentes atmosféricos; 

- Proteção da face do talude com betão projetado e proteção da ação marítima do pé do talude 
através de solução tipo quebra-mar. 

3.2.1 Infraestruturas rodoviárias 

3.2.1.1 Traçado - Secção corrente 
 
Em termos planimétricos o eixo da via VE2 apresenta quatro curvas de raios compreendidos entre 
R=100,0 e R=280,0 m, com concordância simétricas em clotóide de parâmetro mínimo A=45,0 e 
máximo A=70,0. 
 
Em termos altimétricos esta parte do troço começa por apresentar um trainel descendente de 2,76% 
seguido de uma concordância vertical côncava de parâmetro R=900,0 m com um longo trainel de 
aproximadamente 12,50%. Deste trainel intermédio evolui-se quase imediatamente para a pendente 
da secção corrente do Túnel João Delgado, que neste local se apresenta de forma ascendente com 
uma inclinação de cerca de 0,6%. A concordância vertical convexa que se considerou representar a 
rasante instalada apresenta um parâmetro R=2000,0. 
 
Transversalmente a plataforma existente apresenta pendentes suaves e compreendidas entre 2,5% e 
4,0%, razoavelmente coerentes com a geometria encontrada para a descrever em termos 
planimétricos. Não foi verificada a existência de obstáculos laterais em posição de poderem influenciar 
as condições exigidas de visibilidade na entrada do túnel. 
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Em face o exposto, a geometria existente assegura boas características para a circulação em boas 
condições de segurança e comodidade para as velocidades permitidas no troço. 
 
O perfil transversal tipo do troço em estudo, apresenta uma largura total de 9,00 m, e apresenta as 
seguintes características: 
 

- duas vias com 3,50 m de largura, uma em cada sentido; 

- passeios à esquerda e direita com 1,00 m de largura (mínimo). 

 
No início da intervenção, nas concordâncias de escavação e aterro, e nas valetas reduzidas, foi seguida 
a mesma solução aplicada na plena via: 
 

- duas vias com 3,50 m de largura, uma em cada sentido; 

- duas bermas com 1,00 m de largura totalmente pavimentadas. 

 
A transição berma pavimentada/passeio deverá ser progressiva, por forma a avisar o condutor e 
atempadamente do obstáculo. 

3.2.1.2 Traçado - Via de serviço 
 
Para garantir o acesso marginal e de manutenção à estrutura porticada de proteção às quedas de 
pedra, o traçado apresenta características diversas em planta e em perfil longitudinal, uma inclinação 
máxima de 20%. 
 
O perfil transversal tipo do troço em estudo (bidirecional), apresenta uma largura mínima de 3,00 m. 

3.2.2 Obras de estruturas 
 
As intervenções a realizar neste troço da VE2 serão compostas por três grandes conjuntos de 
intervenções, nomeadamente: 
 

- Realização de pórtico de proteção da VE2, em betão armado, contra a queda de blocos na via; 

- Cortina de estacas mono-apoiada protegendo o topo do talude contra a ação erodível dos 
agentes atmosféricos; 

- Proteção da face do talude com betão projetado e proteção da ação marítima do pé do 
talude através de solução tipo quebra-mar. 

3.2.2.1 Pórtico de proteção 
 
A estrutura proteção adotada consiste num pórtico em betão armado, com uma extensão de cerca de 
181 m a eixo. Na sua definição foram tidas em conta as seguintes condicionantes: 
 

- O traçado da via; 

- O perfil transversal da via; 

- Um gabarito vertical mínimo de 5,20 m, condicionado pela seção do Túnel João Delgado; 
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- As condições geotécnicas do local; 

- A presença de uma linha de água e nova PH junto ao pk 3+600; 

- A existência de um posto de transformação junto ao pk 3+750; 

- A integração paisagística da estrutura. 

 
A estrutura apresenta uma laje superior que recobre a estrada existente, que transmite os seus 
esforços a vigas, e, do lado de terra, a um muro de contenção. A laje apresenta uma espessura corrente 
de 0,75 m. 
 
A todo o contorno da laje existe uma viga de bordadura com espessura de 0,25 m que se eleva 1,25 m 
acima da cota de topo da laje. Esta viga tem como objetivo conter o aterro de amortecimento e 
cobertura ajardinada. Do lado de mar, esta viga estende-se abaixo da cota da viga por questões 
arquitetónicas. 
 
A viga V2, com secção de 0,50 x 0,80 m2, transmite os esforços a pilares (P1) afastados de, 
aproximadamente, 8,0 m no alçado do lado mar. Estes pilares são circulares com diâmetro de 0,70 m, 
apoiando-se em blocos de fundação com secção de 1,1 x 1,1 m2 e altura de 1,30 m. 
 
Do lado de terra a laje assenta num muro de contenção com secção variável entre 0,60 e 1,20 m. 
 
A viga V3, com secção de 1,00 x 1,25 m2, transmite os esforços a pilares afastados de, 
aproximadamente, 6,5 m junto ao posto de transformação. Estes pilares (P2) são circulares com 
diâmetro de 0,80 m, transmitindo a sua carga à fundação através de sapatas com secção de 
4,5 x 4,5 m2 e altura de 1,25 m. 
 
Por cima do PT a laje transmite os seus esforços às paredes dos muros e às vigas V4 e V4’, com seção 
de 0,80 x 1,00 m2. 
 
O tipo de fundação adotado para o muro varia ao longo da obra, consoante a geologia e geotécnica. 
Desde o início da obra é até ao km 3+715 o muro assenta em duas fiadas de estacas de diâmetro de 
800 mm, afastadas de 2,50 m. Entre o km 3+715 e até ao fim da obra a fundação do muro é de tipo 
direta, com uma largura de 4,65 m. 
 
A fundação dos pilares P1 é materializada através de uma estaca de diâmetro de 800 mm por pilar. 
 
A Figura 5 ilustra a seção corrente do pórtico proposto e a Figura 6 ilustra a secção corrente do pórtico 
junto ao PT. 
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Fonte: TPF, 2019 

Figura 5 - Secção corrente do pórtico 

 

 
Fonte: TPF, 2019 

Figura 6 - Seção do Pórtico junto ao Posto Transformador (km 3+750) 
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3.2.2.2 Cortina de estacas 
 
A cortina de estacas periférica é composta por estacas de diâmetro de 300 mm, afastadas de cerca de 
0,40 m e encastradas 5,0 m nos depósitos. A solidarizar as estacas existe uma viga de encabeçamento 
a viga V1, com dimensões 0,60 x 1,10 m2. A viga V1 também serve de apoio ao guarda-corpos da obra 
em betão armado. 
 
O travamento do topo da cortina de estacas é assegurado pela viga V0, com dimensão de 
0,60 x 0,30 m2. 
 
A face exposta das estacas será coberta por uma camada de betão projetado, com 0,10 m de espessura 
de betão projetado com fibras coberto por 0,03 m aferrolhado a estas. 

3.2.2.3 Obra de proteção de pé de talude 
 
De acordo com os critérios de dimensionamento assumidos no projeto, o manto de proteção deverá 
ser constituído por blocos de betão do tipo Antifer com 10 toneladas de peso e com as seguintes 
características principais: 
 

 
Fonte: TPF, 2019 

 
Os blocos de betão do tipo Antifer de 10 t deverão ser aplicados em camada dupla, em configuração 
irregular/desarrumada, sobre um talude com inclinação 1:2 (V:H), conforme apresentado nas peças 
desenhadas de projeto, e com densidade média de colocação recomendada de 50 cubos Antifer 
/100 m2. 

3.2.3 Pavimentação 
 
Os pavimentos projetados apresentam uma estrutura flexível tendo-se tido em consideração os 
pavimentos já construídos nomeadamente no que se refere às características dos materiais das 
camadas executadas e respetivas espessuras. 
 
Na execução de alguns trabalhos, tais como a abertura de valas para execução de sapatas e vigas de 
fundação, está prevista a escavação e remoção de parte do pavimento. Neste contexto preconiza-se: 
 

1) a execução integral do pavimento;  
2) a abertura de caixa entre vigas;  
3) o preenchimento com material britado “tout-venant”;  
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4) colocação de uma geogrelha sob a sub-base granular, por forma a evitar a propagação de 
fissuração na camada desgaste.  

 
Preferencialmente, a estrutura de pavimento deverá ser igual ao existente e constituído pelas 
seguintes camadas: 
 

- Camada de desgaste em betão betuminoso AC14 surf 35/50 (BB): 5 cm 

- Camada de regularização em macadame betuminoso AC20 reg ligante 35/50 (MB): 5 cm 

- Camada de base em macadame betuminoso, base ligante AC32 base 35/50 (MB): 8 cm 

- Camada de base em agregado britado de granulometria extensa: 15 cm 

- Camada de sub-base em agregado britado de granulometria extensa: 15 cm. 

 
Para os passeios considerou-se pavimento idêntico ao preconizado para o túnel: 
 

- Betonilha esquartelada: 2 cm 

- Massame de betão: 10 cm 

- Camada de base em agregado britado de granulometria extensa: 10 cm. 

 
Quanto à estrutura de pavimento de acesso ao PST (Posto Seccionamento e Transformação) e da Via 
de Serviço deverá ser constituído pelas seguintes camadas: 
 

- Camada de desgaste em betão betuminoso AC14 surf 35/50 (BB): 5 cm; 

- Camada de base em agregado britado de granulometria extensa: 15 cm 

- Camada de sub-base em agregado britado de granulometria extensa: 15 cm. 

3.2.4 Drenagem 
 
A conceção geral do sistema de drenagem teve principal objetivo otimizar as diversas soluções de 
acordo com as características da obra de proteção, do traçado e o meio que as envolve. 
 
Constitui objetivo do projeto assegurar um sistema de drenagem eficaz que garanta a proteção da 
obra dos efeitos nocivos da água e proporcione uma circulação segura durante os períodos de 
precipitação. O projeto teve ainda como objetivo assegurar a continuidade dos sistemas hídricos 
existentes (nomeadamente dar continuidade ao sistema de drenagem do túnel João Delgado), de 
modo a preservar as características das zonas associadas às linhas de água. 

3.2.4.1 Drenagem transversal 
 
A drenagem transversal é assegurada por uma única passagem hidráulica (PH) existente ao longo do 
traçado em estudo, prevendo-se a demolição integral desta PH. 
 
Assim prevê-se a implantação de uma nova PH, constituída por uma secção quadrangular, cujas 
características geométricas e de implantação estão resumidas no Quadro 7. 
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Quadro 7 - Características geométricas e de implantação da passagem hidráulica 

Fonte: TPF, 2019 

3.2.4.2 Drenagem longitudinal 

Drenagem das águas superficiais 
 
A drenagem da plataforma (proveniente de chuva e/ou lavagens de pavimento) é assegurada por um 
conjunto de sumidouros, que recolherão as águas caídas nas faixas de rodagem e passeios e as 
encaminharão para a vala de secção trapezoidal adjacente à cortina de estacas. Esta vala “pé de 
talude” também procederá à recolha das águas de escorrência e provenientes da cobertura da 
estrutura porticada de proteção. 
 
Assim, tendo em conta as características e a constituição do perfil transversal tipo, definiram-se as 
seguintes obras: 
 

- Vala pé de talude em enrocamento argamassado de secção trapezoidal com 1,00 m de largura 
por 0,50 m de profundidade, que foram adotadas ao longo da Via Expresso; 

- Vala pé de talude em betão de secção triangular com 1,50 m de largura por 0,50 m de 
profundidade, que foram adotadas ao longo da Via de Serviço; 

- Valeta semicircular  0,40 m em cobertura da estrutura porticada; 

- Tubos de queda e caixa dissipadora de caudais; 

- Sumidouros de recolha de águas da plataforma associado a caixas de visita (existente) e/ou, a 
evacuação das águas coletadas pelo sumidouro através de um coletor transversal (CEL); 

- Dreno/coletor longitudinal em tardoz do muro. 

 
Sempre que as condições locais o permitam as águas conduzidas pelas valas pé de talude são 
conduzidas para a PH ou linha de água existente. 
 
As águas recolhidas pelos tubos de queda, na caixa dissipadora, em caso de esgotamento da secção de 
vazão da vala trapezoidal são conduzidas a descidas de talude, em meia-cana com diâmetro 0,40 m. 
 
A vazão foi avaliada para as diferentes inclinações da rasante, contando que o afastamento de duas 
descidas entre si não deverá exceder em regra os 25 m, como medida de segurança face à velocidade 
dos caudais e necessidade de dissipação da energia. 
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Drenagem das águas subterrâneas 
 
A fim de recolher as águas profundas, provenientes de eventuais infiltrações, previu-se a instalação de 
um dreno de intersecção sobre a sapata da estrutura porticada, com 0,20 m de diâmetro, associado a 
uma tela drenante do tipo “enkadrain”. 
 
Associadas às valetas laterais de betão (existentes a demolir) e colocados inferiormente a estas, estão 
previstos drenos que permitirão recolher as águas de escorrência interna que possam afetar o 
pavimento. 

3.2.5 Ventilação 
 
A obra de proteção da VE2, por ter uma face lateral totalmente livre e exposta ao vento de nordeste 
que lhe garante ventilação natural, não necessita de ventilação forçada com auxílio a ventiladores. 
 
Porém, no que se refere ao Túnel João Delgado, a construção da nova estrutura de túnel falso 
representa uma obstrução e, portanto, uma alteração das condições de fronteira do fluxo de ar na 
entrada nascente do túnel (Figura 7). 
 

 
Fonte: TPF, 2019 

Figura 7 - Corte transversal da ligação do túnel à cobertura de proteção 

 
Nesse sentido foi feita uma avaliação do funcionamento da ventilação do túnel perante estas novas 
condições, tendo-se concluído que alteração no desempenho e eficiência de ventilação (tanto em 
modo nascente -> poente como poente -> nascente) é insignificante, pelo que não é necessária 
nenhuma alteração nos equipamentos de ventilação e desenfumagem atualmente existentes nem são 
requisitadas alterações no método de controlo atualmente vigorante. 
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3.2.6 Sinalização 
 
O esquema de sinalização horizontal e vertical a instalar na VE2, bem como nas zonas anteriores à sua 
entrada no túnel João Delgado, pretende assegurar uma boa orientação e boas condições de segurança 
do tráfego. 
 
Foi elaborado de acordo com "Disposições Normativas da ex-JAE" e complementadas com o prescrito 
no Decreto Regulamentar nº 22-A/98 de 01 de outubro (RST) e respetivas atualizações. De forma 
conjunta foi realizada a definição do tipo e localização dos dispositivos de retenção de veículos a 
instalar no Túnel Falso e acessibilidades em função das alterações preconizadas para a sinalização 
vertical. 
 
Dadas as características geométricas do traçado bem como as dimensões do perfil transversal tipo e o 
tipo de via, definiram-se distâncias de visibilidade, larguras de traço e espaçamento compatíveis com 
a velocidade de 60/90 km/h. 
 
A sinalização prevista inclui marcas longitudinais e sinalização vertical (sinais de código, sinais de 
balizamento e ponto de divergência e delineadores). 
 
As linhas longitudinais contínuas foram utilizadas neste projeto nas seguintes situações: 
 

a. Delimitação de faixas de rodagem da secção corrente e identificadas por Guias Laterais; 
b. Cedência na proximidade da entrada e saída do PST; 

 
As marcas longitudinais previstas a aplicar são as seguintes: 
 

- Linha contínua com 0,12 m de largura a aplicar como linhas axiais onde se pretende uma 
separação absoluta de vias, isto é, onde é interdita a mudança de via ou a ultrapassagem; 

- Linha contínua com 0,15 m de largura a aplicar como guias de delimitação da faixa de rodagem; 

- Linha mista com 0,12 m de largura adjacente à linha axial. 

 
Antes da aplicação de novas marcas, dever-se-á proceder à eliminação de marcas existentes com 
recurso a microfresagem, não sendo permitida em caso algum a utilização de processos de 
recobrimento como método de eliminação de marcas. 
 
Os sinais de código a instalar serão retangulares, triangulares e circulares, terão as dimensões de L = 
0,70 m ou Ø=0,70 m e serão executados em chapa de aço galvanizado ou alumínio. A sua colocação 
será feita em poste metálico implantado em maciços de betão. 

3.2.7 Serviços afetados 
 
Do reconhecimento feito no terreno identificaram-se as entidades abaixo indicadas: 
 

- EEM – Empresa de Eletricidade da Madeira; 

- ALTICE (Portugal Telecom); 

- Drenagem pluvial existente. 
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Através de contatos estabelecidos com as entidades supracitadas foi obtida informação complementar 
sobre os serviços identificados em campo, bem como informação sobre traçados futuros. 
 
Em todas as situações o projeto prevê a reposição dos serviços que serão interferidos pela obra. 
 
No âmbito das redes de transporte e/ou distribuição de energia elétrica haverá lugar à reposição de 
parte da rede de Média Tensão e Baixa Tensão (iluminação), devendo essa reposição ser efetuada nos 
mesmos pressupostos da atual rede, isto é, em canal técnico rodoviário. 
 
No que concerne à rede de telecomunicações (ALTICE/Portugal Telecom) e rede de informação/ 
comunicação (VIAEXPRESSO), atendendo ao tipo de intervenção preconizado, prevê-se a alteração da 
localização atual, do passeio esquerdo, para o direito garantindo, assim, as atuais condições. Neste 
contexto, o canal técnico rodoviário prevê a colocação de um tritubo DN50mm e três tubos DN110mm 
garantindo assim as atuais condições. 
 
Refira-se que a fiscalização deverá solicitar a presença de um técnico da ALTICE/Portugal Telecom e da 
VIAEXPRESSO no início dos trabalhos e sempre que haja escavações sobre a conduta. 
 
A desafetação dos Serviços Afetados visa garantir os direitos de ambas as partes. 
 
O objetivo deverá ser sempre o de reduzir a extensão das intervenções ao mínimo razoável, no estrito 
cumprimento das disposições legais aplicáveis, e deverão sempre ter em conta a segurança e a eficácia 
das posteriores operações de manutenção dos serviços e da própria via. 
 
Estas intervenções deverão ter lugar o mais cedo possível, de modo a desimpedir atempadamente as 
zonas de trabalho, atendendo à respetiva prioridade, mas também à sequência do plano de 
construção, particularmente no que diz respeito à criação de vias de recurso para suporte físico das 
soluções provisórias, quando necessário. 
 
Não é de excluir, que durante os trabalhos de obra possam a vir a ser detetadas outras infraestruturas 
para além das referenciadas neste estudo, nomeadamente infraestruturas enterradas. 
 
Antes do início dos trabalhos, deverão ser avisadas as entidades enunciadas de modo a dar 
conhecimento da data de arranque da obra e para estes designarem os respetivos responsáveis. 

3.2.8 Desvios provisórios 
 
Durante a execução da empreitada, estão previstos desvios provisórios, onde se incluem o 
ajustamento da sinalização vertical e horizontal e equipamento de segurança às novas condições, com 
a proteção de um troço da atual via. 
 
Nesse âmbito foi elaborado um Dossier de Exploração onde se encontram estabelecidas as regras e os 
princípios de segurança que empreiteiro deverá observar, de forma a adequar o programa de trabalhos 
aos condicionalismos impostos pela segurança e gestão do tráfego. 
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A execução das operações de escavação, execução de estacas e betão armado em estrutura porticada 
de proteção obedecerão a um faseamento tendo em consideração os esquemas de circulação e 
balizamento previstos no Dossier de Exploração. 
 
A programação da sequência das diferentes fases de execução dos trabalhos deverá ser proposta pelo 
Empreiteiro e submetida à apreciação do Dono da Obra. 
 
O faseamento da obra compreende genericamente a realização dos seguintes trabalhos, conforme 
definido nos Elementos para Obra, e de acordo com as condições estabelecidas no Caderno de 
Encargos e nas Cláusulas Técnicas Especiais: 
 

- FASE 1: Secção Corrente – Escavação, sapatas, muros cobertura da estrutura porticada. 
Realização dos trabalhos preparatórios para arranque das obras, com instalação da sinalização 
temporária de obra prevendo a supressão de berma direita no sentido Oeste-Este, contrário 
ao da Fase 2. 

- FASE 2: Secção Corrente – Execução de estacas e pilares da estrutura porticada. Realização dos 
trabalhos preparatórios para arranque das obras, com instalação da sinalização temporária de 
obra prevendo a supressão de berma direita no sentido Este-Oeste. Execução de estacas e 
pilares da estrutura porticada de proteção. O Início da intervenção situa-se sensivelmente ao 
Pk 3+500 e o final ao Pk 3+800. Atendendo à limitação de espaço, em função dos rendimentos 
esperados para as diversas operações deverá ser planeada a dimensão dos troços a realizar, 
prevendo que a circulação passe a alternada à custa de semaforização. 

 
Assegurando todos os critérios de gestão de tráfego e as inerentes ações de segurança anteriormente 
descritas, deverá o Empreiteiro ter especial atenção aos casos particulares que, em resumo, e como 
sequência prevista para os trabalhos se refere seguidamente: 
 

- Em nenhuma fase de execução da obra, as guardas de segurança podem ficar expostas ao 
tráfego abaixo da altura regulamentar, ou seja, 0,70 m (tolerância de +0,005 m) de altura da 
aresta superior da viga à cota do pavimento. 

 
Tendo por base os elementos que integram o presente Dossier de Exploração, fica o empreiteiro 
obrigado a apresentar os esquemas de desvio de tráfego que propõe, onde constará toda a sinalização 
temporária necessária. Estes esquemas terão de ser aprovados pelo Dono de Obra 

3.2.9 Integração paisagística 
 
O projeto de integração paisagística incide apenas na zona da cobertura da infraestrutura e respetiva 
frente a nascente, tendo como objetivo enquadrá-la o mais possível com a envolvente, tornando-a 
como parte integrante da paisagem e minimizando a sua visualização a partir da envolvente. 
 
Por forma a garantir o enquadramento estético, as condições ecológicas e a sustentabilidade da área 
de intervenção, recorreu-se à utilização de espécies autóctones, garantido assim o sucesso no 
desenvolvimento da vegetação, através de um processo de baixa manutenção e de grande 
adaptabilidade às condições biofísicas, ecológicas e edáficas do local. 
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Em conformidade com o disposto no Ofício n.º 3.211 da Direção Regional do Ordenamento do 
Território e Ambiente (DROTA), datado de 27/03/2017, o projeto de integração paisagística integra as 
seguintes medidas: 
 

- Preenchimento de toda a cobertura da obra com vegetação autóctone, que respeite a 
sensibilidade ecológica da paisagem em questão, incluída na Rede Natura 2000, Laurissilva da 
Madeira. 

- Revestimento do emboquilhamento nascente do túnel falso com pedra basáltica característica 
da região. 

 
Para a implantação do revestimento vegetal, optou-se pela utilização de sementeiras de espécies 
herbáceas e arbustivas. As espécies a utilizar foram selecionadas tendo em conta as associações 
vegetais próprias da região, a exposição, o clima, as características fisiológicas das espécies e alguns 
parâmetros estético-funcionais, por forma a garantir uma melhor adaptação às condições locais. Deste 
modo, aumentam-se as probabilidades de sucesso da vegetação e, consequentemente, dos objetivos 
pretendidos. 
 
O revestimento do emboquilhamento nascente do túnel falso será feito em lajes irregulares de basalto, 
onde as maiores terão uma dimensão 0,50 x 0,50 m. O objetivo será colocar a lajes de forma a obter 
um aspeto o mais idêntico possível ao dos muros de contenção existentes na zona. 

3.3 ALTERNATIVAS DE PROJETO 
 
Os estudos para definição das obras de proteção da VE2 entre os Túneis da Ladeira da Vinha e João 
Delgado iniciaram-se com a elaboração de uma primeira versão do projeto, então designado como 
“Proteção da Via Expresso 2 entre os Túneis da Ladeira da Vinha e João Delgado”, em fase de Estudo 
Prévio, em setembro de 2015. 
 
A necessidade deste projeto decorreu do facto de neste trecho da VE2 existirem vários episódios de 
desprendimentos e quedas de blocos de rocha sobre a via, provenientes da escarpa existente a sul. 
Estes incidentes constituem um real risco para os utentes, tendo-se mesmo registado a morte de uma 
pessoa. Para além da proteção dos utentes contra a queda de blocos na zona em causa, a equipa 
projetista (CENOR) constatou que a segurança da plataforma da VE2 também estaria comprometida 
devido aos fenómenos de erosão ocorridos no pé do talude da via decorrentes das condições climáticas 
muito adversas na zona, da acentuada agitação marítima e da descarga de água sobre o talude 
proveniente do sistema de drenagem pluvial existente no local junto ao emboquilhamento do túnel 
João Delgado. 
 
Assim, a solução preconizada tinha como objetivo salvaguardar a segurança dos transeuntes na 
eventualidade de queda de blocos provenientes da escarpa localizada a sul da via e garantir a 
segurança da plataforma rodoviária da VE2. 
 
A solução preconizada consistia na construção de uma estrutura porticada para a proteção da 
circulação no trecho da VE2 entre os Túneis da Ladeira da Vinha e João Delgado. O projeto incluía ainda 
a construção de uma cortina mono-apoiada no trecho onde existiam sinais de erosão do pé do talude, 
visando por um lado garantir as condições adequadas de fundação à estrutura porticada de proteção 
da VE2 e por outro lado confirmar e conferir ao terreno de fundação da via maior resistência face às 
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tensões a que se encontrava sujeito bem como aumentar a margem de segurança relativamente a 
futuras erosões, uma vez que a zona em causa está permanentemente sujeita à erosão marítima. 
 
Os principais condicionalismos identificados e assumidos aquando do desenvolvimento da solução 
prendiam-se com os seguintes aspetos: 
 

- Condições de fundação da plataforma da estrada, nomeadamente as caraterísticas do maciço 
rochoso e dos depósitos de vertente ocorrentes; 

- Condições de estabilidade do talude adjacente à estrada; 

- Geografia do local e exposição marítima; 

- Regime hidrogeológico vigente e caraterísticas dos sistemas de drenagem pluvial da estrada e 
do túnel instalados; 

- Necessidade de manter em serviço, mesmo que de modo condicionado, a VE2 durante os 
trabalhos de construção; 

- Garantir facilidade e rapidez de execução; 

- Definir soluções com o menor custo associado possível. 

 
A estrutura de proteção preconizada consistia num pórtico em betão armado, para a proteção dos 
blocos na via, a construir numa extensão de cerca de 296 m. A estrutura apresentava uma laje superior 
que recobria a estrada existente, que transmitia os seus esforços a vigas e, do lado de terra, a um muro 
de contenção. As vigas transmitiam os esforços a pilares afastados de, aproximadamente, 8 m no 
alçado do lado do mar e de 6,5 m junto ao posto de transformação existente (Pk 3+750). A laje 
apresentava uma inclinação de 10 graus com o plano horizontal, para reduzir o peso dos detritos sobre 
a mesma no caso de ocorrer um deslizamento de terras. No que respeita às fundações, foram tidos em 
consideração os resultados da prospeção geotécnica tendo sido definidos os seguintes tipos: 
 

- Fundações indiretas, com estacas de 0,80 m, de diâmetro ligadas à cortina de contenção para 
os pilares localizados no alçado; 

- Fundações indiretas, com quatro estacas de 0,80 m de diâmetro por pilar, ligadas por um 
maciço para os pilares interiores; 

- Fundações diretas, para os muros, através de uma sapata contínua fundida sobre o substrato 
vulcânico ou sobre pegões, nas zonas em que o terreno existente fosse constituído por 
depósitos de vertente. 

 
O projeto previa ainda, junto ao paramento exterior do muro, a construção de um acesso para permitir 
a realização de trabalhos de limpeza e manutenção. 
 
A cortina mono-apoiada preconizada seria constituída por estacas de pequeno diâmetro (300 mm com 
comprimento de 8,0 m, afastadas de 400 mm), fundadas nos depósitos de vertente, numa extensão 
aproximada de 170 m, através de equipamento de furação ligeiro. 
 
No que concerne à drenagem, no caso concreto da descarga da drenagem do túnel João Delgado 
existente estava previsto o seu encaminhamento para a nova drenagem da VE2 a construir no eixo da 
via e posterior ligação à passagem hidráulica ao km 3+610. Era proposto a eliminação da descarga na 
encosta existente (com diâmetro 400 mm). 
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O projeto propunha ainda a proteção do pé do talude adjacente à VE2 (próximo do túnel de João 
Delgado), através da execução de um aterro de enrocamento na base protegido com um manto 
resistente em enrocamento ou em blocos pré-fabricados do tipo “Antifer” ou “Tetrápodes”. 

3.4 AÇÕES ASSOCIADAS ÀS FASES DE CONSTRUÇÃO, EXPLORAÇÃO E DESATIVAÇÃO 
 
As ações de projeto passíveis de produzir impactes ambientais na fase de construção respeitam, 
essencialmente, à afetação de áreas pela empreitada, quer de forma temporária, no que respeita ao 
estaleiro e apoios em terra, quer de forma definitiva, no que respeita às áreas construídas, e, ainda, às 
atividades e processos construtivos a desenvolver. 
 
As principais ações a desenvolver na fase de construção são, genericamente, as seguintes: 
 

- Atividades gerais associadas à obra e funcionamento das estruturas de apoio, incluindo a 
implantação e funcionamento do estaleiro e de outras infraestruturas de apoio à obra, bem 
como a movimentação geral de veículos, maquinaria, equipamentos e trabalhadores 
envolvidos na obra; 

- Fornecimento de materiais à obra (p.ex. betão, pavimentos); 

- Execução da obra de proteção do talude, construção da via de serviço, execução da nova PH e 
das estacas (incluindo escavações, fundações, colocação de cimbre e armadura, betonagem, 
trabalhos de proteção, impermeabilização e drenagem); 

- Limpeza, desmobilização e desmontagem do estaleiro, incluindo as ações de desmontagem do 
estaleiro, remoção de acessos e outras estruturas provisórias, limpeza geral e trabalhos de 
reposição da situação previamente existente em todos os locais afetados pela obra. 

 
As principais ações a desenvolver na fase de exploração são, genericamente, as seguintes: 
 

- Intervenções de manutenção; 

- Tráfego rodoviário. 

3.5 PRINCIPAIS TIPOS DE MATERIAIS E ENERGIA A UTILIZAR 
 
A execução do projeto irá implicar a utilização de materiais de construção civil para projetos 
ferroviários, não se prevendo que seja necessário o recurso a materiais que acarretem riscos elevados 
para o ambiente. Para a fase de construção serão necessários os seguintes materiais: 
 

- Ferro e aço (fixações); 
- Inertes (enrocamento, solos e terra 

vegetal); 
- Geotêxtil; 
- Betão e cimento (incluindo manilhas, vigas, 

lajetas e outras componentes de 
drenagem); 

- Cabos (telecomunicações e sinalização); 
- Tubagens de PVC; 
- Estacas 

- Vários tipos de metais; 
- Madeiras 
- Tintas, colas, resinas, óleos e 

lubrificantes; 
- Vidro; 
- Equipamentos elétricos e 

eletromecânicos; 
- Gasolina e gasóleo; 
- Plásticos 
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As principais fontes de energia utilizadas serão os combustíveis fósseis e a eletricidade para o 
funcionamento dos veículos e máquinas afetos à obra. 
 
Na fase de exploração, em particular para as operações de manutenção, prevê-se que sejam utilizados 
os materiais listados para a fase de construção embora em quantidades muito inferiores. A energia 
consumida terá origem nas centrais termoelétricas e fontes de energia renovável (hídrica, eólica e 
solar). 

3.6 EFLUENTES, RESÍDUOS E EMISSÕES PREVISÍVEIS 
 
No Quadro 8 apresentam-se os principais tipos de efluentes e emissões previsivelmente gerados nas 
fases de construção e de exploração do projeto. 

Quadro 8 - Efluentes e emissões gerados na fase de construção e de exploração 

Tipologia Fase de construção Fase de exploração 

Águas 
residuais 

- Domésticas (estaleiro) 

- Pluviais (drenagem das escavações) 
- Pluviais (escorrência) 

Poluentes 
atmosféricos 

- Poeiras e partículas em suspensão (PM) 
originadas na movimentação de veículos e 
equipamentos em caminhos não asfaltados, 
pela movimentação e armazenagem de 
terras e balastro e pelas demolições 

- Poluentes gerados na combustão de 
motores de viaturas e equipamentos, 
nomeadamente CO, NOx, SO2, partículas, 
agregados de partículas de carbono e de 
hidrocarbonetos não queimados 

- Poluentes gerados na combustão 
de motores de viaturas 

Ambiente 
Sonoro 

- Níveis sonoros produzidos pelo 
funcionamento de veículos, máquinas e 
equipamentos afetos à obra 

- Níveis sonoros produzidos pelo 
funcionamento de veículos que 
circulam na VE2 

 

No Quadro 9 identificam-se os resíduos previsivelmente gerados durante as fases de construção e 
exploração e respetivos códigos LER (Lista Europeia de Resíduos). 

Quadro 9 - Resíduos gerados na fase de construção e de exploração 

Tipologia Resíduo Código LER 

Resíduos de embalagens; 
absorventes, panos de 
limpeza, materiais filtrantes 
e vestuário de proteção 

Embalagens de papel e cartão 15 01 01 

Embalagens de plástico 15 01 02 

Embalagens de metal 15 01 04 
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Tipologia Resíduo Código LER 

Resíduos de embalagens; 
absorventes, panos de 
limpeza, materiais filtrantes 
e vestuário de proteção 

Embalagens compósitas 15 01 05 

Misturas de embalagens 15 01 06 

Embalagens de vidro 15 01 07 

Embalagens têxteis 15 01 09 

Embalagens contendo ou contaminadas por substâncias 
perigosas 

15 01 10* 

Desperdícios contaminados com hidrocarbonetos 15 02 02* 

Resíduos do 
desmantelamento de 
veículos em fim de vida e da 
manutenção de veículos 

Pneus usados 16 01 03 

Filtros de óleo e gasóleo 16 01 07* 

Pastilhas de travões 16 01 12 

Filtros de ar 16 01 22 

Resíduos de equipamento 
elétrico e eletrónico 

Transformadores e condensadores, contendo PCB 16 02 09* 

Equipamento fora de uso, contendo componentes perigosos 16 02 13* 

Equipamento fora de uso não abrangido em 16 02 09 a 
16 02 13 

16 02 14 

Pilhas e acumuladores Acumuladores de chumbo (baterias) 16 06 01* 

Resíduos de construção e de 
demolição 

Betão 17 01 01 

Tijolos 17 01 02 

Ladrilhos, telhas e materiais cerâmicos 17 01 03 

Misturas ou frações separadas de betão, tijolos, ladrilhos, 
telhas e materiais cerâmicos contendo substâncias perigosas 

17 01 06* 

Misturas de betão, tijolos, ladrilhos, telhas e materiais 
cerâmicos não abrangidas em 17 01 06 

17 01 07 

Madeira 17 02 01 

Vidro 17 02 02 

Plásticos 17 02 03 

Misturas betuminosas não abrangidas em 17 03 01 17 03 02 

Cobre, bronze e latão 17 04 01 

Alumínio 17 04 02 

Chumbo 17 04 03 

Zinco 17 04 04 

Ferro e aço 17 04 05 

Mistura de metais 17 04 07 

Solos e rochas  17 05 04 

Outros RCD contendo ou constituídos por substâncias 
perigosas 

17 09 03* 

Misturas de RCD 17 09 04 
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Tipologia Resíduo Código LER 

Resíduos de estações de 
tratamento de águas 
residuais 

Lamas do tratamento de águas residuais urbanas 19 08 05 

Resíduos urbanos e 
equiparados 

Papel e cartão 20 01 01 

Vidro 20 01 02 

Resíduos biodegradáveis de cozinhas e cantinas 20 01 08 

Lâmpadas fluorescentes e outros resíduos contendo mercúrio 20 01 21* 

Equipamento elétrico e eletrónico fora de uso não abrangido 
em 20 01 21, 20 01 23 ou 20 01 35 

20 01 36 

Misturas de resíduos urbanos e equiparados (Indiferenciados) 20 03 01 

Legenda: * resíduo perigoso 

Na fase de exploração os resíduos produzidos serão enviados para um operador licenciado, de acordo 
com a sua tipologia. 

3.7 PROJETOS ASSOCIADOS OU COMPLEMENTARES 
 
Entende-se por projetos associados os projetos autónomos necessários ao pleno funcionamento do 
projeto principal em análise. Os projetos complementares são projetos autónomos que 
complementam o projeto embora a sua não execução não comprometa o funcionamento deste. 
 
Considerando as definições apresentadas não foram identificados quaisquer projetos complementares 
ou associados ao projeto em avaliação. 

3.8 LOCALIZAÇÃO DO ESTALEIRO, ÁREAS DE EMPRÉSTIMO E DE DEPÓSITO E ACESSO À OBRA 
 
Nesta fase não foram propostos locais para a localização do estaleiro, áreas de depósito de terras e 
acessos à obra. A sua localização será definida pelo Empreiteiro em conjunto com a VIAEXPRESSO. 

3.9 PROGRAMAÇÃO TEMPORAL E FASEAMENTO CONSTRUTIVO 
 
A execução da obra será precedida pela instalação do estaleiro, mobilização de equipamentos e a 
realização de trabalhos preparatórios relacionados com a piquetagem e a proteção e segurança da 
obra, estimando-se que a duração total destas atividades não ultrapasse duas semanas. 
 
Preconiza-se assim o seguinte faseamento construtivo para a contenção: 
 

1. Trabalhos preparatórios; 
2. Execução da obra de proteção do talude contra a ação da ondulação; 
3. Execução da nova PH; 
4. Execução das estacas da parede contínua; 
5. Betonagem da sapata da parede e viga V0; 
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6. Colocação de cimbre e armadura por troços para betonagem dos elementos de betão armado 
da parede e Pilares P2; 

7. Colocação de cimbre e armadura por troços para betonagem dos elementos de betão armado 
da cobertura, ou seja, da laje de topo, da viga e das platibandas; 

8. Execução de estacas Ø300 mm afastadas de 400 mm, com comprimento de 8,0 m e das estacas 
associadas às fundações do pórtico; 

9. Betonagem do maciço e viga V1 e restante V0; 
10. Colocação de cimbre e armadura por troços para betonagem dos elementos de betão armado 

dos Pilares P1; 
11. Escavação em frente da cortina de estacas; 
12. Colocação de cimbre e armadura por troços para betonagem dos elementos de betão armado 

da cobertura, ou seja, da laje de topo, da viga e das platibandas; 
13. Execução dos trabalhos de proteção, impermeabilização e drenagem da laje de topo; 
14. Realização dos acabamentos relacionados com as restantes estruturas. 

3.10 ESTIMATIVA DE CUSTO 
 
O custo total do investimento associado às intervenções propostas no âmbito do Projeto de Execução 
é de 5.726.007,69 €. 
 



 

Estabilização do Talude e Proteção da VE2 entre os  
Túneis da Ladeira da Vinha e João Delgado. 

Troço entre o km 3+600 e 3+800 
Projeto de Execução 

 
Estudo de Impacte Ambiental 

 

 

 
Pág. 38 

 

4 CARATERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL 

4.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 
Tendo por base a descrição do projeto apresentada no Capítulo 3, procede-se no presente capítulo à 
caracterização da situação atual do ambiente na área de implantação do projeto. 
 
Na definição dos fatores ambientais a analisar foram considerados os que potencialmente serão mais 
suscetíveis à ocorrência de impactes ambientais, tendo em conta as características do projeto e da 
área de intervenção. A análise realizada no presente EIA incide sobre os seguintes fatores ambientais: 
 

- Clima; 

- Alterações Climáticas; 

- Geologia, Geomorfologia e Geotecnia; 

- Solos e Usos do Solo; 

- Recursos Hídricos; 

- Hidrodinâmica Marinha; 

- Qualidade do Ar; 

- Ambiente Sonoro; 

- Gestão de Resíduos; 

- Sistemas Ecológicos; 

- Paisagem; 

- Componente Social; 

- Ordenamento do Território e Condicionantes ao Uso do Solo; 

- Património Cultural. 

 
Na análise de cada um destes fatores ambientais são adotadas metodologias específicas, as quais são 
descritas nos subcapítulos respeitantes a cada um deles. A evolução previsível do ambiente afetado 
na ausência do projeto apenas se apresenta no caso dos fatores ambientais em que se justifica essa 
análise. 
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4.2 CLIMA 

4.2.1 Metodologia 
 
A ilha da Madeira situa-se geograficamente na região subtropical, apresentando um clima ameno, com 
características mediterrâneas, em todas as estações, à exceção das zonas mais elevadas onde as 
temperaturas observadas são inferiores. A presença do oceano atlântico reflete-se na reduzida 
amplitude térmica. Por outro lado, alguns dos sistemas depressionários que atravessam o Atlântico 
descem até à latitude da Madeira dando origem, durante os meses de inverno, a precipitação 
abundante. Durante o Verão, predominam os ventos com rumo do quadrante Norte, associados ao 
ramo Leste do Anticiclone dos Açores. 
 
O clima da ilha da Madeira é fortemente influenciado por fatores geográficos e pelo seu relevo muito 
acidentado, com montanhas de altitude elevada, separadas por ravinas profundas, o que resulta na 
existência de muitos microclimas. 
 
Na zona norte da ilha as temperaturas são inferiores e as precipitações são superiores aos valores 
registados na vertente sul. 
 
Para a análise detalhada do clima, para o concelho de Porto Moniz, foram utilizados dados das Normais 
Climatológicas (1951 – 1980) das Estação Meteorológica de Ponta Delgada (Lat. 32º49’N Long. 
16º59’W, Alt. 136m). 

4.2.2 Temperatura do ar 
 
De acordo com os dados apresentados na Figura 8 é possível verificar que as áreas costeiras e de baixa 
altitude apresentam sempre temperaturas mais elevadas do que as observadas nas áreas mais 
elevadas e montanhosas. As médias anuais de temperatura do ar na estação de Ponta Delgada são de 
17ºC. 
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Fonte: Normais Climatológicas da Estação Meteorológica de Ponta Delgada (1951-1980) 

Figura 8 - Temperaturas médias mensais do ar 

 

 
Fonte: Normais Climatológicas da Estação Meteorológica de Ponta Delgada (1951-1980) 

Figura 9 - Temperaturas máximas e mínimas – Ponta Delgada 

Observando a Figura 9, para a estação de Ponta Delgada a temperatura máxima registou-se durante o 
mês de setembro (33,5 ºC) e a mínima em janeiro (7,6 ºC). 
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4.2.3 Precipitação 
 
A precipitação, a par com a temperatura, é um elemento climático, que se apresenta fortemente 
condicionado com a altitude e a influência marítima, por isso mesmo pode apresentar maior 
variabilidade. 
 

 
Fonte: Normais Climatológicas da Estação Meteorológica de Ponta Delgada (1951-1980) 

Figura 10 - Valores médios de temperatura e precipitação – Ponta Delgada 

Em Ponta Delgada, entre outubro e fevereiro são os meses onde se registam maiores valores de 
precipitação. O mês de janeiro é o mais pluvioso, com valores que ultrapassam os 190 mm. Os meses 
menos chuvosos são os meses de julho e agosto, atingindo um valor mínimo de 15,6 mm (julho). 

4.2.4 Humidade relativa do ar 
 
A humidade relativa do ar está fortemente dependente da altitude e da proximidade ao oceano, bem 
como à altura do ano. Na Figura 11 apresenta-se a distribuição da humidade relativa média mensal na 
estação de Ponta Delgada (às 9, às 15 e às 21 horas) para o período 1951 – 1980. 
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Fonte: Normais Climatológicas da Estação Meteorológica de Ponta Delgada (1951-1980) 

Figura 11 - Valores médios de humidade relativa do ar – Ponta Delgada 

De acordo com a figura anterior verifica-se que o valor mínimo de humidade relativa foi registado no 
mês de março, às 15h, com um valor de 69%, e o valor máximo foi registado durante o mês de 
setembro, às 21h (82%). 
 
Os valores médios anuais, na Estação de Ponta Delgada, são de 77% às 9h, 71% às 15h e 80% às 21h, 
verificando-se que a humidade média anual apresenta valores mais elevados ao fim do dia nos meses 
de Verão. 
 
Os valores registados na Estação de Ponta Delgada são característicos do clima húmido e quente. 

4.2.5 Evaporação 
 
A evaporação também depende fortemente da altitude, disponibilidade de recursos hídricos e 
existência de vegetação.  
 
Na Figura 12 apresentam-se as médias de evaporação (mm) registadas na Estação de Ponta Delgada. 
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Fonte: Normais Climatológicas das Estações Meteorológicas de Ponta Delgada (1951-1980) 

Figura 12 - Valores médios de evaporação – Ponta Delgada 

Em termos de valores totais médios anuais, em Ponta Delgada o valor é de 703,9 mm em Ponta 
Delgada. Os valores mínimo e máximo foram de 38,7 mm, em dezembro, e de 150,2 mm, em julho, 
respetivamente.  
 
De acordo com a Figura 12 verifica-se que uma reduzida variabilidade ao longo do ano, apresentando 
valores de evaporação mais elevados durante os meses de julho e agosto (64,2 e 68,4 mm, 
respetivamente). Os valores mais baixos registam-se nos meses de janeiro e fevereiro (52,4 e 
54,8 mm). 

4.2.6 Nebulosidade 
 
A nebulosidade é medida numa escala de 0 a 10, sendo que 0 corresponde a céu limpo e 10 
corresponde a céu encoberto. 
 
Na Figura 13 apresentam-se os valores de nebulosidade registados para a Estação de Ponta Delgada, 
às 9h, às 15h e às 21h. 
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Fonte: Normais Climatológicas das Estações Meteorológicas de Ponta Delgada (1951-1980) 

Figura 13 - Valores médios de nebulosidade – Ponta Delgada 

A estação meteorológica de Ponta Delgada apresenta um valor médio anual de 7, ou seja, nesta zona 
o céu apresenta-se moderadamente nublado ao longo do ano. O valor máximo (8) foi registado nos 
meses de junho e julho, às 21h, e o mínimo (6) foi registado em agosto e setembro, às 9h, em agosto, 
setembro e outubro, às 15h e às 21h. 

4.2.7 Vento 
 
O regime de ventos possui grande importância por ser o agente que mais afeta a dispersão dos 
poluentes atmosféricos, sendo também determinante na evapotranspiração e ocorrência de geadas. 
A tendência dos ventos na zona é de Este, com uma percentagem de cerca de 40%, ao longo do ano e 
uma intensidade média de 15 km/h. 
 
Apesar de uma baixa predominância e menor velocidade, os ventos de Nordeste também se fazem 
sentir com uma frequência de cerca de 14% e velocidade média de 10,6 km/h. 
 
Verifica-se também que os ventos podem fazer-se sentir noutros quadrantes, mas com frequências e 
intensidades médias mais baixas. 
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4.2.8 Nevoeiro 
 
A análise do número de dias de nevoeiro é um fenómeno característico das áreas de maior altitude, 
sendo dessa forma, essencialmente, nevoeiros orográficos. 
 
Na área da Estação de Ponta Delgada verifica-se a inexistência ou reduzida frequência de nevoeiros. 

4.2.9 Classificação climática 
 
Das inúmeras classificações climáticas existentes, uma das mais utilizadas é a classificação de Köppen 
que é baseada nas temperaturas médias e na precipitação de cada região. 
 
De acordo com a classificação climática de Köppen, a área de intervenção apresenta a seguinte 
classificação: 
Csb: 
 

- C: Clima mesotérmico (temperado), onde a temperatura média do mês mais frio é inferior a 
18 ºC e superior a -3ºC, a temperatura do mês mais quente é superior a 10ºC e as estações de 
inverno e verão estão bem definidas; 

- s: Estação seca no verão. As chuvas são maioritariamente no inverno, e a quantidade de 
precipitação no mês mais seco é inferior a 1/3 da do mês mais chuvoso; 

- b: Verão pouco quente, mas extenso, em que a temperatura média do mês mais quente é 
inferior a 22ºC, havendo mais de 4 meses com temperatura média superior a 10ºC. 

 
A classificação Csb refere-se a um clima temperado húmido com Verão seco e temperado. 
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4.3 ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 

4.3.1 Metodologia 
 
Relativamente às alterações climáticas, importa analisar quais são as principais vulnerabilidades do 
projeto relativamente às alterações no clima e nos riscos de inundação, principalmente das zonas 
costeiras. 
 
Para a análise dessas alterações e identificação dos principais impactes será feito em primeiro lugar 
uma verificação da evolução do clima ao longo do último século, para depois se fazer uma projeção 
para os próximos 100 anos, recorrendo para tal aos estudos e modelos de projeção e aos cenários 
avaliados. 

4.3.2 Cenários climáticos e potenciais impactes 
 
De acordo com o Plano de Gestão de Região Hidrográfica do Arquipélago da Madeira – RH10 (SRA, 
2014), em termos de evolução nos últimos 100 anos (1921-2000), a temperatura média na Ilha da 
Madeira apresenta uma tendência crescente e uma diminuição da amplitude térmica. 
 
Já os dados da precipitação entre 1901 e 2000 não revelam uma tendência significativa a longo prazo, 
contudo no outono/inverno observa-se um aumento no mês de dezembro que é compensado pela 
redução nos meses seguintes e uma maior variabilidade (medida através do desvio padrão sazonal) na 
primavera. 
 
Quanto à insolação anual não se verifica alterações significativas e uma ligeira e progressiva diminuição 
da nebulosidade. A humidade relativa do ar verifica-se um aumento a partir da década de 70 do século 
XX. 
 
No geral os dados climáticos sugerem uma tendência para o aumento de eventos meteorológicos 
extremos a partir da última metade do século XX, com condições propícias para a ocorrência de secas 
e cheias (precipitação de inverno e de verão mais concentrada e temperaturas de verão mais 
elevadas). 
 
De acordo com o Plano de Gestão de Região Hidrográfica do Arquipélago da Madeira – RH10 (SRA, 
2014 e SRA, 2017), nos projetos SIAM, SIAM_II e CLIMAAT_II, que constituem a primeira avaliação de 
risco climático a nível nacional na qual assentou a Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações 
Climáticas (ENAAC), foram analisados os critérios de alterações climáticas para a Ilha da Madeira, 
usando simulações de diferentes modelos. 
 
No SIAM II foram considerados cenários globais de alterações climáticas A2 (pessimista com maiores 
emissões de gases de efeito de estufa) e B2 (otimista em termos de desempenho ambiental) obtidos 
pelo modelo global HadCM3, por intermédio de métodos de regionalização dinâmica para a Ilha da 
Madeira.  
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Os resultados evidenciam: 
 

- Aumento da temperatura média entre 1,3ºC e 3ºC; 

- Tendência de diminuição da precipitação em cerca de 30% no final do séc. XXI. 

 
No Quadro 10 apresenta-se um resumo da variação da temperatura e precipitação até 2100 para os 2 
cenários estudados. 

Quadro 10 - Variação da precipitação e temperatura na Ilha da Madeira relativa ao período de referência 
1970-1990 

 
Fonte: adaptado de Gomes et al., 2015. 

 
Na área de estudo propriamente dita (zona poente do lado norte da Ilha), ao nível da precipitação, a 
anomalia negativa deverá fazer-se sentir mais na primavera e menos no outono/inverno. 
Relativamente à temperatura, a anomalia positiva é menos significativa relativamente à que é prevista 
para a encosta sul e na região do Funchal. Os valores devem variar entre os 1,8ºC e os 2,4ºC acima do 
período de referência (cenário pessimista A2). 
 
Quanto o que ao nível do mar diz respeito, os resultados de diversos estudos referem que para o 
arquipélago da Madeira é projetado um aumento de 75 cm até 2100, no cenário RCP 8.5 do IPCC 
(cenário mais pessimista e equivalente ao A2) (Kopp et al., 2014 in SRA, 2017). 
 
Os potenciais impactes projetados para os diversos setores são: 
 

- Agricultura: Do ponto de vista climático, poderão registar-se alterações positivas na 
produtividade devido ao aumento da temperatura. Todavia, esta produtividade estará 
condicionada pela disponibilidade de água face às tendências de diminuição dos quantitativos 
de precipitação; 

- Florestas: Previsível aumento do risco meteorológico de incêndios na vertente sul, coincidente 
com as áreas de floresta plantada. Na vertente norte e nas zonas costeiras é projetado, 
também, um aumento do risco de incêndio florestal; 

- Biodiversidade: Tendência de deslocação dos ecossistemas em altitude e extinção local de 
algumas espécies cujo limiar fisiológico/fenológico seja ultrapassado; 

- Energia: A variabilidade climática poderá condicionar a oferta segura e a preço razoável de 
energia na RAM, designadamente através de eventos extremos (tempestades no oceano que 
condicionem o reabastecimento energético de origem fóssil; cheias, aluviões, inundações ou 
incêndios que atinjam locais de armazenamento de combustíveis e/ou perturbem o seu 
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transporte dentro das próprias ilhas). Por outro lado, as centrais hídricas dependem das 
afluências disponíveis e da capacidade de armazenamento de água, diretamente influenciadas 
pela precipitação, localização específica das captações e pelas perdas nos sistemas; 

- Recursos Hídricos: Efeitos ao nível da qualidade da água subterrânea (agravamento do 
fenómeno de intrusão salina na sequência do aumento da temperatura média, da diminuição 
da precipitação média e do aumento do nível médio do mar) e da disponibilidade de água 
subterrânea (reduções significativas nos caudais drenados pelas nascentes e galerias, podendo 
acima dos 1300 metros, em situações extremas, registar-se a seca da maioria das nascentes); 

- Riscos Hidrogeomorfológicos: Potencial diminuição futura da frequência de dias com 
precipitação elevada. Todavia, uma menor frequência de eventos de precipitação elevada 
poderá implicar uma acumulação superior de depósitos nas vertentes e nos leitos fluviais, 
contribuindo para uma severidade aumentada das cheias/aluviões; 

- Saúde Humana: Impactes associados às ondas de calor, à qualidade do ar (partículas inaláveis, 
como PM10, ozono troposférico e pólenes) e às doenças transmitidas por vetores (mosquitos 
e carraças); 

- Turismo: Efeitos potencialmente gravosos, decorrentes da soma dos impactes conjeturados 
para os diferentes setores, condicionados pela potenciação dos riscos no território, 
degradação de habitats endémicos, aumento da temperatura média e diminuição da 
precipitação média. 

 
Os aspetos relacionados especificamente com os recursos hídricos serão tratados no subcapítulo 
correspondente (Subcapítulo 4.6). 
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4.4 GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA E GEOTECNIA 

4.4.1 Metodologia 
 
Para a caracterização proceder-se-á à recolha, análise e interpretação dos dados constantes na 
bibliografia, na cartografia existente sobre a região e área de intervenção e no Estudo Geológico e 
Geotécnico realizado no âmbito do Projeto de Execução, sendo alvo de análise a informação de 
carácter geológico e geomorfológico. 
 
A caracterização consistirá no desenvolvimento dos aspetos relacionados com as unidades geológicas, 
litológicas e estratigráficas, bem como os aspetos morfológicos, fenómenos de erosão e a relação 
destes com a construção do relevo, acidentes tectónicos, recursos geológicos, áreas de empréstimo e 
património geológico com interesse científico, cultural e pedagógico 

4.4.2 Geologia 
 
A ilha da Madeira localiza-se no sector oriental do Atlântico Norte, cerca de 700 km a oeste da costa 
africana e 850 km a sudoeste de Portugal Continental. 
 
O território insular da Madeira corresponde à parte emersa de um edifício vulcânico que se eleva do 
fundo oceânico, desde profundidades de cerca de -4000 m, até aos 1861 m acima do nível do mar (Pico 
Ruivo). 
 
Trata-se de um grande vulcão escudo de idade mioholocénica construído sobre crosta oceânica de 
idade cretácica, entre as anomalias magnéticas M4 (126,7 Ma) e M16 (139,6 Ma) (Nota Explicativa da 
Carta Geológica da Ilha da Madeira, 2010). 
 
A Ilha da Madeira é um exemplo de magmatismo oceânico interplaca, consensualmente considerada 
um “hotspot”. A vulcano-estratigrafia da ilha da Madeira é composta por sete unidades geológicas 
principais: 
 

- Complexo vulcânico antigo; 
- Calcários marinhos dos Lameiros-S. Vicente; 
- Depósito conglomerático-brechóide; 
- Complexo vulcânico principal; 
- Complexo vulcânico S. Roque/Paul; 
- Episódios vulcânicos recentes; 
- Depósitos de vertente, fajãs, quebradas, depósitos de enxurrada recentes, areias de praia, 

dunas fósseis, terraços e aluviões. 
 
O ambiente geológico da área de estudo é caracterizado pela ocorrência do Complexo Vulcânico 
Intermédio (β), constituído pela alternância de escoadas basálticas, brechas e tufos, e recoberto, no 
corredor da via, por depósitos de vertente (Dv) resultantes da desagregação da encosta (ver Figura 14). 
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O "Complexo Vulcânico Intermédio (β)" (Plio-Plistocénico 5,57 - 1,8 Ma) materializa a segunda grande 
fase de edificação do vulcão escudo da Madeira, agora em ambiente subaéreo. As lavas, com valores 
elevados de alcalis/sílica, caracterizam-se pela raridade de termos de composição evoluída, 
predominando os basanitos e basaltos (MATA, 1996). 
 
É composto, da base para o topo, por três unidades vulcano-estratigráficas: 
 

- Unidade da Encumeada (CVM1) – Presente na área do projeto, corresponde à primeira etapa 
de construção do vulcão escudo em ambiente subaéreo, caracterizada por erupções de estilo 
estromboliano e vulcaniano em cones ou sistemas fissurais situados ao longo de uma zona de 
rift de direção E-W, abrangendo os atuais sectores central e oriental, respetivamente, Maciço 
Central e Ponta de S. Lourenço. 
A CVM1 é constituída por produtos vulcânicos subaéreos de composição essencialmente 
máfica, às vezes muito alterados, reconhecendo-se facilmente a sua estrutura interna e 
mecanismo de deposição. Observam-se alternâncias de derrames lávicos com tufos de 
piroclastos de queda, emitidos por erupções de tipo estromboliano, ocasionalmente com 
níveis constituídos por brechas vulcânicas e depósitos de fluxo piroclástico (do tipo block-and- 
-ash flow) produzidos por erupções de carácter mais explosivo, de estilo vulcaniano. 
Intercalados nas sequências vulcânicas reconhecem-se numerosos depósitos sedimentares 
grosseiros do tipo lahar, cujas litofácies são caracterizadas por associações de fácies 
brechóides e conglomeráticas relacionadas com fluxos detríticos (debris flow) ou fluxos de 
lama (mud flow) que traduzem, no geral, importantes eventos de enxurrada. 
Na Carta Geológica optou-se por representar numa mancha única todos estes tipos usando a 
sigla "CVM1 β ". 

- Unidade de Penha d'Águia (CVM2). 
- Unidade do Curral das Freiras (CVM3). 

 
Por toda a ilha é frequente encontrar-se acumulações de detritos provenientes de encostas 
sobranceiras. Estes depósitos (depósitos de vertente - Dv), de espessura variável, resultam de queda 
continuada de fragmentos rochosos angulosos e porções de solo que se acumulam progressivamente 
no sopé da vertente e em rechãs ou zonas de menor declive nas encostas. São geralmente depósitos 
friáveis, caóticos, não consolidados e com espaços vazios abundantes. A dimensão destas coberturas 
é muito variável, constituindo pequenas manchas isoladas ou coberturas significativas, com 
representação cartográfica na escala 1:50.000. Em geral, estes depósitos têm aproveitamento agrícola. 
 
Do lado do oceano, a intensa e continuada ação erosiva do mar, tem conduzido a deslizamentos de 
terras que se aproximam da plataforma da via. 
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Legenda: 

 
Litoestatigrafia: 

 

 

Figura 14 - Extrato da Carta Geológica da Ilha da Madeira – Folha A (1:50.000) 

4.4.3 Geomorfologia 
 
Toda a ilha da Madeira é caracterizada pelo seu relevo vigoroso e contraste entre as diferentes 
unidades morfológicas e os cursos de água que recortam os maciços piroplásticos relativamente aos 
terrenos rochosos de natureza basáltica e fileneana. 
 
Em termos geomorfológicos a ilha divida-se em duas zonas de montanhas, definidas pelo maciço 
vulcânico central, a oriente, e o maciço ocidental, separadas entre si pelos vales fortemente 
entalhados pelas ribeiras de S. Vicente (que drena para norte) e da ribeira Brava (que drena para sul). 
No extremo oriental define-se ainda o maciço oriental que integra os pequenos planaltos de Chão da 
Lagoa e do Santo da Serra. O projeto situa-se na parte ocidental da ilha ou maciço ocidental. 
 
Este maciço é constituído por um conjunto vulcânico de orientação NW - SE, sendo o seu elemento 
principal o Planalto do Paul da Serra e as suas dependências. No planalto e nas suas dependências, 
encontram-se diversos aparelhos vulcânicos secundários, dos quais resultaram derrames que deram 
origem a uma cobertura sub-horizontal, bastante recortada. 
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Junto à linha de costa norte deste maciço, a erosão provocada pelas ribeiras e pelo mar é responsável 
pelos afloramentos das rochas do complexo vulcânico antigo, escoadas, cones e piroplastos de base 
do aparelho vulcânico que se encontram, quer nas vertentes escarpadas das arribas, quer nas 
vertentes íngremes das ribeiras. A linha de costa é recortada por linhas de água abruptas que, por 
vezes, despejam em vales suspensos devido ao rápido recuo das arribas. 
 
O trecho da VE2 em análise (área de estudo) situa-se na costa norte da Ilha da Madeira, confinando a 
norte com o Oceano Atlântico e a sul com a elevada escarpa basáltica da orla marítima. Na base da 
escarpa o relevo é suavizado pela acumulação de depósitos vertente (ver Figura 15 e Figura 16). 
 

 

Figura 15 - Vista da linha de costa entre São Vicente e Seixal 
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Figura 16 - Paisagem envolvente da VE2 e principal linha de água atravessada 

4.4.4 Erosão 
 
Todo o território da ilha da Madeira apresenta risco de erosão hídrica “elevado” a “muito elevado”, tal 
deve-se aos acentuados declives, às características do solo rico em matéria orgânica e à estrutura de 
agregação, granulometria e comportamento químico daqueles solos, mas também, ao longo processo 
de deflorestação e à recessão da atividade agrícola, com a consequente degradação das estruturas de 
contenção dos solos - poios - construídas ao longo de séculos (PMD São Vicente, 2013). 
 
Estre pressupostos justificam as existências de diversos episódios resultantes da erosão dos solos, 
como os deslizamentos de massa e os desabamentos/queda de blocos, sendo que quando estes 
ocorrem sobre os sistemas fluviais, constitui risco elevado aquando de episódios de precipitação 
intensa. 
 
As zonas de maior perigosidade localizam-se nas áreas de maior declive, nomeadamente nos taludes 
de toda a zona costeira dado a grande altura e declive acentuado. 
 
Toda a área do projeto é considerada de elevada perigosidade à erosão hídrica e costeira e ocorrência 
de escorregamentos de terras. 

4.4.5 Locais de interesse geológico - património geológico 
 
De acordo com o projeto “Estratégia de Conservação do Património Geológico da Região Autónoma 
da Madeira” (SRES, 2015) cinco geossítios no concelho de Porto Moniz: 
 

- PM01 - Pico da Fajã da Lenha; 

- PM02 - Miradouro da Vila do Porto Moniz; 
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- PM03 - Foz da Ribeira da Janela; 

- PM04 - Miradouro do Véu da Noiva; 

- PM05 - Pedra Mole. 

 
Destes cinco geossítios apenas um se situa próximo da área de estudo do projeto, o PM04 Miradouro 
do Véu da Noiva (ver Figura 17). 
 
O Véu na Noiva é a foz suspensa da ribeira de João Delgado e resultou de um recuo rápido da costa, 
relativamente a processos de incisão fluvial por erosão vertical. Relativamente à área de influência do 
projeto, este sítio encontra-se a cerca de 1.500 m, pelo que não será afetado pelo mesmo. 
 

 

Figura 17 - PM04 - Miradouro do Véu da Noiva 

4.4.6 Vulcanismo, tectónica e sismicidade 
 
Como foi já referido, a ilha da Madeira corresponde à parte emersa de um grande vulcão escudo, de 
idade mioholocénica (0,007 a >5,57 Ma), formado num ambiente geodinâmico intraplaca, num 
contexto oceânico. 
 
A forma alongada do edifício insular emerso (E-W a NW-SE) reflete a atividade vulcânica em dois 
sistemas de fracturação distintos. A zona de rift de direção E-W parece ter sido a estrutura responsável 
pelo vulcanismo ocorrido durante as duas primeiras fases eruptivas, expressas nos complexos 
vulcânicos Inferior e Intermédio, enquanto o sistema fissural de direção geral NW-SE, terá controlado 
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estruturalmente o vulcanismo de idade mais recente relativo ao Complexo Vulcânico Superior 
(Figura 18). 
 
Identificaram-se três sistemas de fraturas com direções NW-SE, E-W e NNE-SSE. Estes encontram-se 
representados por falhas, sistemas de filões, alinhamentos de cones do CVS, traços geomorfológicos 
lineares e lineamentos deduzidos de análise de imagem de satélite e fotografia aérea (FONSECA et al., 
1998 a, b). 
 

 
Fonte: Nota Explicativa da Carta Geológica da Ilha da Madeira (SRA, 2010) 

Figura 18 – Esboço morfo-estrutural sintético da ilha da Madeira 

Na ilha da Madeira encontram-se várias evidências de deslizamentos e outros movimentos de massa 
de dimensão variada (RODRIGUES, 2005). O "Mega- Deslizamento de S. Vicente” terá originado o 
colapso lateral da ilha, no sector entre Porto Moniz e Ponta de S. Jorge (Figura 18). São várias as 
evidências geomorfológicas que apoiam este evento: a forma côncava do litoral e a configuração "em 
ferradura" da batimetria neste sector; a ocorrência de numerosos vales suspensos e ausência de uma 
plataforma de abrasão marinha que materialize o rápido recuo da costa por erosão litoral; o perfil 
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transversal na foz do vale de S. Vicente, evidenciando uma forma jovem (em "V"); a assimetria na bacia 
hidrográfica da Ribeira de S. Vicente, com um canal principal de drenagem anormalmente curto; a 
presença de vários deslizamentos ao longo deste sector de costa (Seixal, Ponta Delgada, Boaventura, 
Arco de S. Jorge), os quais poderão constituir "replicações" do evento principal (Nota Explicativa da 
Carta Geológica da Ilha da Madeira (SRA, 2010)). 
 
Relativamente à sismicidade, Galopim de Carvalho e José Brandão (1991) defendem que na Madeira 
os sismos são, na maior parte dos casos, reflexo dos sismos que ocorrem no arquipélago dos Açores e 
no Continente, cujos focos se situam essencialmente na diretriz Açores – Gibraltar. 
 
A metodologia adotada pelo PREPCRAM para a avaliação da sismicidade na RAM baseou-se na análise 
da localização e histórico dos epicentros cedidos pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera 
(IPMA), bem como pelo zonamento sísmico definido no Eurocódigo 8 – Projeto de Estruturas Sismo 
Resistentes (Eurocode 8, 2010). 
 
Deste modo, relativamente à sismicidade instrumental e de acordo com a informação do IPMA pode-
se observar na Figura 19, a localização dos epicentros dos sismos registados nas estações da Rede 
Sísmica do Continente e da Madeira, para o período de 1969/01/01 a 2013/09/17. 
 

 
Fonte: PGRH – RH10 (SRARN,2017) 

Figura 19 - Sismicidade no arquipélago da Madeira e área adjacente à escala regional 
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De acordo com o PREPCRAM, os sismos que afetam a RAM não apresentam grande magnitude. No 
período entre janeiro de 1969 e setembro de 2013, este plano constata que se registaram apenas 
quatro sismos com magnitude superior a 5 na escala de Richter, localizados a uma distância 
considerável do arquipélago da Madeira, não tendo sido registadas vítimas nem danos materiais. 

4.4.7 Evolução previsível do ambiente afetado na ausência do projeto 
 
Assim, a nível regional e local, não se preveem intervenções no território suscetíveis de provocar 
alterações persistentes e sensíveis recursos geológicos e geomorfológicos, mantendo-se a situação de 
risco de erosão e deslizamentos de terras que ocorrem atualmente. 
 



 

Estabilização do Talude e Proteção da VE2 entre os  
Túneis da Ladeira da Vinha e João Delgado. 

Troço entre o km 3+600 e 3+800 
Projeto de Execução 

 
Estudo de Impacte Ambiental 

 

 

 
Pág. 58 

 

4.5 SOLOS E USOS DO SOLO 
 
Na análise desenvolvida ao nível do fator Solos procede-se à identificação das unidades pedológicas 
existentes na área de intervenção e à caracterização da sua capacidade de uso. Para o efeito, foi 
considerada a informação constante na carta de Solos (à escala 1:220.000) do Plano Regional de 
Ordenamento Florestal da Região Autónoma da Madeira – PROF-RAM (janeiro 2015), a qual teve como 
base a carta dos solos da ilha da Madeira (Pinto Ricardo et al, 1992). 
 
A Carta de Solos da Ilha da Madeira segue a classificação estabelecida pela FAO/UNESCO (1988) para 
“Soil Map of the World”, de aplicação internacional, para sistematização taxonómica dos solos. A 
caracterização dos padrões de ocupação do solo foi efetuada com base na Carta de Uso do Solo da Ilha 
da Madeira do PROF-RAM (janeiro de 2015), na análise de fotografia aérea e de cartografia à escala 
1:2.000, bem como nos levantamentos de campo realizados. 
 
Em termos globais, verifica-se que a área de desenvolvimento do projeto apresenta características 
predominantemente rurais, com as áreas florestais (nomeadamente Laurissilva) o a dominarem a 
paisagem, sendo essencialmente dedicadas aos povoamentos de pinheiro-bravo e eucalipto. 
 
Os usos urbanos são genericamente pouco abundantes e espalhados no território, concentrando-se 
em pequenos aglomerados ao longo das vias de comunicação, ou existindo pontualmente habitações 
rurais dispersas pela região. 
 
Os solos, na maior parte do concelho, são fracos para o desenvolvimento da agricultura, excetuando 
as áreas que rodeiam as povoações e que se encontram nas proximidades dos cursos de água. 

4.5.1 Tipologia de solos 
 
A Região Autónoma da Madeira é uma formação geológica recente, com cerca de 5 milhões de anos, 
estando em constante evolução. A natureza geológica da Ilha da Madeira é de composição 
predominantemente basáltica, embora também se possam encontrar, em menor proporção, algumas 
formações sedimentares. 
 
O solo é um corpo natural, independente e organizado da superfície que não resulta apenas da simples 
meteorização das rochas, mas sim da ação do clima e dos organismos vivos (vegetais e animais sobre 
a rocha-mãe), ação essa que é condicionada pelo relevo e se faz sentir ao longo do tempo. 
 
Pela análise da Figura 20 apresentada verifica-se que o grupo de solos predominante na área de estudo 
é “Terreno Acidentado Êutrico” (TAe). 
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Fonte: Solos da Ilha da Madeira - Plano Regional de Ordenamento Florestal da Região Autónoma da Madeira (Adapt.; jan. 2015) 

Figura 20 - Tipologia de Solos na área de estudo 

Em seguida é apresentada uma descrição das unidades pedológicas presentes na área de estudo: 
 

- Terrenos Acidentados (TA): englobam áreas predominantemente montanhosas e sem 
escarpas (as mais frequentes), áreas montanhosas com extensão variável de escarpas, e, em 
menor percentagem, áreas exclusivamente escarpadas. São assim áreas de declives 
acentuados e intensamente dissecadas pelas linhas de água profundamente encaixadas e cujo 
curso é torrencial e intermitente. Nas encostas é frequente formarem autênticos "degraus" 
(geralmente baixos nas zonas a que correspondem os declives menos acentuados), os quais 
aumentam de desenvolvimento passando a taludes bem marcados e dando lugar, por seu 
turno, a quebradas e escarpas imponentes, desde que o relevo tenha mudado para 
montanhoso e escarpado. Esta unidade cartográfica encontra-se dividida em duas unidades 
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“Terreno Acidentado Êutrico” (TAe) e “Terreno Acidentado Dístrico” (TAd). Estas unidades são 
caracterizadas por serem áreas com extensa cobertura de afloramentos rochosos e/ou com 
elevada proporção de pedregosidade à superfície e, frequentemente, sujeitas a acentuados 
movimentos de massa. Neste tipo de solos o escoamento superficial da água é considerável e 
os fenómenos de erodibilidade são muito ativos (mesmo os geológicos). As áreas com boa 
aptidão agrícola são previsivelmente diminutas, podendo ter interesse como pastagem que, a 
fazer-se, precisará de ser orientada de forma muito racional. 

o Terrenos Acidentados Êutricos (TAe): encontra-se essencialmente até à altitude de 
600 m, sob clima que varia de semiárido a húmido. Nestes terrenos, o escoamento 
superficial da água é grande e a erosão - mesmo a geológica - é muito ativa. As áreas 
com solos adequados para o cultivo agrícola prevêem-se bastante reduzidas. O 
Terreno Acidentado poderá ter algum interesse como pastagem. Conclui-se que dado 
o facto de grande parte do território do concelho se localizar em áreas de maior 
altitude e relevo mais acidentado, o quantitativo de solo com aptidão agrícola é 
reduzido, encontrando-se nas áreas mais planas e junto à costa. 

 
- “Terrenos Rochosos”: abrangem cerca de 3% da área da ilha e encontram-se ocupados 

predominantemente por afloramentos rochosos, de natureza basáltica. Entre os afloramentos 
ocorrem por vezes solos, os quais são essencialmente leptossolos (solos muito pouco 
desenvolvidos sobre rocha dura) e solos pedregosos (fase rúdica) ou delgados (fase lítica). Os 
terrenos rochosos subdividem-se em Terreno Rochoso Êutrico (TRe) e Terreno Rochoso 
Dístrico (TRd). O Terreno Rochoso Êutrico (TRe) ocorre principalmente até cerca de 600 m de 
altitude. sob clima variando entre semiárido e húmido, sendo o seu grau de saturação superior 
a 50%. O Terreno Rochoso Dístrico (TRd) só se encontra praticamente a partir dos 200 m e sob 
clima vai de húmido até super-húmido. São áreas com uma quantidade muito limitada de 
solos, sendo por isso muito pouco produtivas. Os terrenos rochosos êutricos deverão 
apresentar condições ligeiramente mais favoráveis ao desenvolvimento vegetal que os 
terrenos rochosos dístricos. 

 
No Quadro 11 quantificam-se as áreas das classes de solos presentes na área de estudo, 
correspondente a uma área total de 13,68 ha. 

Quadro 11 - Quantificação das áreas das classes de solos presentes na área de estudo 

Classes 
Subclasses Áreas (ha) Área Relativa da Classe do 

Solo no Corredor (%) 

Terreno acidentado Terreno acidentado êutrico (TAe) 8,22 60,05 

Terreno rochoso Terreno rochoso (TR) 0,26 1,91 

Oceano 5,20 38,04 

Total: 13,68 100 

 

Pela análise do Quadro 11, na área de estudo predominam os Terrenos acidentados êutricos (cerca de 
60%). A segunda unidade pedológica existente na área de estudo são os Terrenos rochosos (cerca de 
2%). A restante área de estudo corresponde ao oceano atlântico (cerca de 38%).  
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4.5.2 Capacidade de uso dos solos 
 
A capacidade de uso dos solos está dependente da influência gerada por diversos fatores físicos, 
nomeadamente, a natureza do solo, litologia e geomorfologia, declives e erosão, clima e hidrologia. 
Para o concelho de Porto Moniz não existe uma carta de capacidade de uso do solo com a classificação 
dos solos dividida em classes, de acordo com a sua aptidão. 
 
Nestes termos, e de acordo com a informação constante no Plano Regional da Água da Madeira 
(PRAM), os critérios comummente utilizados na definição de classes de capacidade de uso do solo são 
os seguintes: 
 

- Estabilidade do solo em função do declive e erodibilidade; 
- Produtividade do solo em função da fertilidade, pH, percentagem de humidade, etc.; 
- Obstáculos à livre circulação das máquinas; 
- Ambiente ecológico em função das condições climáticas. 

 
Tendo em conta a informação constante no Desenho 05 (Usos do Solo), em termos globais, a área em 
estudo apresenta uma componente florestal localizada às cotas mais altas, correspondente à 
Laurissilva, e vegetação arbustiva e herbácea nas cotas mais baixas. Adicionalmente, considerando o 
facto de o relevo do terreno ser bastante acidentado naquela zona, considera-se que a aptidão agrícola 
é reduzida. As zonas com uma aptidão agrícola potencialmente superior encontram-se nas áreas mais 
baixas e planas, junto à costa. Com efeito, é possível observar após a saída do túnel da Ladeira da Vinha 
a existência de alguns antigos espaços agrícolas, agora abandonados, distribuídos em “poios” ou 
socalcos. 

4.5.3 Usos do solo 
 
Em termos metodológicos para a caracterização da ocupação do solo na área de estudo, utilizou-se a 
informação constante na Carta de Ocupação do Solo do PROF-RAM (escala 1:220.000), confrontando-
se com a informação recolhida nos levantamentos de campo realizados e com a fotografia aérea da 
zona. 
 
As classes de ocupação que se consideram na presente caracterização resultam de uma análise 
integrada da área em estudo, agregadas em função da pertinência dos usos do solo para a análise 
deste tipo de projeto e da irrelevância, para essa análise, de distinções de pormenor entre 
determinadas categorias de ocupação dentro de uma mesma classe. 
 
No Quadro 12 são apresentadas as classes e subclasses de ocupação presentes na área de estudo, cuja 
representação cartográfica é apresentada no Desenho 05 (Usos do Solo). As Figura 21 a Figura 26 
ilustram, de forma geral, as classes da ocupação do solo presentes na área de intervenção e envolvente 
imediata. 
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Quadro 12 - Classes de ocupação do solo presentes na área de estudo 

Classes Subclasses Caraterização 

Áreas florestais Áreas florestais 

Inclui as áreas de floresta presentes na área em 
estudo, as quais se distribuem essencialmente nas 
cotas mais altas, correspondendo sobretudo a 
floresta Laurissilva. 

Infraestruturas e 
equipamentos 

Rede viária e espaços associados 
Corresponde às rodovias, neste caso a VE2, 
incluindo espaços associados (e.g. taludes). 

Outras infraestruturas e 
equipamentos - Posto de 
Transformação 

Corresponde ao PT existente à entrada do túnel 
João Delgado. 

Áreas silvestres 

Vegetação arbustiva mista e 
vegetação herbácea natural 

Incluem espaços com vegetação arbustiva/mato e 
vegetação herbácea natural, nomeadamente 
fetos, bem como as áreas agrícolas abandonadas. 

Vegetação ripícola 
Referem.se às áreas ocupadas por vegetação 
ripícola, existente na envolvente próxima das 
linhas de água. 

Áreas 
descobertas ou 
com pouca 
vegetação 

--- 
Refere-se à área da arriba coberta parcialmente 
com alguma vegetação e da zona de rocha que se 
encontra entre a VE2 e o oceano. 

Corpos de água Linhas de água 

Corresponde à linha de água existente perto do 
túnel de Ladeira das Vinhas ao km 3+585, existe 
ainda uma linha de água no início da área de 
estudo. 

Águas marítimas Oceano Atlântico 
Refere-se à área ocupada pelo oceano atlântico 
existente na área de estudo (a norte da VE2). 

 

 

  

Figura 21 - Exemplo de classes de uso do solo - Rede 
viária (VE2) e outras infraestruturas e equipamentos 

(Posto de transformação) 

Figura 22 - Exemplo de classe de uso do solo - Áreas 
Florestais - Laurissilva 
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Figura 23 - Exemplo de classe de uso do solo - 
Vegetação arbustiva mista e vegetação herbácea 

natural 

Figura 24 - Exemplo de classe de uso do solo - Linhas 
de água  

  

Figura 25 - Exemplo de classe de uso do solo - Áreas 
descobertas ou com pouca vegetação 

Figura 26 - Exemplo de classe de uso do solo - Águas 
marítimas (oceano Atlântico) 

 
No Quadro 13 e Figura 27 quantificam-se as áreas das classes de ocupação do solo presentes na área 
de estudo que totalizam uma área de 13,68 ha. 
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Quadro 13 - Quantificação das áreas das classes de uso do solo presentes na área de estudo 

Classes Subclasses Áreas (ha) 
Área Relativa da Classe de 

Uso do Solo no Corredor (%) 

Infraestruturas e 
equipamentos 

Rede viária e espaços 
associados 

0,84 6,20 

Outras infraestruturas - PT 0,004 0,03 

Áreas florestais Áreas florestais - Laurissilva 3,59 26,30 

Áreas silvestres 

Vegetação arbustiva mista e 
vegetação herbácea natural 

0,79 5,80 

Vegetação ripícola 1,28 9,40 

Áreas descobertas 
ou com pouca 
vegetação 

--- 1,37 10,00 

Corpos de água Linhas de água 0,08 0,60 

Águas marítimas Oceano Atlântico 5,73 41,90 

Total: 13,68 100,00 

 

 

Figura 27 - Distribuição percentual das classes de usos do solo presentes na área de estudo 
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A análise do Quadro 13, Figura 27 e do Desenho 05, demonstra que a área em estudo se localiza na 
parte litoral norte da ilha da Madeira, constituindo, por isso, o oceano Atlântico (Águas Marítimas) a 
classe dominante presente, correspondendo a cerca de 42% da área total. A paisagem nesta zona 
caracteriza-se por áreas muito declivosas com a presença de floresta laurissilva às cotas mais elevadas 
cobrindo a maior parte das encostas, constituindo a segunda classe de uso de solo mais representativa 
com cerca de3,6 ha (cerca 26% da área total).  
 
Nas cotas mais baixas verifica-se que os terrenos apresentam coberto arbóreo e arbustivo e vegetação 
herbácea. Algumas zonas correspondem a antigas áreas agrícolas, ocupando cerca de 0,8 ha (o que 
corresponde a 5,8% da área total). As áreas de vegetação ripícola (envolventes à linha de água) 
totalizam cerca de 1,3 ha (representando cerca de 9,4% da área total). As linhas de água presentes na 
área de estudo ocupam cerca de 0,08 ha (assumindo uma representatividade de 0,6%). 
 
Nas cotas mais baixas, junto ao litoral, há também uma estreita faixa sem vegetação ou com escassa 
vegetação, que se desenvolve ao longo das arribas costeiras, que ocupa uma área de cerca de 1,4 ha 
(correspondendo a cerca de 10% da área total). 
 
A rede viária presente corresponde à VE2 e à antiga ER101, representando de cerca de 6% na área de 
estudo. Por fim, cumpre referir a existência de um posto de transformação antes da entrada do Túnel 
de João Delgado com pouca representatividade na área de estudo (0,03%). 

4.5.4 Evolução previsível do ambiente afetado na ausência do projeto 
 
No que concerne aos solos presentes na área de estudo e à sua ocupação, considera-se que a não 
concretização do projeto, determinará o gradual agravamento das condições dos solos (resultando na 
queda de pedras para a via), da ação erosiva do mar sobre as arribas costeiras e, consequentemente, 
da ocupação dos solos nas zonas diretamente afetadas, nomeadamente no que se refere à via 
rodoviária (VE2). 
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4.6 RECURSOS HÍDRICOS 

4.6.1 Metodologia 
 
A caracterização dos aspetos quantitativos dos recursos hídricos compreende o levantamento e 
descrição dos aspetos relacionados com a hidrografia, a hidrologia, os sistemas aquíferos e as 
infraestruturas de aproveitamento dos recursos hídricos. São ainda identificados todos os pontos de 
água presentes na área de estudo assim como os respetivos usos atuais. 
 
A caracterização dos aspetos qualitativos compreende o levantamento das fontes de poluição pontual 
e difusa relevantes nas bacias hidrográficas abrangidas pela área de estudo. Tendo por base as origens 
da água e os usos a que se destina classifica-se a qualidade das massas de água superficiais e 
subterrâneas de acordo com os limites impostos pela legislação em vigor para cada uso. Por último 
são assinaladas as zonas hídricas superficiais mais sensíveis à poluição. 

4.6.2 Águas superficiais 
 
O projeto encontra-se na região hidrográfica do Arquipélago da Madeira (RH10) e é definida como 
tendo uma área de 2.248 km2, correspondendo ao Arquipélago da Madeira. 
 
A rede hidrográfica da área do projeto é bastante ramificada, do tipo dentrítico, com ribeiras 
encaixadas em vales estreitos e por vezes profundos. As principais bacias presentes são a ribeira da 
Janela e a ribeira do Seixal (onde se insere a área de estudo). 
 
Na Figura 28 apresenta-se a carta das bacias hidrográficas da região do projeto. 
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Fonte: PGRH – RH10 (SRA,2017) 

Figura 28 - Bacias hidrográficas da área de estudo 

A bacia hidrográfica da ribeira do Seixal tem uma área total de 30,36 km2, um comprimento de 
10,47 km e nasce a uma altitude de 1.569 m. 
 
De acordo com o PGRH – RH10, a precipitação média na região da bacia (vertente norte) ronda os 
1.224 mm -2.324 mm (ano seco e ano médio), correspondendo um escoamento a variar entre os 
348 mm – 933 mm (ano seco e ano médio). 
 
O projeto não atravessa a ribeira do Seixal, nem nenhuma linha de água relevante, não havendo por 
isso dados específicos sobre a bacia hidrográfica da pequena linha de água (km 3+585) em que se prevê 
a construção de uma nova passagem hidráulica (ver área da bacia da linha de água atravessada no 
Desenho 06 – Recursos Hídricos. Ver linha da água na Figura 29). 
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Figura 29 - Linha de água intervencionada 

De acordo com os dados do projeto de execução, a bacia tem uma área de 0,11 km2, um comprimento 
de 467 m e nasce a uma altitude de 620 m. O caudal máximo de cheia, para um período de retorno de 
100 anos, é de 6,32 m3/s. 
 
Existe ainda uma segunda linha de água, com as mesmas características, mas que não será diretamente 
afetada pelo projeto. 
 
Ao nível das situações extremas (cheias e inundações), as situações de maior risco verificam-se nas 
povoações localizadas junto à linha de costa e junto a leitos das ribeiras. 
 
A avaliação efetuada em 2002 no PRAM (Plano Regional da Água da Madeira) veio confirmar-se com 
o grave evento ocorrido a 20 de fevereiro de 2010. O Estudo de Avaliação do Risco de Aluviões da Ilha 
da Maceira (SRES, 2010) realizou uma avaliação de risco de inundações, exigida pelo Decreto-Lei n.º 
115/2010, de 22 de outubro. 
 
De acordo com o PGRH-R10 (SRA, 2017), existem 27 ribeiras críticas no que se refere a risco de 
inundações, duas delas no concelho de Porto Moniz: Ribeira da Janela e ribeira da Lage. Nenhuma 
delas é afetada pelo projeto, pelo que não se identificam situações de vulnerabilidade à ocorrência de 
cheias/inundações junto das linhas de água. 
 
Contudo, de referir que no Plano Regional de Emergência de Proteção Civil da RAM - PREPCRAM (2015) 
a área do projeto é identificada como ponto crítico à ocorrência de aluviões, situação que decorre da 
morfologia natural da área (no capítulo da Geologia já tinha sido identificada esta situação, sendo o 
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objetivo principal deste projeto estabilizar o talude/escarpa sul da VE2, de forma a garantir a segurança 
rodoviária). 

4.6.3 Águas subterrâneas 
 
Do ponto de vista hidrogeológico, as condições existentes são condicionadas pelo contexto geológico. 
As rochas vulcânicas apresentam características muito diversas à circulação das águas, consoante a 
sua natureza, quantidades emitidas, modo de jazida, quantidade de gases e o seu estado de alteração 
(Prada et al., 2005). 
 
A hidrogeologia da ilha da Madeira é fortemente condicionada pela fracturação, estando identificados 
diversos lineamentos e acidentes tectónicos a entrecortar os terrenos vulcânicos que funcionam como 
zonas de circulação preferencial segundo a direção das principais famílias (NW-SE e NE-SW). 
 
Em condições normais estas formações vulcânicas cedem pouca água (em média da ordem dos 
0,01 l/m/linear de túnel), mas em casos em que se encontrem tectonizadas uma única fratura pode 
atingir caudais na ordem dos 200 a 250 l/s. 
 
Em termos hidrogeológicos, o substrato da ilha da Madeira dá origem a aquíferos com produtividades 
diferenciadas: 
 

- Aquíferos de moderada a elevada produtividade, com reservas locais com permeabilidade 
média a fraca. Estes aquíferos ocorrem associados essencialmente ao Complexo Vulcânico 
Principal; 

- Aquíferos locais e descontínuos de elevada produtividade, com permeabilidade média a alta. 
Geralmente variável e associados ao Complexo Vulcânico Principal; 

- Aquíferos pouco produtivos ou eventualmente de boa produtividade em zonas muito 
localizadas, com permeabilidade fraca a muito fraca, associados essencialmente ao Complexo 
Vulcânico Antigo. 

 
De acordo com a informação disponível no Estudo de Avaliação do Risco de Aluviões da Ilha Madeira, 
o modelo hidrogeológico desta ilha é constituído por (Prada et al., 2005): 
 

- Aquíferos suspensos: Situados em altitude, estão relacionados com formações pouco 
permeáveis ou impermeáveis. Os aquíferos suspensos podem ser subdivididos em superficiais, 
situados a cotas mais altas, e em profundos, que se situam a cotas um pouco mais baixas; 

- Aquífero vulcânico generalizado (aquífero de base): Parece existir a partir de uma certa 
profundidade e tem características diferenciadas em função das formações que constituem o 
núcleo da ilha. A zona profunda saturada situa-se no interior da ilha a uma cota de 1.000 m e 
tem ligação à zona saturada no litoral; 

- Aquíferos compartimentados: Estão relacionados com filões subverticais, que atuam como 
barreiras em zonas muito localizadas. Quando estes compartimentos se situam abaixo do nível 
de saturação regional podem dar origem a compartimentos ou células secas, localizadas em 
zonas que não recebem recarga. 

 
Na Figura 30 apresenta-se o modelo conceptual do sistema hidrogeológico da ilha da Madeira. 
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Fonte: Prada et al, 2005 

Figura 30 - Esquema hidrogeológico conceptual para a ilha da Madeira 

 
As zonas de recarga dos aquíferos situam-se nas zonas mais altas da ilha (fora da área de influência do 
projeto), onde a precipitação é maior. O fluxo nestas zonas é descendente e localmente dá origem a 
aquíferos suspensos. A partir de uma determinada profundidade, acima dos 1.000 m entra-se na zona 
saturada que é limitada superiormente por um nível freático e inferiormente por uma zona de 
transição com a água salgada. O fluxo da zona saturada é divergente do centro da ilha para a periferia 
(Prada, 2000 in Estudo de Avaliação do Risco de Aluviões da Ilha Madeira). 
 
O Plano Regional da Água da Madeira - PRAM (SRA/INAG, 2003) apresenta uma figura que representa 
o modelo da hidrologia subterrânea, no qual estão representadas as zonas de maior recarga e 
infiltração (Figura 31). A área do projeto é caracterizada pela existência de aquíferos locais, 
descontínuos de elevada produtividade. 
 
  



 

Estabilização do Talude e Proteção da VE2 entre os  
Túneis da Ladeira da Vinha e João Delgado. 

Troço entre o km 3+600 e 3+800 
Projeto de Execução 

 
Estudo de Impacte Ambiental 

 

 

 Pág. 71 

 

 

 

 

Fonte: PRAM (SRES/INAG, 2003) 

Figura 31 - Aquíferos da ilha da Madeira 

O PGRH-RH10 delimitou 4 massas de água subterrâneas, estando o projeto na área do Paul da Serra 
(PTMDPS), que se localiza na parte ocidental da ilha e abrange os concelhos de Porto Moniz, Calheta, 
Ponta do Sol e parcialmente Ribeira Brava e S. Vicente. 
 
A recarga desta massa de água verifica-se essencialmente no planalto do Paul da Serra, sobretudo em 
área de afloramento de escoadas do Complexo Vulcânico de S. Roque e do Complexo Vulcânico 
Principal. Em grande parte da restante área predomina a escorrência superficial. 
 
Ao nível das disponibilidades de água, o Paul da Serra tem uma recarga média anual de cerca de 
147,88 hm3/ano, dos quais cerca de 84,15 hm3/ano disponíveis para uso. 
 
Relativamente à área de estudo propriamente dita, o Estudo Geológico e Geotécnico refere que o nível 
freático entre a cota 15 e -3, no seio da unidade vulcânica e na interface Depósitos de vertente/ 
Complexo vulcânico. 
 
De acordo com estudos recentes (Duarte R., 1998), os terrenos vulcânicos reconhecidos (β) 
enquadram-se no grupo dos aquíferos locais e descontínuos com elevada produtividade. A percolação 
subterrânea é condicionada pela alternância errática das escoadas basálticas e dos níveis projetados, 
pela variação da permeabilidade/porosidade dentro da mesma camada e pelos condicionalismos 
estruturais do maciço, como diques ou alinhamentos de fracturação. 
 
Os depósitos de vertente (Dv) não apresentam condições favoráveis à formação de aquíferos, dada a 
natureza silto-argilosa da matriz. 

Área de Estudo 
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4.6.4 Águas costeiras 
 
A delimitação das águas costeiras feita no PGRH-RH10 assentou no critério da DQA e nas disposições 
do DL n.º 495/85, de 29 de novembro. 
 
Da aplicação dos três fatores considerados (ecorregião, salinidade e profundidade média) resultaram 
dois tipos de massas de água da categoria de águas costeiras, e que se apresentam na Figura 32. 
 
O projeto insere-se na massa de água COSTMADI1, correspondendo a uma água euhalina, de 
profundidade intermédia da ecorregião Atlântico Norte. 
 
A erosão costeira é um dos riscos que constituem particular importância na ilha da Madeira e são 
evidenciados pelo recuo da linha de costa associado aos movimentos de massa de vertente que 
caracterizam a evolução natural das arribas. 
 
A ilha encontra-se exposta a um significativo gradiente energético relacionado com a influência da 
energia da ondulação, que associado ao contexto geológico e às condições fisiográficas e climáticas 
explicam a maioria dos movimentos de massa de vertente. Por este motivo o PRAM (SRES/INAG, 2003) 
classificou ilha da Madeira como possuindo uma severidade média no que respeita à erosão costeira. 
 
Quanto ao risco de inundações costeiras devido à ação do mar, habitual que as tempestades fustiguem 
o litoral em simultâneo com a precipitação. As povoações ribeirinhas estão por isso sujeitas à ação do 
mar, que por vezes transpõe os muros de proteção marginal e inunda as zonas baixas. 
 
No PREPCRAM (2015) classifica dois tipos de suscetibilidade de erosão costeira (na base e na arriba). 
Na suscetibilidade na base, a costa norte é menos suscetível de erosão, ao passo que na suscetibilidade 
de erosão na arriba a área do projeto já apresenta uma classe moderada. 
 
A erosão costeira encontra-se ainda caracterizada no subcapítulo da Geologia (Subcapítulo 4.4). 
 
Aspetos relacionados com a hidrodinâmica das águas costeiras estão descritos num capítulo autónomo 
(4.7 – Hidrodinâmica Marinha). 
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Figura 32 - Tipologias da categoria águas costeiras na RH10 

4.6.5 Usos e necessidades de água 
 
Ao nível dos usos da água, os principais usos da região é a rega e o abastecimento público (PGRH-RH10, 
2014). 
 
As necessidades de água para a rega não estão desagregadas por concelho, mas verifica-se que a 
origem é predominantemente subterrânea. 
 



 

Estabilização do Talude e Proteção da VE2 entre os  
Túneis da Ladeira da Vinha e João Delgado. 

Troço entre o km 3+600 e 3+800 
Projeto de Execução 

 
Estudo de Impacte Ambiental 

 

 

 Pág. 74 

 

Quanto aos sistemas de abastecimento urbanos, no concelho de Porto Moniz (que apresenta um índice 
de população servida por sistema de abastecimento público de água de 100%) as necessidades anuais 
verificadas entre 2006 e 2012 rondaram os 2.800 hm3 e uma capitação média de 150 l/hab/dia. A 
origem da água é repartida entre superficial e subterrânea. 
 
Na área de estudo não existe nenhuma captação destinada ao consumo humano, não estando nenhum 
uso sensível ameaçado. 

4.6.6 Fontes de poluição 
 
No que se refere à água superficial, as principais fontes de poluição pontual na região têm origem nas 
águas residuais (domésticas e industriais), em particular nas ETAR (estação de tratamento de águas 
residuais) de Porto Moniz, Seixal e São Vicente, todas fora da área de influência das águas superficiais 
do projeto. 
 
Relativamente às fontes difusas, a agricultura é a principal fonte de poluição, sendo que na área do 
projeto esta pressão não é relevante para as linhas de água presentes. Outra fonte de poluição 
importante é a própria VE2, em que as suas águas de escorrência (ricas em metais pesados, 
hidrocarbonetos e sólidos em suspensão) são descarregadas nas linhas de água que atravessam a via. 
 
Quanto às águas subterrâneas, existem na região tanto fontes de poluição pontual como difusa. De 
acordo com a carta de pressões das águas subterrâneas elaborada no âmbito do PGRH-RH10, a área 
do projeto apenas se regista a intrusão salina, sendo pouco relevante na medida em que neste local 
não existe qualquer uso específico desta massa de água. 
 
Na Figura 33 apresentam-se as principais fontes poluentes da região da área de estudo. 
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Fonte: PGRH – RH10 (SRA,2017) 

Figura 33 - Extrato da carta de fontes poluentes das águas subterrâneas 

4.6.7 Qualidade da água 
 
O estado das massas de água, de acordo com o PGRH-RH10, o estado global das águas superficiais na 
área de estudo é excelente, tal como se pode verificar na Figura 34. 
 
Para as águas subterrâneas, o mesmo estudo refere que na área de estudo (assim como em toda a 
ilha) o estado final é bom. 
 



 

Estabilização do Talude e Proteção da VE2 entre os  
Túneis da Ladeira da Vinha e João Delgado. 

Troço entre o km 3+600 e 3+800 
Projeto de Execução 

 
Estudo de Impacte Ambiental 

 

 

 Pág. 76 

 

Embora não se tenha identificado uso balnear na área de estudo, de acordo com o PGRH-RH10, para 
a massa de água COSTMADI1 a classificação de águas balneares varia entre excelente e boa, sendo que 
na área de estudo provavelmente terá uma classificação excelente. 
 

 

 

 
Fonte: PGRH – RH10 (SRA,2017) 

Figura 34 - Estado global das massas de água superficiais 

Deste modo, mesmo sem uso sensível identificado, as massas de água apresentam um bom estado 
para futuros potenciais usos. 

4.6.8 Zonas hídricas sensíveis 
 
Relativamente à sensibilidade do meio hídrico, é analisada, ponto por ponto, a localização do projeto 
relativamente a zonas protegidas (de acordo com Lei da Água, aprovada pela Lei n.º 58/2005, de 29 de 
dezembro) que integram: 
 

i. As zonas designadas por normativo próprio para a captação de água destinada ao 
consumo humano ou a proteção de espécies aquáticas de interesse económico; 

ii. As massas de água designadas como águas de recreio, incluindo zonas designadas como 
zonas balneares; 
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iii. As zonas sensíveis em termos de nutrientes, incluindo as zonas vulneráveis e as zonas 
designadas como zonas sensíveis; 

iv. As zonas designadas para a proteção de habitats e da fauna e da flora selvagens e a 
conservação das aves selvagens em que a manutenção ou o melhoramento do estado da 
água seja um dos fatores importantes para a sua conservação, incluindo os sítios 
relevantes da Rede Natura 2000; 

v. As zonas de infiltração máxima. 
 
Pelo que foi referido nos pontos anteriores deste capítulo, não se identificaram zonas dos cinco pontos 
enumerados. Esta conclusão pode ser confirmada na carta de zonas protegidas elaborada no âmbito 
do PGRH – RH10 (Figura 35). 
 

 

 

 

 
Fonte: PGRH – RH10 (SRA,2017) 

Figura 35 - Extrato da carta de zonas protegidas para águas superficiais e subterrâneas 
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4.6.9 Evolução previsível do ambiente afetado na ausência do projeto 
 
Nas águas superficiais, subterrâneas e balneares, no cenário de não concretização do projeto, as 
alterações identificadas são as seguintes: 
 

- Qualidade das águas subterrâneas: pelos efeitos das alterações climáticas que podem ser 
responsáveis pelo agravamento do fenómeno de intrusão salina (como sequência do aumento 
da temperatura média, da diminuição da precipitação média e do aumento do nível médio do 
mar); 

- Disponibilidade das águas subterrâneas: Reduções significativas nos caudais drenados pelas 
nascentes e galerias, podendo acima dos 1300 metros, em situações extremas, registar-se a 
seca da maioria das nascentes. 

 
De referir que se irá manter e até agravar a situação de risco de erosão costeira, mais concretamente 
das arribas e taludes da área do projeto, colocando em risco a plataforma da via e a segurança da 
mesma. 
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4.7 HIDRODINÂMICA MARINHA 

4.7.1 Níveis de água 
 
As marés na Madeira são do tipo semidiurno, com os seguintes valores característicos no Porto do 
Funchal, único local da Ilha da Madeira para onde existem dados1: 
 

• Preia-Mar Máxima +2,69 m(ZH) 

• Preia-Mar de Águas Vivas +2,46 m(ZH) 

• Preia-Mar de Águas Mortas +1,86 m(ZH) 

• Nível Médio +1,40 m(ZH) 

• Baixa-Mar de Águas Mortas +0,94 m(ZH) 

• Baixa-Mar de Águas Vivas +0,37 m(ZH) 

• Baixa-Mar Mínima +0,16 m(ZH) 

 
Os níveis extremos foram calculados a partir de 36 anos de previsões (1990-2025) e são os máximos e 
os mínimos da altura da maré que se prevê que possam ocorrer sob condições meteorológicas 
normais. Os restantes níveis característicos são médias válidas calculadas a partir das constantes 
harmónicas. 
 
As alturas de água indicadas são calculadas em relação ao Zero Hidrográfico, que é o nível de referência 
utilizado nas cartas hidrográficas e que se encontra 1,4 m abaixo do nível médio da água do mar. 
 
Em Porto Moniz, na costa Norte da Madeira, a maré ocorre cerca de 13 minutos depois de no Funchal 
e a respetiva amplitude é 9% superior1. 
 
Nestas condições os níveis característicos da maré no local em estudo deverão ser: 
 

• Preia-Mar Máxima +2,78 m(ZH) 

• Preia-Mar de Águas Vivas +2,54 m(ZH) 

• Preia-Mar de Águas Mortas +1,90 m(ZH) 

• Nível Médio +1,40 m(ZH) 

• Baixa-Mar de Águas Mortas +0,90 m(ZH) 

• Baixa-Mar de Águas Vivas +0,28 m(ZH) 

• Baixa-Mar Mínima +0,05 m(ZH) 

4.7.1.1 Alterações do nível da água provocadas por fenómenos meteorológicos 
 
Os valores característicos das marés atrás indicados foram calculados para condições meteorológicas 
normais. Quando da ocorrência de ventos fortes ou de prolongada duração e de pressões atmosféricas 
anormalmente baixas ou elevadas, poderão verificar-se diferenças substanciais entre os valores 
previstos e os valores reais. 
 

 
 
1 ROTEIRO DA COSTA DE PORTUGAL. ARQUIPÉLAGO DA MADEIRA; Instituto Hidrográfico, 2001 
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Depressões atmosféricas provocam a subida do nível da água, enquanto pressões atmosféricas altas 
têm o efeito contrário. 
 
Os resultados da ação do vento sobre o plano de água são muito variáveis e dependem 
substancialmente da fisiografia da área em análise. De um modo geral, pode afirmar-se que a ação do 
vento se traduz numa subida do nível do mar no sentido para onde sopra o vento. 
 
O nível da água pode ser também perturbado por seichas, que são ondas com períodos de 5 a 30 
minutos e alturas de 5 a 70 cm, e que podem ter diversas origens, nomeadamente, mudanças súbitas 
das condições meteorológicas 
 
Não se conhecem estudos que façam a avaliação da frequência de ocorrência de sobreelevação do 
nível da água na Madeira e da respetiva amplitude, provocada por fenómenos meteorológicos 
(depressões, vento e seichas). 
 
No Estudo do Litoral na Área de Intervenção da APA / ARH do Tejo2, foram analisados os registos 
horários da sobreelevação meteorológica observados no marégrafo de Cascais entre 1960 e 2010. 
 
Esse estudo analisou a frequência da sobreelevação meteorológica com amplitude superior a 10 cm, a 
amplitude máxima anual e ainda a tendência das curvas de percentil da sobreelevação meteorológica 
anual. A análise do período de retorno da amplitude máxima anual da sobreelevação meteorológica 
foi efetuada utilizando a distribuição de Gumbel simples. 
 
A frequência relativa de eventos de sobreelevação meteorológica por ano foi calculada através da 
razão entre o número de horas em que a amplitude da sobreelevação meteorológica excedeu 10 cm e 
o total de registos horários anuais. No Quadro 14 representa-se o resultado desta análise. 

Quadro 14 - Frequência da sobreelevação meteorológica registada no marégrafo de Cascais entre 1960 e 
2010 

Parâmetro Frequência (%) 

Frequência máxima 24 

Frequência média 14 

Frequência mínima 7 

 

A amplitude dos eventos de sobreelevação meteorológica observados está caracterizada nos 
resultados apresentados no Quadro 15. 
 
  

 
 
2 ESTUDO DO LITORAL NA ÁREA DE INTERVENÇÃO DA APA, I.P. /ARH DO TEJO - CARACTERIZAÇÃO DA SOBREELEVAÇÃO METEOROLÓGICA; 
Carlos Antunes et al, junho de 2013 
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Quadro 15 - Amplitude máxima anual da sobreelevação meteorológica registada no marégrafo de Cascais 
entre 1960 e 2010 

Parâmetro Sobreelevação (cm) 

Sobreelevação máxima 61 

Sobreelevação média 39 

Sobreelevação mínima 23 

Probabilidade de não excedência de 50% 39 

Probabilidade de não excedência de 90% 50 

Probabilidade de não excedência de 95% 53 

 

A análise do período de retorno para a amplitude máxima de sobreelevação meteorológica, 
recorrendo à distribuição de Gumbel simples para valores extremos, deu os resultados indicados no 
Quadro 16. 

Quadro 16 - Amplitude máxima anual da sobreelevação meteorológica registada no marégrafo de Cascais 
entre 1960 e 2010 

Período de retorno (anos) Sobreelevação (cm) 

25 58 

50 62 

100 67 

 

Num estudo desenvolvido no âmbito do Projeto SIAM II 3, com base nos registos de marégrafos 
situados na costa continental portuguesa, foi avaliada a sobreelevação previsível com diversos 
períodos de retorno. De acordo com esse estudo, utilizando também a distribuição de extremos de 
Gumbel e aplicando-a às amplitudes máximas registadas anualmente nos marégrafos de Viana de 
Castelo, Leixões, Cascais e Lagos, a sobreelevação previsível, para diversos períodos de retorno, em 
cada um destes locais, está indicada no Quadro 17. 

Quadro 17 - Resultados da aplicação da distribuição de Gumbel às séries de valores máximos anuais de 
sobreelevação do nível do mar em cm 

Marégrafo 
Período de retorno (anos) 

5 10 25 50 100 

Viana do Castelo 78,2 85,0 99,9 110,9 121,9 

Leixões 62,9 71,2 81,6 89,4 97,1 

Cascais 39,6 44,0 49,5 53,6 57,7 

Lagos 42,5 49,2 57,5 63,7 69,8 

 
 
3 ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS EM PORTUGAL. CENÁRIOS, IMPACTOS E MEDIDAS DE ADAPTAÇÃO; Projecto SIAM II, 2006 
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Estes valores são, para o marégrafo de Cascais, cerca de 10 cm inferiores aos determinados no Estudo 
do Litoral na Área de Intervenção da APA / ARH do Tejo. 
 
Admitindo que a sobreelevação resultante de fenómenos meteorológicos na costa Norte da Madeira 
é semelhante à prevista para Cascais, e adotando o valor máximo determinado nos dois estudos 
referidos para o período de retorno de 50 anos, o nível máximo atingido pela água, se não houvesse 
alteração do nível do mar resultante das alterações climáticas, seria de: 
 

• Maré (PM Max) +2,78 m(ZH) 

• Sobreelevação provocada por fenómenos meteorológicos +0,62 m(ZH) 

 +3,40 m(ZH) 

4.7.1.2 Subida do nível do mar 
 
Nos últimos anos tem-se verificado a subida do nível do mar, atribuída a alterações climáticas, que o 
Instituto Hidrográfico estima, atualmente, em Portugal, em cerca de 0,10 m. 
 
De acordo com o relatório de fevereiro de 2013 do IPCC 4, a subida do nível do mar até 2065 está 
estimada em valores variando entre 0,17 e 0,38 m, dependente do cenário de desenvolvimento da 
economia mundial, em termos de emissão de gases com efeito de estufa. 
 
Admitindo o valor médio das médias dos quatro cenários admitidos, no que se refere às emissões de 
gases com efeito de estufa, 0,26 m, até ao final da vida útil da obra, o nível máximo atingido pela água 
do mar é +3,40 m(ZH) + 0,26 m = 3,66 m(ZH). 
 
Este valor, para ser atingido, terá que se confirmar a subida do nível do mar prevista pelo Painel Inter-
Governamental para as Alterações Climáticas, conjugada com a ocorrência simultânea de: 
 

• Preia-mar máxima; 

• Tempestade com ocorrência de fortes ventos soprando do mar para terra ou de uma forte 
depressão atmosférica, com um período de retorno de 50 anos. 

 
A esta conjugação de acontecimentos corresponderá, certamente, uma probabilidade muito reduzida, 
com um período de retorno muito superior a 50 anos. 

4.7.2 Correntes 

4.7.2.1 Correntes oceânicas de superfície 
 
De acordo com o Roteiro da Costa de Portugal - Arquipélago da Madeira, “as correntes oceânicas de 
superfície existentes na área geográfica abrangida pelo arquipélago da Madeira, integram-se na 
circulação geral das correntes de superfície do Atlântico Norte” (ver Figura 36). 
 

 
 
4 IPCC: SUMMARY FOR POLICYMAKERS. In: CLIMATE CHANGE 2013: THE PHYSICAL SCIENCE BASIS. Contribution of Working Group I to the 
Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, 2013 
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Figura 36 - Correntes de superfície do Atlântico Norte 

“Partindo do estreito da Flórida a corrente do Golfo deixa a costa da América e desloca-se para E 
através do oceano. A partir, aproximadamente, da longitude 46º W esta corrente deixa de ser bem 
definida, alarga e enfraquece. O largo fluxo que se desloca para NE e E dirige-se para as costas da 
Europa formando então a corrente do Atlântico Norte.” 
 
“A corrente que se separa para S da corrente do Atlântico Norte, ao longo duma extensa área, é 
conhecida como corrente dos Açores, situando-se o arquipélago com o mesmo nome no seu centro, 
ocupando uma área limitada aproximadamente pelos paralelos 32º N e 42º N.” 
 
“A corrente conhecida como corrente de Portugal, ao largo das costas W de Portugal e Espanha, tal 
como acontece com a corrente das Canárias, mais a S, forma somente a franja costeira da corrente dos 
Açores, integrada na circulação geral que se dirige para S, da parte E do Atlântico Norte.” 
 
“Para S do cabo de São Vicente a corrente costeira afasta-se numa direcção SE para seguir a curva da 
costa, rodando depois gradualmente para S e SW para se juntar à circulação principal da corrente das 
Canárias.” 
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“A sua direcção predominante é S ou SSW até à latitude do cabo Tarfaya (28º N) indo progressivamente 
mudando a sua direcção ainda mais para SW depois de passar esta área.” 
 
“A velocidade da corrente das Canárias é mais forte na parte S, podendo atingir 2 nós quando sopram 
ventos de N e NE com certa permanência, mas, em média, ela não ultrapassa 1 nó. É mais forte no 
Verão que no Inverno e os ventos SW podem eventualmente suprimir temporariamente a componente 
S desta corrente. As variações na direcção e velocidade da corrente das Canárias são principalmente 
devidas às variações dos alísios de NE e interrupções que afectam estes ventos, particularmente na 
parte N da região.”  
 
“A corrente das Canárias é uma corrente fria, não somente porque provém de latitudes mais a N, mas 
sobretudo porque ela é em parte alimentada por subida de águas mais profundas (upwelling) ao longo 
das costas de Marrocos, sendo este factor predominante nos meses de Verão.” 
 
A Figura 37 representa as correntes predominantes na área geográfica do arquipélago da Madeira, 
“cujas intensidades médias ao longo do ano, são da ordem de 0,5 nós”. 

4.7.2.2 Correntes de maré 
 
De acordo com o Instituto Hidrográfico, “na ilha da Madeira, durante a enchente, as correntes são 
muito fracas na ponta de S. Jorge e nulas nas enseadas de S. Vicente e de Porto da Cruz.” 
 
“Durante a vazante as águas encontram-se em geral quase paradas próximo da costa, nas enseadas 
de Porto da Cruz e de S. Vicente. Em marés vivas as respectivas correntes atingem velocidades de cerca 
de 1 nó, correndo as águas para S na ponta de S. Lourenço, para W na ponta de S. Jorge e no ilhéu 
Mole, para WSW na ponta do Tristão, para WNW na ponta do Pargo e para E na ponta do Jardim do 
Mar, na ponta do Sol e na ponta da Cruz.” 
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Figura 37 - Correntes oceânicas predominantes na área geográfica do arquipélago da Madeira 

4.7.3 Agitação marítima 

4.7.3.1 Considerações gerais 
 
Para a caracterização da agitação marítima que ocorre na zona em estudo adotou-se a seguinte 
metodologia: 
 

- Caracterização da agitação marítima ao largo da costa Norte da ilha da Madeira; 
- Propagação das ondas do largo até à costa; 
- Caracterização da agitação marítima junto à costa, tendo por base as condições de agitação 

ao largo e as transformações sofridas pelas ondas desde o largo até à costa. 
 
Nos pontos seguintes faz-se a caracterização da agitação da agitação marítima ao largo, descreve-se o 
processo adotado na propagação das ondas do largo até à costa e caracterizam-se as condições de 
agitação junto à costa. 
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4.7.3.2 Condições de agitação ao largo 
 
Para a caracterização das condições de agitação ao largo recorreu-se à base de dados Copernicus 
Climate Change Service 5. 
 
Dos pontos ao largo da costa Norte onde se dispunha de dados selecionou-se o ponto P 8, latitude = 
33°30'00"N e longitude = 17°00'00"W (Figura 38). 
 

 

Figura 38 - Localização do ponto P 8 e dos diferentes pontos disponíveis na base de dados utilizada 

Esta base fornece dados horários e abrange um período de cerca de 32 anos, desde 01/01/1989 até 
22/04/2021. 
 
Na Figura 39 e na Figura 40 representam-se as distribuições direcionais da altura significativa, Hs, e 
período de pico, Tp, respetivamente, correspondentes ao ponto P8, e na Figura 41 a Figura 43 as 
mesmas distribuições e a distribuição conjunta Hs e Tp. 
  

 
 
5 Hersbach, H., Bell, B., Berrisford, P., Biavati, G., Horányi, A., Muñoz Sabater, J., Nicolas, J., Peubey, C., Radu, R., Rozum, I., Schepers, D., 
Simmons, A., Soci, C., Dee, D., Thépaut, J-N. (2018): ERA5 HOURLY DATA ON SINGLE LEVELS FROM 1979 TO PRESENT. Copernicus Climate 
Change Service (C3S), Climate Data Store (CDS). (Accessed on < 15-01-2021 >), 10.24381/cds.adbb2d47 
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Figura 39 - Agitação marítima ao largo. Distribuição direcional da altura significativa, Hs 

 

 

Figura 40 - Agitação marítima ao largo. Distribuição direcional do período de pico, Tp 
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Figura 41 - Agitação marítima ao largo. Distribuição conjunta altura significativa, Hs, direção de incidência, θ 

 

 

Figura 42 - Agitação marítima ao largo. Distribuição conjunta altura significativa, Hs, período de pico, Tp 

 

 

Figura 43 - Agitação marítima ao largo. Distribuição conjunta período de pico, Tp, direção de incidência, θ 
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Da análise dos dados da Figura 40 a Figura 42, verifica-se que: 
 

• cerca de 86 % das ondas são provenientes de direções do sector compreendido entre 300º e 
40º; 

• as maiores alturas de onda provêm do sector compreendido entre 240° e 20°;  

• aproximadamente 1,4 % das ondas têm alturas significativas superiores a 6,5 m. 
 
No Quadro 18 são apresentados os máximos anuais da altura significativa, com os respetivos períodos 
de pico, direção média incidente e data e hora de ocorrência. 

Quadro 18 - Agitação marítima ao largo. Ondas máximas anuais entre 01/01/1989 e 22/04/2021 

Data e Hora Hs (m) Tp (s) Dir (ªN) 

28-12-1989 11:00 8,03 15,10 312,94 

30-01-1990 12:00 6,59 19,23 322,84 

07-03-1991 01:00 7,62 15,59 311,05 

31-03-1992 08:00 5,37 15,37 339,29 

30-10-1993 13:00 6,38 12,03 261,63 

21-01-1994 02:00 6,17 11,06 11,92 

10-03-1995 16:00 6,11 16,24 322,42 

21-12-1996 17:00 7,43 14,13 295,22 

18-12-1997 23:00 7,84 17,27 302,32 

29-12-1998 21:00 8,71 17,95 320,51 

12-01-1999 05:00 7,73 13,40 359,54 

07-12-2000 01:00 6,76 15,96 262,74 

01-01-2001 23:00 6,74 17,98 311,34 

15-11-2002 00:00 6,05 12,33 321,00 

13-04-2003 09:00 8,15 14,95 294,88 

20-02-2004 18:00 5,38 10,54 6,61 

25-03-2005 17:00 6,18 16,02 278,96 

25-01-2006 21:00 8,71 17,80 307,15 

22-02-2007 23:00 5,44 17,83 299,17 

04-01-2008 00:00 7,07 16,91 327,52 

05-02-2009 04:00 8,35 15,77 313,01 

02-03-2010 18:00 6,91 13,39 296,44 

04-11-2011 09:00 6,44 12,81 309,39 

15-11-2012 21:00 4,94 13,73 289,44 

04-04-2013 16:00 6.30 12.25 310.77 

29-11-2014 01:00 7.82 13.75 323.76 

19-12-2015 15:00 5,53 17,75 288,33 

24-10-2016 07:00 6,70 16,46 316,74 
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Data e Hora Hs (m) Tp (s) Dir (ªN) 

11-02-2017 10:00 6,15 13,58 330,62 

28-02-2018 21:00 6,95 12,61 256,92 

16-12-2019 11:00 6,95 16,21 318,17 

29-11-2020 21:00 5,66 14,68 311,22 

07-01-2021 14:00 5,76 10,18 39,66 

 

Como se pode verificar, a altura significativa: 
 

- ultrapassou 8 m, em 15,2 % dos anos; 

- ficou compreendida entre 7 e 8 m, em 18,2 % dos anos; 

- ficou compreendida entre 6 e 7 m, em 45,4 % dos anos; 

- foi inferior a 6 m em 21,2 % dos anos. 

 
Para além disso verifica-se que os meses em que ocorre o maior número de tempestades são 
dezembro e janeiro, com cerca de 42,4 % das ocorrências, mas estas podem verificar-se entre outubro 
e abril. 

4.7.3.3 Propagação das ondas do largo para a costa 
 
Para a propagação das ondas desde grandes profundidades até à zona de estudo foi utilizado o modelo 
espectral MIKE21 SW, na sua versão paramétrica com desacoplamento direcional. Optou-se pelo 
modelo MI-KE21 SW devido à sua elevada eficiência de cálculo e às características da sua formulação 
base, que permitem a utilização de malhas de cálculo não estruturadas e, portanto, com espaçamentos 
variáveis. 
 
O modelo MIKE21 SW tem em consideração os principais processos físicos relevantes na propagação 
das ondas, nomeadamente: 
 

- Empolamento e refração por efeitos de gradientes batimétricos; 

- Difração por efeito de obstáculos; 

- Dissipação de energia por rebentação induzida pela profundidade; 

- Dissipação de energia por rebentação induzida pela declividade das ondas; 

- Dissipação de energia por atrito de fundo. 

 
Para as simulações efetuadas no presente trabalho foram adotadas as seguintes condições e 
parametrização: 
 

- Discretização temporal:  formulação quási-estacionária; 
- Discretização direcional: classes de ≈10º; 
- Condições iniciais representadas pelo espectro JONSWAP, com: 

o "Peakness parameter" = 3,3; 
o Parâmetros de forma: σa = 0,07 e σb = 0,09; 
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o Máximo comprimento do “fetch” = 120 000 m; 
o Máxima frequência de pico = 0,4 Hz; 
o Máximo constante Philips = 0,0081 

- Parâmetros de onda para condições de fronteira: 
Altura significativa (Hm0), período de pico espectral (Tp) e direção média (MWD), desvio 
padrão direcional (DSD), ao qual foi atribuído um valor fixo em função da dispersão no período 
de pico, provenientes dos registos no ponto P8; 

- Dissipação por rebentação induzida pela declividade da onda:  
Parâmetro γ’s para o qual foi adotado o valor de 3; 

- Dissipação por rebentação induzida pela profundidade:  
Formulação de Battjes e Janssen (1978) 6, sendo adotados para os parâmetros γ’ o valor de 0,8 
e para α o valor de 1; 

- Dissipação por atrito de fundo: 
O atrito de fundo foi especificado através de uma rugosidade geométrica, kn, constante, tal 
como sugerido por Weber (1991) 7. O valor de kn utilizado foi de 0,0004; 

- Difração:  
Incluída através da aproximação com desacoplamento de fases (refração-difração) proposta 
por Holthuijsen et al. (2003) 8, sendo adotado para o número de smoothing steps o valor de 
100 e para o fator de suavização um valor igual a 0,8; 

- Reflexão:  
Toda a linha de costa das ilhas no Arquipélago da Madeira foi definida como fronteira de terra 
(land boundary); 

- Nível de referência da superfície livre: + 3,4 m(Z.H); 
- Controlo de convergência do cálculo para o regime quási-estacionário:  

Adotou-se um processo iterativo modificado do método de Newton-Raphson, e as tolerâncias: 
o Máximo número de iterações = 2 000 
o RMS-norm of residual < 0,0001 m 
o Max-norm of change in significant wave height < 0,001 m 
o Fator de relaxamento = 0,05 

 
O parâmetro DSD foi calculado em função dos valores de dispersão no período de pico provenientes 
dos registos no ponto P8. A média da dispersão no período de pico dos registos é de cerca de 33, pelo 
que o valor escolhido para o modelo foi de 30. 
 
Para a construção do domínio de cálculo recorreu-se aos seguintes dados batimétricos: 
 

- Carta 36 201 – Ilha da Madeira e Ilhas Desertas, Instituto Hidrográfico, dezembro de 2002, 
Escala 1/100 000; 

- Carta 33 101 – Arquipélago da Madeira, Instituto Hidrográfico, novembro de 2003, Escala 
1/350 000; 

- Levantamento hidrográfico, TPF - Consultores de Engenharia e Arquitectura, S.A., abril de 
2019, (retirado do Desenho 18063-PE-V03-ETS-DES-012-C, do Projeto de Execução). 

 
 
6 Battjes, J.A. and J.P.F.M., 1978: ENERGY LOSS AND SET-UP DUE TO BREAKING OF RANDOM WAVES, in Proc. 16th Int. Conf. On Coastal 
Engineering, ASCE, NY, 569-587. 
7 Weber, S.L., 1991: BOTTOM FRICTION FOR WIND SEA AND SWELL IN EXTREME DEPTH-LIMITED SITUATIONS, J. Physical. Oceanography, 
21, 149-172. 
8 Holthuijsen L.H., Herman A., Booij N., and Cieslikiewicz W., 2003. PHASE-DECOUPLED REFRACTION-DIFFRACTION IN SPECTRAL WAVE 
MODELS. Coastal Engineering, 49, 291-305. 
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Na Figura 44 e na Figura 45 representa-se a batimetria e a malha de cálculo utilizada no modelo. 
 

 

Figura 44 - Malha de cálculo no modelo, com cerca de 32.000 nós e 54.000 elementos e batimetria 
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Figura 45 - Pormenor da malha de cálculo e relativa batimetria na proximidade da zona em estudo 
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Para a discretização do domínio recorreu-se a uma malha não estruturada de elementos finitos, que 
permite uma eficiente adaptação às características da morfologia do fundo. A malha contém cerca de 
32.000 nós e 54.000 elementos, tendo-se procedido ao seu refinamento na proximidade da zona de 
interesse, conforme se ilustra na Figura 44.  
 
As condições de agitação impostas nas fronteiras do modelo cobriram a envolvente de todas as 
combinações de altura significativa, período de pico e direção média ao largo representadas pelos 
dados do ponto P8. Foram simuladas 2.273 condições de agitação incidente. 
 
Os resultados dessas simulações em três pontos localizados junto da zona em estudo (indicados na 
Figura 46) permitiram a construção da matriz de transferência, que é essencialmente a 
correspondência entre as condições de agitação ao largo e a agitação calculada no local. Os pontos P1 
e P3 situam-se a W e a E da zona de intervenção e o ponto P2 imediatamente em frente desta. A 
profundidade em cada um dos pontos está compreendida entre 14,8 m(ZH), no ponto P1, e -21,6 
m(ZH), no ponto P2. 
 

 

Figura 46 – Localização dos pontos P1 a P3 para os quais foram extraídos os resultados do modelo 
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4.7.3.4 Condições de agitação junto à costa 
 
A partir dos resultados do modelo e das condições de agitação ao largo descritas no subcapítulo 4.7.3.2 
determinaram-se as condições de agitação nos três pontos selecionados. 
 
Da Figura 47 à Figura 49 representam-se as distribuições direcionais da altura significativa e do período 
de pico nos três pontos. 
 

  

Figura 47 - Distribuições direcionais da altura 
significativa e do período de pico no ponto P1 

Figura 48 - Distribuições direcionais da altura 
significativa e do período de pico no ponto P2 
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Figura 49 - Distribuições direcionais da altura significativa e do período de pico no ponto P3 

Como se constata, o leque de direções das ondas que chegam à costa é mais estreito e a altura das 
ondas é menor, fruto da refração provocada pela redução progressiva da profundidade de propagação 
das ondas.  
 
Estas mesmas conclusões se podem tirar da Figura 50 à Figura 55 onde se apresentam as distribuições 
conjuntas da direção e da altura significativa e da direção e do período de pico nos três pontos. 
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Figura 50 - Distribuição conjunta da direção, θ, e da altura significativa das ondas, Hs, no ponto P1 

 

 
Figura 51 - Distribuição conjunta da direção, θ, e do período de pico das ondas, Tp, no ponto P1 

  

 

 

 

θ (°) /Hs (m) <0,5 0,5-1,5 1,5-2,5 2,5-3,5 3,5-4,5 4,5-5,5 5,5-6,5 6,5-7,5 Σ

0-20 10.2951 15.1747 3.0111 0.4493 0.0642 0.0040 0.0018 29.00

20-40 0.0043 2.9465 5.4505 0.6886 0.0819 0.0058 9.18

40-60 0.0967 0.7410 0.5305 0.1061 0.0162 0.0043 0.0032 1.50

60-80 0.1198 0.3577 0.3584 0.0913 0.0148 0.0025 0.0004 0.94

80-100 0.0123 0.3183 0.3223 0.0964 0.0134 0.0025 0.77

100-120 0.0079 0.3375 0.3079 0.0942 0.0173 0.0004 0.0004 0.77

120-140 0.0032 0.2819 0.3360 0.0895 0.0177 0.0022 0.73

140-160 0.0047 0.2754 0.3100 0.0845 0.0170 0.0011 0.0004 0.69

160-180 0.0069 0.2609 0.3252 0.0740 0.0231 0.0014 0.69

180-200 0.0072 0.2801 0.3093 0.0873 0.0184 0.0022 0.70

200-220 0.0097 0.2931 0.3194 0.0830 0.0184 0.0014 0.0004 0.73

220-240 0.0101 0.3162 0.3180 0.0928 0.0159 0.0018 0.75

240-260 0.0094 0.3411 0.3465 0.1057 0.0209 0.0007 0.0004 0.82

260-280 0.0159 0.3811 0.3288 0.1169 0.0206 0.0014 0.86

280-300 0.0177 0.3616 0.3898 0.1184 0.0202 0.0011 0.91

300-320 0.5735 0.5468 0.3948 0.1249 0.0220 0.0014 0.0004 1.66

320-340 0.7789 7.7120 1.2083 0.1830 0.0285 0.0014 9.91

340-360 0.0206 20.0644 15.6248 3.1176 0.4843 0.0585 0.0043 39.37

Σ 1.6988 46.1106 42.3553 8.3653 1.3000 0.1545 0.0137 0.0018 100.00

θ (°) /Hs (m) <0,5 0,5-1,5 1,5-2,5 2,5-3,5 3,5-4,5 4,5-5,5 5,5-6,5 6,5-7,5 Σ

0-20 10.2677 15.1646 3.0129 0.4548 0.0668 0.0040 0.0018 28.97

20-40 0.0036 2.9649 5.4469 0.6908 0.0819 0.0051 9.19

40-60 0.0993 0.7420 0.5331 0.1054 0.0166 0.0043 0.0036 1.50

60-80 0.1202 0.3541 0.3624 0.0924 0.0159 0.0025 0.0004 0.95

80-100 0.0090 0.3154 0.3212 0.0956 0.0148 0.0025 0.76

100-120 0.0047 0.3357 0.3097 0.0938 0.0177 0.0004 0.0004 0.76

120-140 0.0040 0.2822 0.3346 0.0913 0.0184 0.0022 0.73

140-160 0.0032 0.2729 0.3107 0.0855 0.0180 0.0011 0.0004 0.69

160-180 0.0051 0.2591 0.3259 0.0751 0.0242 0.0014 0.69

180-200 0.0065 0.2848 0.3111 0.0863 0.0191 0.0025 0.71

200-220 0.0061 0.2941 0.3194 0.0834 0.0180 0.0025 0.0004 0.72

220-240 0.0090 0.3126 0.3205 0.0928 0.0166 0.0018 0.75

240-260 0.0079 0.3389 0.3454 0.1065 0.0206 0.0018 0.0004 0.82

260-280 0.0170 0.3797 0.3281 0.1195 0.0217 0.0014 0.87

280-300 0.0184 0.3562 0.3948 0.1195 0.0213 0.0011 0.91

300-320 0.5814 0.5526 0.3927 0.1267 0.0227 0.0022 0.0004 1.68

320-340 0.7572 7.6326 1.2073 0.1848 0.0292 0.0018 9.81

340-360 0.0191 19.8955 15.7760 3.1995 0.5082 0.0639 0.0047 39.47

Σ 1.6718 45.8410 42.5043 8.4617 1.3397 0.1653 0.0144 0.0018 100.00

 

 

 

θ (°) /Tp (s) 4-6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20 Σ

0-20 0.4320 5.0633 8.9605 6.2478 5.7043 1.9046 0.6201 0.0679 29.00

20-40 0.2974 4.2473 2.8429 1.1271 0.4270 0.2057 0.0260 0.0043 9.18

40-60 0.0603 0.3894 0.2328 0.4742 0.2025 0.1205 0.0166 0.0018 1.50

60-80 0.0354 0.1602 0.1621 0.3288 0.1501 0.0946 0.0108 0.0029 0.94

80-100 0.0126 0.0498 0.1433 0.3100 0.1411 0.0913 0.0126 0.0043 0.77

100-120 0.0076 0.0502 0.1660 0.2775 0.1512 0.0891 0.0199 0.0040 0.77

120-140 0.0061 0.0393 0.1440 0.2812 0.1577 0.0819 0.0144 0.0058 0.73

140-160 0.0058 0.0375 0.1393 0.2606 0.1465 0.0819 0.0170 0.0043 0.69

160-180 0.0072 0.0346 0.1397 0.2436 0.1527 0.0866 0.0224 0.0047 0.69

180-200 0.0119 0.0336 0.1267 0.2505 0.1458 0.1115 0.0224 0.0022 0.70

200-220 0.0094 0.0379 0.1296 0.2396 0.1823 0.1043 0.0202 0.0022 0.73

220-240 0.0072 0.0469 0.1310 0.2646 0.1664 0.1151 0.0191 0.0043 0.75

240-260 0.0047 0.0426 0.1371 0.3068 0.1628 0.1400 0.0267 0.0040 0.82

260-280 0.0061 0.0577 0.1494 0.3097 0.1592 0.1476 0.0282 0.0069 0.86

280-300 0.0051 0.0541 0.1274 0.3418 0.1776 0.1714 0.0224 0.0090 0.91

300-320 0.0480 0.3826 0.4270 0.3941 0.1808 0.2046 0.0184 0.0083 1.66

320-340 0.0707 0.8128 3.2699 3.5763 1.7335 0.4201 0.0188 0.0101 9.91

340-360 0.0650 0.8128 5.2654 10.4658 14.7297 6.3453 1.5617 0.1288 39.37

Σ 1.09 12.35 22.69 25.70 24.87 10.52 2.50 0.28 100.00

θ (°) /Tp (s) 4-6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20 Σ

0-20 0.4356 5.0810 8.9547 6.2276 5.6891 1.8988 0.6179 0.0679 28.97

20-40 0.2941 4.2303 2.8476 1.1416 0.4392 0.2082 0.0278 0.0043 9.19

40-60 0.0603 0.3887 0.2339 0.4786 0.2025 0.1220 0.0166 0.0018 1.50

60-80 0.0350 0.1602 0.1621 0.3284 0.1530 0.0949 0.0112 0.0029 0.95

80-100 0.0108 0.0487 0.1433 0.3086 0.1382 0.0928 0.0119 0.0043 0.76

100-120 0.0069 0.0480 0.1657 0.2797 0.1523 0.0859 0.0199 0.0040 0.76

120-140 0.0065 0.0393 0.1444 0.2808 0.1577 0.0834 0.0148 0.0058 0.73

140-160 0.0043 0.0375 0.1393 0.2617 0.1462 0.0823 0.0162 0.0043 0.69

160-180 0.0065 0.0343 0.1393 0.2422 0.1534 0.0870 0.0235 0.0047 0.69

180-200 0.0162 0.0361 0.1270 0.2508 0.1451 0.1115 0.0213 0.0022 0.71

200-220 0.0094 0.0375 0.1299 0.2404 0.1812 0.1032 0.0202 0.0022 0.72

220-240 0.0076 0.0480 0.1303 0.2624 0.1671 0.1144 0.0191 0.0043 0.75

240-260 0.0043 0.0415 0.1371 0.3075 0.1599 0.1400 0.0271 0.0040 0.82

260-280 0.0061 0.0585 0.1494 0.3111 0.1610 0.1465 0.0282 0.0065 0.87

280-300 0.0051 0.0549 0.1278 0.3403 0.1787 0.1729 0.0231 0.0087 0.91

300-320 0.0487 0.3894 0.4367 0.3952 0.1801 0.2014 0.0180 0.0090 1.68

320-340 0.0704 0.8124 3.2645 3.5319 1.6880 0.4176 0.0184 0.0097 9.81

340-360 0.0646 0.8063 5.2611 10.5113 14.7784 6.3532 1.5628 0.1292 39.47

Σ 1.09 12.35 22.69 25.70 24.87 10.52 2.50 0.28 100.00
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Figura 52 - Distribuição conjunta da direção, θ, e da altura significativa das ondas, Hs, no ponto P2 

 

 

Figura 53 - Distribuição conjunta da direção, θ, e do período de pico das ondas, Tp, no ponto P2 

  

 

 

 

θ (°) /Hs (m) <0,5 0,5-1,5 1,5-2,5 2,5-3,5 3,5-4,5 4,5-5,5 5,5-6,5 Σ

0-20 0.0011 14.0829 18.3414 3.9286 0.6385 0.0805 0.0112 37.08

20-40 0.0162 3.5009 5.3307 0.6518 0.0801 0.0051 9.58

40-60 0.0946 0.9124 0.5518 0.1220 0.0199 0.0032 0.0004 1.70

60-80 0.1198 0.5518 0.3887 0.1011 0.0152 0.0011 1.18

80-100 0.0123 0.5204 0.3894 0.0845 0.0188 0.0011 1.03

100-120 0.0058 0.4504 0.3580 0.0837 0.0119 0.0018 0.91

120-140 0.0076 0.4385 0.3541 0.0985 0.0177 0.0011 0.92

140-160 0.0036 0.4454 0.3479 0.0863 0.0166 0.0007 0.90

160-180 0.0047 0.4237 0.3357 0.0891 0.0119 0.0011 0.87

180-200 0.0148 0.4244 0.3216 0.0826 0.0159 0.0022 0.86

200-220 0.0119 0.4385 0.3201 0.0805 0.0101 0.86

220-240 0.0097 0.4436 0.3295 0.0985 0.0170 0.90

240-260 0.0058 0.4620 0.3284 0.1050 0.0144 0.0014 0.92

260-280 0.0144 0.4753 0.3815 0.1090 0.0105 0.0014 0.99

280-300 0.0170 0.4981 0.3898 0.1242 0.0177 0.0011 1.05

300-320 0.1213 0.5742 0.4602 0.1133 0.0162 0.0022 1.29

320-340 1.6407 2.0756 0.5136 0.1224 0.0195 0.0011 4.37

340-360 0.5562 23.8064 8.8875 1.1780 0.1364 0.0242 34.59

Σ 2.6574 50.5246 38.3300 7.2591 1.0882 0.1292 0.0115 100.00

θ (°) /Hs (m) <0,5 0,5-1,5 1,5-2,5 2,5-3,5 3,5-4,5 4,5-5,5 5,5-6,5 Σ

0-20 0.0018 13.0936 16.6437 3.6335 0.5957 0.0834 0.0105 34.06

20-40 0.0112 3.3169 5.1717 0.6469 0.0671 0.0040 0.0004 9.22

40-60 0.0913 0.8198 0.5458 0.1242 0.0217 0.0022 0.0004 1.61

60-80 0.1144 0.4541 0.4025 0.1043 0.0159 0.0018 1.09

80-100 0.0083 0.4000 0.3935 0.0924 0.0170 0.0007 0.91

100-120 0.0051 0.3924 0.4007 0.0996 0.0152 0.0011 0.0004 0.91

120-140 0.0076 0.3697 0.3556 0.0996 0.0166 0.0004 0.85

140-160 0.0047 0.3505 0.3599 0.0913 0.0144 0.0004 0.82

160-180 0.0065 0.3491 0.3401 0.0928 0.0141 0.0011 0.0004 0.80

180-200 0.0130 0.3383 0.3401 0.0888 0.0123 0.0007 0.79

200-220 0.0101 0.3502 0.3596 0.0888 0.0126 0.0004 0.82

220-240 0.0144 0.4007 0.3718 0.0978 0.0152 0.0014 0.90

240-260 0.0069 0.3819 0.3751 0.1040 0.0188 0.0014 0.89

260-280 0.0148 0.3852 0.4430 0.0921 0.0170 0.0018 0.95

280-300 0.0199 0.4130 0.4516 0.1126 0.0249 0.0029 1.02

300-320 0.1300 0.4603 0.5567 0.1007 0.0166 0.0018 1.27

320-340 1.7003 2.1426 0.7130 0.1170 0.0209 0.0014 4.70

340-360 0.4375 25.7532 10.3792 1.5736 0.2043 0.0282 38.38

Σ 2.5978 50.1715 38.6035 7.3601 1.1202 0.1350 0.0119 100.00

 

 

 

θ (°) /Tp (s) 4-6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20 Σ

0-20 0.4230 4.9954 9.3820 9.5036 8.5884 3.0609 0.9752 0.1556 37.08

20-40 0.3061 4.3483 3.1367 1.0661 0.4367 0.2342 0.0541 0.0025 9.58

40-60 0.0599 0.3627 0.3837 0.4782 0.2230 0.1523 0.0429 0.0014 1.70

60-80 0.0375 0.1624 0.2830 0.3454 0.1866 0.1187 0.0411 0.0029 1.18

80-100 0.0097 0.0502 0.2501 0.3468 0.2079 0.1220 0.0372 0.0025 1.03

100-120 0.0061 0.0509 0.2274 0.2866 0.1815 0.1220 0.0354 0.0018 0.91

120-140 0.0054 0.0408 0.2061 0.2732 0.2061 0.1350 0.0484 0.0025 0.92

140-160 0.0061 0.0375 0.1722 0.2978 0.2198 0.1270 0.0368 0.0032 0.90

160-180 0.0058 0.0357 0.1646 0.2729 0.2205 0.1314 0.0321 0.0032 0.87

180-200 0.0162 0.0336 0.1642 0.2725 0.1953 0.1400 0.0361 0.0036 0.86

200-220 0.0097 0.0375 0.1732 0.2844 0.1935 0.1314 0.0300 0.0014 0.86

220-240 0.0065 0.0480 0.1631 0.2826 0.1971 0.1498 0.0487 0.0025 0.90

240-260 0.0047 0.0390 0.1779 0.2876 0.1895 0.1675 0.0476 0.0032 0.92

260-280 0.0065 0.0541 0.1747 0.3126 0.1891 0.1942 0.0585 0.0025 0.99

280-300 0.0061 0.0509 0.1837 0.3187 0.1971 0.2270 0.0599 0.0043 1.05

300-320 0.0217 0.1299 0.2028 0.3779 0.2039 0.2729 0.0736 0.0047 1.29

320-340 0.0906 0.8207 1.8223 0.9337 0.2501 0.3494 0.1043 0.0018 4.37

340-360 0.0711 1.0701 5.4744 9.8028 12.7475 4.6630 0.6922 0.0675 34.59

Σ 1.09 12.37 22.74 25.74 24.83 10.50 2.45 0.27 100.00

θ (°) /Tp (s) 4-6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20 Σ

0-20 0.4209 5.0725 9.4796 8.9958 5.9739 3.0646 0.9411 0.1137 34.06

20-40 0.3014 4.2710 3.0472 0.7476 0.5895 0.2325 0.0256 0.0032 9.22

40-60 0.0592 0.3581 0.3827 0.2679 0.3574 0.1531 0.0256 0.0014 1.61

60-80 0.0375 0.1570 0.2794 0.1650 0.3094 0.1180 0.0220 0.0047 1.09

80-100 0.0079 0.0487 0.2484 0.1791 0.2780 0.1227 0.0202 0.0069 0.91

100-120 0.0069 0.0498 0.2263 0.1830 0.2985 0.1220 0.0224 0.0054 0.91

120-140 0.0054 0.0397 0.2069 0.1783 0.2574 0.1350 0.0224 0.0043 0.85

140-160 0.0061 0.0393 0.1722 0.1751 0.2661 0.1245 0.0321 0.0058 0.82

160-180 0.0061 0.0368 0.1635 0.1729 0.2650 0.1314 0.0249 0.0032 0.80

180-200 0.0159 0.0343 0.1646 0.1635 0.2458 0.1404 0.0274 0.0011 0.79

200-220 0.0097 0.0383 0.1718 0.1736 0.2682 0.1325 0.0231 0.0043 0.82

220-240 0.0065 0.0505 0.1668 0.2014 0.2971 0.1495 0.0253 0.0043 0.90

240-260 0.0043 0.0404 0.1747 0.1740 0.3036 0.1668 0.0184 0.0058 0.89

260-280 0.0065 0.0545 0.1762 0.1733 0.3217 0.1960 0.0220 0.0036 0.95

280-300 0.0061 0.0505 0.1830 0.1791 0.3462 0.2263 0.0303 0.0032 1.02

300-320 0.0213 0.1372 0.2043 0.1650 0.4321 0.2765 0.0231 0.0065 1.27

320-340 0.0910 0.8231 1.9166 0.8065 0.6762 0.3469 0.0238 0.0112 4.70

340-360 0.0711 1.0613 5.3753 12.6492 13.3531 4.6624 1.1249 0.0787 38.38

Σ 1.08 12.36 22.74 25.75 24.84 10.50 2.45 0.27 100.00
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Figura 54 - Distribuição conjunta da direção, θ, e da altura significativa das ondas, Hs, no ponto P3 

 

 

Figura 55 - Distribuição conjunta da direção, θ, e do período de pico das ondas, Tp, no ponto P3 

  

 

 

 

θ (°) /Hs (m) <0,5 0,5-1,5 1,5-2,5 2,5-3,5 3,5-4,5 4,5-5,5 5,5-6,5 6.5-7.5 Σ

0-20 9.7209 15.4822 3.4262 0.5731 0.0996 0.0043 0.0036 29.31

20-40 0.0054 2.8880 5.2629 0.7045 0.0993 0.0115 8.97

40-60 0.1104 0.7038 0.5165 0.1130 0.0289 0.0043 0.0047 1.48

60-80 0.1364 0.3075 0.3909 0.1065 0.0217 0.0018 0.0011 0.97

80-100 0.0097 0.2941 0.3436 0.1003 0.0224 0.0032 0.77

100-120 0.0072 0.3147 0.3266 0.1115 0.0195 0.0014 0.0004 0.78

120-140 0.0061 0.2667 0.3378 0.1065 0.0213 0.0029 0.74

140-160 0.0036 0.2613 0.3313 0.0935 0.0220 0.0022 0.0004 0.71

160-180 0.0047 0.2433 0.3281 0.0805 0.0260 0.0018 0.68

180-200 0.0087 0.2631 0.3209 0.0956 0.0238 0.0040 0.72

200-220 0.0076 0.2793 0.3299 0.0902 0.0206 0.0025 0.0004 0.73

220-240 0.0087 0.2967 0.3274 0.1090 0.0199 0.0032 0.76

240-260 0.0087 0.3259 0.3523 0.1252 0.0260 0.0022 0.0004 0.84

260-280 0.0188 0.3645 0.3407 0.1224 0.0282 0.0025 0.88

280-300 0.0267 0.3436 0.3985 0.1281 0.0253 0.0022 0.92

300-320 0.5778 0.5991 0.4215 0.1375 0.0310 0.0029 0.0004 1.77

320-340 0.6403 7.8012 1.3181 0.2263 0.0365 0.0058 10.03

340-360 0.0242 19.4750 15.8081 3.0894 0.4627 0.0603 0.0051 38.92

Σ 1.60 44.75 42.94 8.97 1.51 0.21 0.02 0.00 100.00

θ (°) /Hs (m) <0,5 0,5-1,5 1,5-2,5 2,5-3,5 3,5-4,5 4,5-5,5 5,5-6,5 6,5-7,5 Σ

0-20 0.0004 9.7131 15.5441 3.4577 0.5870 0.1025 0.0051 0.0036 29.41

20-40 0.0032 2.8682 5.1927 0.6924 0.0978 0.0123 8.87

40-60 0.1130 0.7007 0.5155 0.1119 0.0292 0.0047 0.0047 1.48

60-80 0.1314 0.3047 0.3910 0.1058 0.0231 0.0018 0.0011 0.96

80-100 0.0090 0.2939 0.3419 0.0996 0.0238 0.0032 0.77

100-120 0.0061 0.3137 0.3267 0.1115 0.0199 0.0022 0.0004 0.78

120-140 0.0061 0.2668 0.3357 0.1069 0.0217 0.0029 0.74

140-160 0.0040 0.2599 0.3314 0.0949 0.0231 0.0022 0.0004 0.72

160-180 0.0047 0.2451 0.3278 0.0773 0.0285 0.0014 0.68

180-200 0.0029 0.2700 0.3235 0.0960 0.0235 0.0043 0.72

200-220 0.0072 0.2812 0.3296 0.0903 0.0209 0.0025 0.0007 0.73

220-240 0.0072 0.2996 0.3267 0.1072 0.0217 0.0032 0.77

240-260 0.0069 0.3238 0.3523 0.1249 0.0271 0.0018 0.0007 0.84

260-280 0.0152 0.3646 0.3357 0.1242 0.0282 0.0025 0.87

280-300 0.0231 0.3430 0.3996 0.1289 0.0256 0.0022 0.92

300-320 0.5931 0.6036 0.4184 0.1390 0.0318 0.0029 0.0004 1.79

320-340 0.6606 7.5486 1.2429 0.2162 0.0361 0.0065 9.71

340-360 0.0282 19.8465 15.7332 3.1068 0.4578 0.0625 0.0051 39.24

Σ 1.6223 44.8470 42.7687 8.9915 1.5267 0.2217 0.0184 0.0036 100.00
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4.7.4 Transporte sólido litoral 
 
A incidência das ondas sobre a costa provoca a movimentação dos materiais incoerentes que 
constituem a orla costeira. Esta movimentação é tanto maior quanto maior for a energia das ondas e 
quanto menor for a dimensão das partículas que constituem as formações superficiais da costa. Para 
as mesmas condições de energia das ondas e de granulometria dos materiais que constituem as 
formações superficiais da costa a movimentação é tanto maior quanto maior for o ângulo entre as 
cristas das ondas e a linha de costa. 
 
A orla costeira nesta zona é do tipo arriba, alta, bordejada por blocos de rocha e depósitos de materiais 
incoerentes de granulometria diversa, provenientes da erosão da arriba (Figura 56). 
 

  

Figura 56 - Imagens da orla costeira na zona de intervenção 

A agitação marítima incidente tem uma forte predominância das ondas do sector N12,5ºW-N12,5ºE. 
Os outros sectores a seguir mais importantes são o N12,5ºW-N37,5ºW e o N12,5ºE-N37,5ºE, sendo a 
frequência do primeiro sector ligeiramente superior à do segundo nos pontos P1 e P3, e a frequência 
do segundo superior à do outro no ponto P2. 
 
Nestas condições o transporte sólido litoral deverá ser pequeno porque: 
 

• O material que bordeja a orla costeira é constituído por material sólido grosseiro; 

• As ondas incidem frontalmente ou quase frontalmente e, por isso, com reduzida capacidade 
de transporte longitudinal. 

 
Os movimentos aluvionares devem ser essencialmente transversais, moldando o perfil dos depósitos 
do pé da arriba em função da declividade e da potência das ondas. 
 
Este aspeto é corroborado pela ausência de acumulações de material sólido junto às saliências naturais 
da linha de costa (Figura 56) e pela configuração do perfil transversal da costa nesta zona. 
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4.8 QUALIDADE DO AR 

4.8.1 Metodologia 
 
A metodologia adotada para a caracterização da situação atual da qualidade do ar na área do projeto 
compreendeu os seguintes passos: 
 

- Identificação das áreas onde se localizam os principais recetores sensíveis à poluição 
atmosférica e as principais fontes poluentes, através da análise da fotografia aérea, cartografia 
e levantamentos de campo; 

- Avaliação da qualidade do ar com base nos dados disponibilizados pela DRAAC no Relatório de 
Qualidade do Ar 2019 (RQA 2019) e pela APA. 

4.8.2 Áreas sensíveis à poluição atmosférica e fontes de emissão poluentes 

4.8.2.1 Áreas sensíveis 
 
Tendo em conta os potenciais impactes na qualidade do ar, decorrentes das ações de construção e de 
exploração, consideram-se recetores sensíveis à poluição atmosférica as áreas de ocupação 
maioritariamente humana (áreas urbanas onde se incluem os espaços de uso coletivo e os edifícios de 
habitação). Na área de estudo não se identificaram recetores sensíveis sendo que os mais próximos se 
referem a habitações isoladas (unifamiliares) que estão localizadas a cerca de 800 m da entrada do 
túnel da Ladeira da Vinha e a 1.200 m do fim do projeto (entrada este do túnel de João Delgado). As 
povoações mais próximas são Seixal, a este, a uma distância de cerca de 2 km e São Vicente, a oeste, 
a uma distância de cerca de 3,0 km. 

4.8.2.2 Fontes poluentes 
 
O RQA 2019 dividiu as fontes poluentes em 2 categorias: 
 

- Poluentes emitidos diretamente para a atmosfera, designadamente o monóxido de carbono 
(CO), óxidos de azoto (NOx), dióxido de enxofre (SO2) e partículas em suspensão; 

- Poluentes que resultam das reações químicas que ocorrem na atmosfera, nomeadamente o 
ozono (O3) e os compostos orgânicos voláteis (COV). 

 
O CO é um dos principais poluentes atmosféricos sendo produzido pelas combustões incompletas de 
combustíveis fósseis e outros materiais orgânicos. As principais fontes são os meios de transporte que 
consomem combustíveis derivados do petróleo. 
 
Os óxidos de enxofre são igualmente produzidos pela queima de combustível e na calcinação de 
minerais que contenham enxofre, sendo o SO2 o mais abundante. 
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O monóxido de azoto tem como principal fonte de emissão a combustão proveniente dos veículos 
automóveis, centrais térmicas e caldeiras industriais. O dióxido de azoto tem como principal fonte as 
unidades industriais. 
 
Os hidrocarbonetos são um extenso grupo de compostos orgânicos. As suas emissões resultam das 
atividades humanas sobretudo das combustões incompletas de combustíveis fósseis que ocorrem nos 
veículos automóveis, refinarias e indústria petroquímica. 
 
O O3 é o mais importante dos oxidantes fotoquímicos, aparecendo nos níveis mais baixos da atmosfera 
como resultado das reações químicas envolvendo poluentes atmosféricos orgânicos, óxidos de azoto, 
oxigénio e radiação solar. 
 
As partículas em suspensão inaláveis (PM10) são produzidas por processos naturais e atividades 
antropogénicas, designadamente nas obras de construção civil e no tráfego automóvel. 
 
De acordo com o Registo Europeu de Emissões e Transferência de Poluentes (E-PRTR), na ilha da 
Madeira as unidades abrangidas pelo regime PCIP (Prevenção e Controlo Integrado da Poluição) estão 
localizadas nos quadrantes sul (na zona do Funchal) e este (no concelho de Santa Cruz), a uma distância 
superior a 22 km da área do projeto, e consistem em uma unidade agropecuária, designada 
Aviatlântico, Avicultura, S.A, em Sítio dos Rochões – Santo António da Serra, e em duas unidades 
pertencentes ao setor de gestão de resíduos e de águas residuais, Estação de Tratamento de Águas 
Residuais do Funchal, no Funchal, e Estação de Tratamento de Resíduos Sólidos - Unidade da Meia 
Serra, na zona da Meia Serra – Camacha, e em duas unidades referentes ao setor da energia, 
designadas Atlantic Islands Electricity (Madeira) S.A., localizada na Zona Franca Industrial da Madeira, 
na Zona Industrial de Maceira e a Central Térmica da Vitória, localizada no sítio da Vitória, no Funchal.  
 
Na Figura 57 apresenta-se a localização esquemática das referidas unidades na região onde se insere 
o projeto. 
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Fonte: EPRTR, 2017 

Figura 57 - Localização das principais fontes poluentes fixas na RAM 

Em síntese, as principais fontes de poluição na zona do projeto são as emissões provenientes dos 
veículos automóveis que circulam nas vias rodoviárias locais. 

4.8.3 Avaliação da qualidade do ar 
 
A Rede de Monitorização da Qualidade do Ar (RMQA) da Região Autónoma da Madeira é composta 
por três estações: São João (Urbana de Tráfego) e São Gonçalo (Urbana de Fundo), estão em 
funcionamento desde 2003, e Santana (Rural de Fundo), encontra-se em funcionamento desde 2013. 
 
A estação de São João, do tipo tráfego, dispõe de equipamentos que possibilitam a monitorização em 
contínuo da qualidade do ar, analisando os seguintes parâmetros: NO, NO2, NOX, SO2, CO e partículas 
em suspensão (PM10 e PM2,5). 
 
A estação de São Gonçalo, do tipo urbana de fundo, dispõe de uma monitorização em contínuo da 
qualidade do ar, analisando os seguintes parâmetros: NO, NO2, NOX, SO2, O3, PM10 e PM2,5. 
 
A estação de Santana, do tipo rural de fundo, dispõe de uma monitorização em contínuo da qualidade 
do ar, analisando os seguintes parâmetros: NO2, SO2, O3, PM10 e PM2,5. 
 

Setor de atividade: 

Energia 

Gestão de resíduos e de águas residuais 

Unidade de produção agropecuária 



 

Estabilização do Talude e Proteção da VE2 entre os  
Túneis da Ladeira da Vinha e João Delgado. 

Troço entre o km 3+600 e 3+800 
Projeto de Execução 

 
Estudo de Impacte Ambiental 

 

 

 Pág. 104 

 

As três estações possuem ainda equipamento adequado para a monitorização das condições 
atmosféricas, nomeadamente, a direção e velocidade do vento, temperatura, humidade relativa, 
precipitação e intensidade de radiação. 
 
Na Figura 58 apresenta-se a localização das três estações fixas que integram a RAM. 
 

 
Fonte: DRAAC, 2020 

Figura 58 - Localização das três estações fixas na RAM 

Atendendo às diferentes vocações das estações, à natureza do projeto (via rodoviária) e ao facto de 
na zona norte não existem estações de tráfego, consideram-se relevantes para a caraterização da 
qualidade do ar os dados recolhidos na estação de Santana (estação do tipo rural de fundo) e a estação 
de São João (estação de tráfego). 
 
Para o efeito, apresenta-se de seguida um resumo dos resultados das medições efetuadas nas duas 
estações, para o ano 2019 no que se refere aos poluentes CO, SO2, NO2, PM10 e O3, comparando-se os 
resultados obtidos com os valores limite definidos no Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro 
(que estabelece os valores limite das concentrações no ar ambiente do dióxido de enxofre, dióxido de 
azoto e óxidos de azoto, partículas de suspensão, chumbo, benzeno e monóxido de carbono, bem 
como as regras de gestão da qualidade do ar aplicáveis a esses poluentes) e no Decreto-Lei n.º 
320/2003, de 20 de dezembro (que estabelece objetivos a longo prazo, valores alvo, um limiar de alerta 
e um limiar de informação ao público para as concentrações do ozono no ar ambiente, bem como as 
regras de gestão da qualidade do ar aplicáveis a esse poluente). 
 
Os dados apresentados foram retirados do Relatório da Qualidade do Ar na RAM 2019, publicado em 
agosto de 2020 pela DRAAC, no qual são apresentados e analisados os valores das concentrações dos 
poluentes atmosféricos obtidos durante o ano 2019, na RMQA da Região Autónoma da Madeira. 
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4.8.3.1 Monóxido de carbono 
 
Durante o ano 2019, na estação de São João, a concentração média anual foi de 0,25 mg/m3, e a 
concentração máxima anual das médias octo-horárias registada foi de 0,67 mg/m3. 
 
Devido ao peso do sector dos transportes na emissão de CO, os níveis deste poluente estão fortemente 
correlacionados com a intensidade do tráfego, sendo desta forma considerado um indicador da 
poluição derivada desta fonte. 
 
Salienta-se que durante este período verificou-se o cumprimento dos valores limite definidos na 
legislação em vigor. 

4.8.3.2 Dióxido de azoto 
 
De acordo com a Figura 59 o valor limite anual definido a partir do dia 1 de janeiro de 2010 (40 µg/m3) 
foi cumprido, no ano de 2019, em todas as estações. 
 

 
Fonte: Relatório da Qualidade do Ar na RAM 2020, SRAAC 

Figura 59 - NO2: Limite anual e limiares superior e inferior para proteção da saúde humana 

Conclui-se ainda que as concentrações máximas horárias de NO2 registadas em todas as estações 
cumpriram os limites dispostos no Decreto-Lei n.º 102/2010 (200 µg/m3) definidos para 2010. Cabe 
acrescentar que o limiar de alerta (400 µg/m3) referido na legislação nunca foi atingido durante o 
período analisado. 
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4.8.3.3 Dióxido de enxofre 
 
O limite definido no Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro relativo às concentrações médias 
diárias de SO2 (125 µg/m3), o valor limite horário definido no mesmo decreto é de 350 µg/m3. 
 
Durante o ano 2019, para a estação de Santana, as médias diária e horária encontram-se muito abaixo 
dos respetivos limites e limiares, não se verificando nenhuma situação de ultrapassagem dos mesmos. 
O registo de concentração média diária mais elevada no decorrer do ano 2019 em Santana foi de 
3,75 µg/m3 e o valor horário mais elevado foi de 3,92 µg/m3. Em termos médios anuais a estação de 
Santana registou em 2019 de 1,99 µg/m3. 

4.8.3.4 Ozono 
 
O limite definido no Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro, relativo às concentrações médias 
octo-horárias de O3 (120 µg/m3), os valores médios horários para o limiar de informação à população 
e de alerta à população definidos no mesmo decreto são de 180 e 240 µg/m3, respetivamente. 
 
Durante o ano 2019, para as estações de Santana e de São Gonçalo, a média horária encontra-se muito 
abaixo dos limiares, não se verificando nenhuma situação de ultrapassagem dos mesmos. Refira-se, 
contudo, que o registo de concentração média horária mais elevada no decorrer do ano 2019 em 
Santana foi de 122,34 µg/m3 e em São Gonçalo foi de 143,49 µg/m3. 

4.8.3.5 Partículas 
 
O limite definido no Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro, relativo às concentrações médias 
diárias é de 50 µg/m3. 
 
Durante o ano 2019, na estação de Santana ocorreram oito violações da média diária de PM10, tendo 
atingido o valor mais elevado de 103,77 µg/m3. Em termos de médias anuais verificou-se o 
cumprimento do limite definido no referido decreto. Em São Gonçalo ocorreram nove violações da 
média diária de PM10 (média diária mais elevada foi de 116,27 µg/m3). 
 
Analisou-se ainda o Índice de Qualidade do Ar (IQar), aplicado pela APA, para a região da Madeira - 
Funchal. O IQar de uma determinada área resulta da média aritmética calculada para cada um dos 
poluentes medidos em todas as estações da rede dessa área (partículas inaláveis em suspensão - PM10, 
o dióxido de azoto - NO2, o dióxido de enxofre - SO2 e o ozono - O3). Os valores determinados são 
comparados com as gamas de concentrações associadas a uma escala de cores, sendo o(s) poluente(s) 
com a concentração mais elevada responsáveis pelo índice. O grau de degradação da qualidade do ar 
estará assim dependente da pior classificação verificada entre os diferentes poluentes considerados, 
pelo que, o IQar será definido a partir do pior dos qualificativos entre os poluentes considerados. O 
índice foi concebido de modo a também ponderar a margem de tolerância e a sua diminuição prevista 
na legislação (Decreto-Lei n.º 111/2002 e Decreto-Lei n.º 320/2003). 
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Fonte: QualAr, 2019 

Figura 60 - Resumo do IQar na zona do Funchal 

Pela interpretação da Figura 60 verifica-se que o índice “Médio” foi o que ocorreu com maior 
frequência (58,1%), seguido do índice “Bom” (36,7%). Os restantes 5,2% estão distribuídos da seguinte 
forma: 2,7% do índice “Muito Bom”, 1,9% do índice “Fraco” e 0,5% do índice “Mau” (correspondendo 
a apenas 2 dias). 
 
Em síntese, a avaliação quantitativa da qualidade do ar indica que, durante longos períodos do ano a 
qualidade do ar apresentou-se média a boa, sendo muito raras as situações em que o ar foi 
considerado de fraca a má qualidade. 
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4.9 AMBIENTE SONORO 

4.9.1 Enquadramento legal 
 
Os requisitos legais de ruído ambiente encontram-se estabelecidos no Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 
de janeiro (Regulamento Geral do Ruído - RGR). 
 
De seguida apresentam-se algumas das definições constantes do Artigo 3.º, do RGR, consideradas 
como relevantes no âmbito do projeto: 
 

f) “«Grande infra-estrutura de transporte ferroviário» o troço ou conjunto de troços de uma via 
férrea regional, nacional ou internacional identificada como tal pelo Instituto Nacional do 
Transporte Ferroviário, onde se verifique mais de 30 000 passagens de comboios por ano; 

j) «Indicador de ruído diurno-entardecer-nocturno (Lden)» o indicador de ruído, expresso em 
dB(A), associado ao incómodo global, dado pela expressão: 

 
l) «Indicador de ruído diurno (Ld) ou (Lday)» o nível sonoro médio de longa duração, conforme 

definido na Norma NP 1730-1:1996, ou na versão actualizada correspondente, determinado 
durante uma série de períodos diurnos representativos de um ano; 

m) «Indicador de ruído do entardecer (Le) ou (Levening)» o nível sonoro médio de longa duração, 
conforme definido na Norma NP 1730-1:1996, ou na versão actualizada correspondente, 
determinado durante uma série de períodos do entardecer representativos de um ano; 

n) «Indicador de ruído nocturno (Ln) ou (Lnight)» o nível sonoro médio de longa duração, conforme 
definido na Norma NP 1730-1:1996, ou na versão actualizada correspondente, determinado 
durante uma série de períodos nocturnos representativos de um ano; 

p) «Período de referência» o intervalo de tempo a que se refere um indicador de ruído, de modo 
a abranger as actividades humanas típicas, delimitado nos seguintes termos: 

i. Período diurno — das 7 às 20 horas; 
ii. Período do entardecer — das 20 às 23 horas; 

iii. Período nocturno — das 23 às 7 horas; 
q) «Receptor sensível» o edifício habitacional, escolar, hospitalar ou similar ou espaço de lazer, 

com utilização humana; 
s) «Ruído ambiente» o ruído global observado numa dada circunstância num determinado 

instante, devido ao conjunto das fontes sonoras que fazem parte da vizinhança próxima ou 
longínqua do local considerado; 

t) «Ruído particular» o componente do ruído ambiente que pode ser especificamente identificada 
por meios acústicos e atribuída a uma determinada fonte sonora; 

u) «Ruído residual» o ruído ambiente a que se suprimem um ou mais ruídos particulares, para 
uma situação determinada; 

v) «Zona mista» a área definida em plano municipal de ordenamento do território, cuja ocupação 
seja afecta a outros usos, existentes ou previstos, para além dos referidos na definição de zona 
sensível; 

x) «Zona sensível» a área definida em plano municipal de ordenamento do território como 
vocacionada para uso habitacional, ou para escolas, hospitais ou similares, ou espaços de lazer, 
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existentes ou previstos, podendo conter pequenas unidades de comércio e de serviços 
destinadas a servir a população local, tais como cafés e outros estabelecimentos de 
restauração, papelarias e outros estabelecimentos de comércio tradicional, sem 
funcionamento no período nocturno.” 

4.9.2 Enquadramento acústico – mapas de ruído e classificação acústica 
 
A zona onde se insere o projeto encontra-se no concelho de Porto Moniz, que, de acordo com a 
informação disponibilizada pelo município, ainda não possui classificação acústica do seu território. 
 
Neste contexto, o ambiente sonoro junto de recetores sensíveis localizados na envolvente do projeto, 
têm a verificar os valores limite de exposição estabelecidos no número 3 do artigo 11º do RGR – até à 
classificação de zonas sensíveis e mistas: Lden ≤ 63 dB(A) e Ln ≤ 53 dB(A). 

4.9.3 Caraterização da situação de referência 
 
Foi realizado trabalho de campo, medições de ruído e vibração, entre os dias 20 e 22 de abril de 2021. 
Apresentam-se na Figura 61 a localização dos pontos de medição e no Quadro 19 apontamentos 
fotográficos dos pontos de medição. 
 

 

Figura 61 - Localização dos dois pontos de medição 
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Quadro 19 - Registo fotográfico dos pontos de medição 

Ponto de 
medição 

Registo fotográfico 

PM01 

 

PM02 

 
 

De acordo com o observado no trabalho de campo prevalece em todos os pontos de medição o ruído 
de tráfego rodoviário, com contribuição do ruído proveniente da rebentação das ondas do mar. 
 
Nestas circunstâncias a caraterização efetuada in situ visou essencialmente a caraterização do ruído 
de tráfego rodoviário em circulação na VE2. 
 
Os resultados das medições acústicas encontram-se no Quadro 20. 
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Quadro 20 – Resultados das medições acústicas efetuadas in situ 

Ponto 
de 

medição 
Data 

Hora da 
medição 

Fontes de ruído presentes e 
condições meteorológicas 

LAeq (dB(A)) 

Indicadores 
regulamentares 

Lden  Ln 

PM01 

20/04/2021 14:18 às 14:33 Tráfego rodoviário da ER101/VE2; 
rebentação das ondas. T: 22ºC; 

Vv: 0-2 m/s; Dv: NE para SO 

62,3 

63,1 54,8 

20/04/2021 14:34 às 14:49 61,4 

20/04/2021 14:49 às 15:04 61,9 

21/04/2021 10:36 às 10:51 Tráfego rodoviário da 
ER101/VE2; rebentação das 

ondas. T: 20ºC; Vv: 0-1 m/s; Dv: E 
para O 

62,5 

21/04/2021 10:51 às 11:06 62,0 

21/04/2021 11:06 às 11:21 62,6 

20/04/2021 20:00 às 20:15 Tráfego rodoviário da 
ER101/VE2; rebentação das 

ondas. T: 18ºC; Vv: 0-1 m/s; Dv: 
SO para NE 

55,4 

20/04/2021 20:15 às 20:30 55,6 

20/04/2021 20:37 às 20:52 54,9 

21/04/2021 21:02 às 21:17 Tráfego rodoviário da 
ER101/VE2; rebentação das 

ondas. T: 20ºC; Vv: 0-1 m/s; Dv: 
E para O 

56,8 

21/04/2021 21:17 às 21:32 54,8 

21/04/2021 21:32 às 21:47 55,2 

20/04/2021 23:53 às 00:08 Tráfego rodoviário da 
ER101/VE2; rebentação das 

ondas. Temp. 17ºC; Vel. Vento 0-
1 m/s; Direç. Vento O para E 

54,9 

20/04/2021 00:08 às 00:23 55,6 

20/04/2021 00:23 às 00:38 55,1 

21/04/2021 23:00 às 23:15 Tráfego rodoviário da 
ER101/VE2; rebentação das 

ondas. Temp. 19ºC; Vel. Vento 
0-1 m/s; Direç. Vento E para O 

53,8 

21/04/2021 23:15 às 23:30 54,9 

21/04/2021 23:30 às 23:45 54,1 

PM02 

20/04/2021 11:12 às 11:27 Tráfego rodoviário da 
ER101/VE2; rebentação das 

ondas. T: 21ºC; Vv: 0-2 m/s; Dv: 
NE para SO 

63,9 

65,2 56,3 

20/04/2021 11:32 às 11:47 64,1 

20/04/2021 11:47 às 12:02 64,7 

21/04/2021 16:06 às 16:21 Tráfego rodoviário da 
ER101/VE2; rebentação das 

ondas. T: 21ºC; Vv: 0-1 m/s; Dv: 
E para O 

63,1 

21/04/2021 16:21 às 16:36 63,9 

21/04/2021 16:36 às 16:51 64,0 

20/04/2021 20:58 às 21:13 Tráfego rodoviário da 
ER101/VE2; rebentação das 

ondas. T: 18ºC; Vv: 0-1 m/s; Dv: 
SO para NE 

62,4 

20/04/2021 21:13 às 21:28 61,7 

20/04/2021 21:28 às 21:43 61,1 

21/04/2021 20:00 às 20:15 Tráfego rodoviário da 
ER101/VE2; rebentação das 

ondas. T: 20ºC; Vv: 0-1 m/s; Dv: E 
para O 

60,5 

21/04/2021 20:15 às 20:30 60,9 

21/04/2021 20:30 às 20:45 61,2 

20/04/2021 23:00 às 23:15 Tráfego rodoviário da 
ER101/VE2; rebentação das 

57,7 

20/04/2021 23:15 às 23:30 56,9 
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Ponto 
de 

medição 
Data 

Hora da 
medição 

Fontes de ruído presentes e 
condições meteorológicas 

LAeq (dB(A)) 

Indicadores 
regulamentares 

Lden  Ln 

20/04/2021 23:30 às 23:45 
ondas. T: 17ºC; Vv: 0-1 m/s; Dv: 

O para E 
56,3 

21/04/2021 23:54 às 00:09 Tráfego rodoviário da 
ER101/VE2; rebentação das 

ondas. T: 19ºC; Vv: 0-1 m/s; Dv: 
E para O 

54,8 

21/04/2021 00:09 às 00:24 55,4 

21/04/2021 00:24 às 00:39 55,8 

 
De acordo com os resultados apresentados no Quadro 20, considerados representativos da média 
anual, os indicadores de longa duração Ln obtido no PM01, Lden e Ln obtidos no PM02 não cumprem os 
valores limite de exposição aplicáveis [Lden ≤ 63 dB(A) e Ln ≤ 53 dB(A)], conforme disposto 
no número 3 do artigo 11º do RGR. 
 
Não obstante cumpre referir que na área de estudo não foram identificados recetores sensíveis. Os 
recetores sensíveis mais próximos encontram-se a cerca 800 m da área de estudo, antes de atravessar 
o túnel da Ladeira da Vinha, e a cerca de 1.200 m do final do projeto (antes do túnel de João Delgado), 
sem influência do tráfego que circula naquele troço da VE2. 

4.9.4 Evolução previsível do ambiente afetado na ausência do projeto 
 
A zona envolvente do projeto apresenta, na sua generalidade, características rurais, sem recetores 
sensíveis. Os recetores mais próximos estão localizados a distâncias superiores a 800 m, são edifícios 
isolados, tratando-se de habitações unifamiliares. 
 
De acordo com os levantamentos de campo efetuados é possível concluir que o ambiente acústico na 
zona envolvente próxima da VE2 é bastante perturbado (com ultrapassagens dos limites 
regulamentares), devido essencialmente ao ruído do tráfego rodoviário que circula na VE2. 
 
Assim, nos locais situados na proximidade da VE2 o ambiente sonoro poderá sofrer acréscimos até 
+1/2 dB(A) num horizonte de 15 anos. Nos locais mais afastados da VE2 o ambiente acústico deverá 
manter-se idêntico ao atualmente apercebido. 
 
Refira-se que o cenário correspondente à evolução previsível das condições acústicas sem o projeto 
serve de base para a avaliação dos impactes acústicos resultantes da construção e exploração da VE2. 
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4.10 GESTÃO DE RESÍDUOS 

4.10.1 Metodologia 
 
A construção e exploração do projeto da “Estabilização do Talude e Proteção da VE2 entre os Túneis 
da Ladeira da Vinha e João Delgado. Troço entre o km 3+600 e 3+800” originarão a produção de uma 
quantidade significativa de resíduos, cuja gestão implicará o consumo de recursos naturais e 
energéticos tendo em vista o seu transporte, tratamento ou valorização e deposição final. 
 
A adoção de medidas de gestão adequadas, designadamente de minimização da produção, de 
reciclagem e de valorização dos resíduos, determinará o significado dos impactes negativos gerados. 
 
De forma a enquadrar o destino a dar aos resíduos gerados nas diferentes fases do projeto, procede-
se no presente capítulo à caracterização dos sistemas de gestão atualmente existentes. 
 
Para o efeito, a metodologia adotada inclui a identificação e caracterização dos sistemas de gestão de 
resíduos existentes ou identificação dos operadores de gestão de resíduos licenciados. 
 
A caracterização dos sistemas de resíduos baseia-se fundamentalmente na caracterização efetuada 
pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e nas informações disponibilizadas nos sites oficiais das 
entidades gestoras desses sistemas. 

4.10.2 Sistemas de gestão de resíduos 
 
No subcapítulo 3.6 do presente Relatório identificam-se os resíduos previsivelmente gerados pela 
construção e exploração do projeto. 
 
Dos resíduos identificados apenas parte apresenta sistemas de gestão específicos, nomeadamente: os 
resíduos sólidos urbanos (RSU), as embalagens e resíduos de embalagens, os óleos usados, os pneus 
usados e os resíduos de pilhas e acumuladores (de veículos, industriais e similares). A gestão dos 
restantes resíduos é assegurada por operadores devidamente licenciados para o efeito, sendo 
abordada mais adiante. 
 
Na Madeira a gestão dos RSU é da responsabilidade da Valor Ambiente – Gestão e Administração de 
Resíduos da Madeira, S.A., a qual é responsável pelo sistema de transferência, triagem tratamento e 
valorização de RSU. 
 
Os RSU do concelho do Funchal são encaminhados para a Estação de Transferência e Triagem de 
Resíduos Sólidos (ETTRS) do Funchal, onde é feita a seleção e separação sendo seguidamente 
encaminhados para a Estação de Tratamento de Resíduos Sólidos (ETRS) de Meia Serra, no concelho 
de Santa Cruz. Na ETRS, os RSU são encaminhados para a valorização energética na Instalação de 
Incineração de Resíduos Sólidos Urbanos (IIRSU). A valorização orgânica dos resíduos de jardim e 
alimentares de origem vegetal são encaminhados para a Instalação de Compostagem de Resíduos 
Sólidos Urbanos (ICRSU). 
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Em relação às embalagens e resíduos de embalagens, a aplicação das medidas e ações preconizadas 
na legislação portuguesa que regula a gestão destes resíduos concretizou-se através do licenciamento 
da entidade gestora "Sociedade Ponto Verde" – SPV. 
 
Os resíduos de papel/cartão, vidro, plástico e metal provenientes dos ecopontos, dos ecocentros e da 
recolha seletiva são processados na ETTRS, onde, após a sua triagem enfardamento e 
acondicionamento, são encaminhados através da SPV para a indústria recicladora. 
 
O Decreto-Lei n.º 153/2003, de 11 de julho, estabeleceu o regime jurídico a que fica sujeita a gestão 
de óleos usados, assumindo como objetivo prioritário a prevenção da sua produção, em quantidade e 
nocividade, seguida da adoção das melhores técnicas disponíveis nas operações de recolha, 
transporte, armazenagem, tratamento e valorização, de forma a minimizar os riscos para a saúde 
pública e para o ambiente. Este diploma prevê a constituição de um sistema integrado de gestão, no 
âmbito do qual deverá ser conseguida uma adequada articulação de atuações entre os vários 
intervenientes no ciclo de vida dos óleos, desde os produtores/importadores de óleos novos, aos 
consumidores finais, aos gestores de óleos usados e outros. 
 
Na Ilha da Madeira, a Apicius - Reciclagem de Resíduos, Lda. Pertencente à Sogilub – Sociedade de 
Gestão Integrada de Óleos Lubrificantes Usados, Lda., garante a recolha destes resíduos junto dos 
produtores e depois de recolhidos são enviados para a que os encaminha para reciclagem, regeneração 
ou valorização energética. 
 
Com vista à prossecução dos objetivos definidos para a gestão de pneus e pneus usados, no âmbito do 
Decreto-Lei n.º 152-D/2017, de 11 de dezembro, que veio revogar o Decreto-Lei n.º 111/2001, de 6 de 
abril, que estabelece os princípios e as normas aplicáveis à gestão desta tipologia de resíduos, foi 
constituída a 27 de fevereiro de 2002, e licenciada a 7 de outubro do mesmo ano, a entidade que tem 
a seu cargo a organização e gestão do sistema de recolha e destino final de pneus usados: VALORPNEU 
- Sociedade de Gestão de Pneus, Lda., durante um período de 5 anos Posteriormente, e depois de 
prorrogada a sua licença por um ano, através do Despacho conjunto n.º 4948/2008, de 25 de fevereiro, 
foi concedida uma nova licença à VALORPNEU, através do Despacho n.º 31203/2008, de 11 de 
novembro, para a gestão de um sistema integrado do fluxo de pneus usados. A referida licença foi 
alterada e prorrogada através do Despacho n.º 19692/2009, de 29 de abril, e novamente prorrogada 
através do Despacho n.º 8213/2014, de 7 de maio, vigente desde 1 de janeiro de 2014 e 
automaticamente renovável até à emissão de nova licença. Através do Despacho n.º 5848/2018, de 1 
de junho, foi atribuída à VALORPNEU nova licença para a gestão do Sistema Integrado de Gestão de 
Pneus Usados (SGPU), válida desde 1 de julho de 2018 até 31 de dezembro de 2021. 
 
Na Ilha da Madeira os pneus são entregues nos ecocentros da Valor Ambiente ou diretamente na ETRS 
de Meia Serra. Depois de rececionados e triturados no parque de pneus da ETRS de Meia Serra são 
enviados para a ValorPneu, que os encaminha para valorização energética. Os pneus podem ainda ser 
recauchutados ou reciclados. 
 
Os Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos (REEE) são todos os resíduos, na aceção da alínea 
rr) do artigo 3º do Decreto-Lei n.º 152-D/2017, de 11 de dezembro, incluindo todos os componentes, 
subconjuntos e consumíveis que fazem parte integrante dos equipamentos elétricos e eletrónicos 
(EEE) no momento em que estes são rejeitados. Entendem-se por este tipo de equipamentos, todos 
aqueles que estão dependentes de correntes elétricas ou campos eletromagnéticos para funcionar 
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corretamente, bem como os equipamentos para geração, transferência e medição dessas correntes e 
campos. 
 
A gestão destes resíduos está regulada pelo Decreto-Lei n.º 67/2014, de 7 de maio, que transpõe para 
a ordem jurídica interna a Diretiva nº 2012/19/EU, de 4 de julho de 2012, e revoga o Decreto-Lei 
nº 230/2004, de 10 de dezembro, que estabelecem os princípios fundamentais da gestão, por ordem 
de prioridade, da prevenção, da produção, da reutilização, da reciclagem e de outras formas de 
valorização, de modo a reduzir a quantidade e o carácter nocivo dos resíduos elétricos e eletrónicos a 
serem geridos. 
 
A responsabilidade da gestão dos REEE cabe a todos os intervenientes no ciclo de vida do EEE e dos 
REEE. Os municípios na qualidade de responsáveis pela recolha dos resíduos urbanos, nos termos da 
legislação em vigor, devem beneficiar das contrapartidas financeiras necessárias para assegurar a 
recolha seletiva dos REEE abrangidos pela definição de resíduos urbanos. 
 
Na Ilha da Madeira os REEE podem ser recolhidos pelos municípios diretamente nas residências, 
podendo também ser entregues nos ecocentros da Valor Ambiente. De acordo com a legislação em 
vigor os distribuidores são responsáveis por assegurar gratuitamente a recolha de REEE. 
 
Depois de recolhidos estes resíduos são enviados para a entidade gestora Amb3E – Associação 
Portuguesa de Gestão de Resíduos e Equipamentos Elétricos e Eletrónicos, que os encaminha para 
reciclagem. A gestão destes resíduos tem por objetivo promover a reutilização, a reciclagem e outras 
formas de valorização. 
 
O Decreto-Lei n.º 152-D/2017, de 11 de dezembro, que revoga o Decreto-Lei n.º 6/2009, de 6 de 
janeiro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 266/2009, de 29 de setembro, procedeu à transposição para 
direito interno da Diretiva n.º 2006/66/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de setembro, 
relativa a pilhas e acumuladores e respetivos resíduos. 
 
Este diploma vem estabelecer o regime de colocação no mercado de pilhas e acumuladores portáteis, 
industriais e de veículos automóveis e o regime de recolha, tratamento, reciclagem e eliminação dos 
respetivos resíduos. A responsabilidade do produtor, atribuindo-lhe a obrigação de assegurar a recolha 
seletiva, o tratamento, a reciclagem e a eliminação dos resíduos de pilhas e acumuladores, permitindo-
lhe optar por um sistema individual ou integrado mediante a transferência da sua responsabilidade 
para uma respetiva entidade gestora. 
 
Na Ilha da Madeira estes resíduos devem ser depositados nos pilhões existentes junto dos ecopontos 
e em diversos locais, como supermercados, escolas, lojas, etc., podendo também ser entregues nos 
ecocentros da ARM. 
 
Depois de recolhidos, são enviados para a Ecopilhas – Sociedade Gestora de Resíduos de Pilhas e 
Acumuladores, Lda., que garante a respetiva reciclagem e/ou valorização energética. 
 
Relativamente aos resíduos de construção e demolição, não existe legislação nacional e europeia 
específica para o fluxo destes resíduos, contrariamente ao que acontece com outros tipos de resíduos. 
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O Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março, que estabelece o regime das operações de gestão de 
resíduos de construção e demolição (RCD), compreendendo a sua prevenção e reutilização e as suas 
operações de recolha, transporte, armazenagem, triagem, tratamento, valorização e eliminação. 
 
O principal objetivo assentou na criação de condições legais para a correta gestão dos RCD que 
privilegiassem a prevenção da produção e da perigosidade, o recurso à triagem na origem, à reciclagem 
e a outras formas de valorização, diminuindo-se desta forma a utilização de recursos naturais e 
minimizando o recurso à deposição em aterro, o que subsidiariamente conduz a um aumento do 
tempo de vida útil. 
 
Assim, a gestão dos RCD é da responsabilidade de todos os intervenientes no seu ciclo de vida, desde 
o produto original até ao resíduo produzido, na medida da respetiva intervenção no mesmo. 
 
Excetuam-se os RCD produzidos em obras particulares isentas de licença e não submetidas a 
comunicação prévia, cuja gestão cabe à entidade responsável pela gestão de resíduos urbanos. Em 
caso de impossibilidade de determinação do produtor do resíduo, a responsabilidade pela respetiva 
gestão recai sobre o seu detentor. 
 
A responsabilidade dessas entidades extingue-se pela transmissão dos resíduos a um operador 
licenciado de gestão de resíduos ou pela sua transferência para as entidades responsáveis por sistemas 
de gestão de fluxos de resíduos.  
 
Refira-se que os RCD contêm percentagens elevadas de materiais que são inertes, reutilizáveis ou 
recicláveis, apresentando um potencial de valorização significativo. Deste modo, é possível reutilizar 
RCD no sector da construção civil, como por exemplo: 
 

- Agregados reciclados grossos em betões de ligantes hidráulicos; 

- Aterro e camada de leito de infraestruturas de transporte; 

- Agregados reciclados em camadas não ligadas de pavimentos; 

- Misturas betuminosas a quente em central. 

 
Os materiais que não seja possível reutilizar e que constituam RCD são obrigatoriamente objeto de 
triagem em obra com vista ao seu encaminhamento, por fluxos e fileiras de materiais, para reciclagem 
ou outras formas de valorização. 
 
Nos casos em que não possa ser efetuada a triagem dos RCD na obra ou em local afeto à mesma, o 
respetivo produtor é responsável pelo seu encaminhamento para operador de gestão licenciado para 
esse efeito. 
 
Alguns resíduos presentes nos RCD podem ainda ser objeto de valorização energética, ou apenas 
depositados em aterro. A valorização dos RCD permite diminuir a utilização de recursos naturais e os 
custos de deposição final em aterro, aumentando-se o seu período de vida útil. 
 
Relativamente às terras sobrantes, dado o elevado volume previsto, uma das soluções possíveis será 
a sua deposição em depósitos licenciados com capacidade para a sua receção. 
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Para os resíduos de desmatações ou outros resíduos florestais, é possível a sua valorização por 
compostagem na Estação de Tratamento de Resíduos Sólidos da Meia Serra (Valor Ambiente). 
 
No Quadro 21 apresenta-se uma lista dos operadores existentes na Madeira com a indicação do tipo 
de resíduos geridos. 

Quadro 21 - Lista de operadores licenciados 

Tipo de resíduo Operador Operação 

Óleos usados  

(LER 13 01 e 13 02) 

Madeira Cartão – Sociedade de 
Triagem, Lda. 

APICIUS – Reciclagem de Resíduos, 
Lda. 

Armazenagem, tratamento e 

valorização 

Fuelóleo e gasóleo (LER 13 07 01) 
APICIUS – Reciclagem de Resíduos, 

Lda. 
Armazenagem 

Embalagens  

(LER 15 01 01, 15 01 02 e 15 01 03) 

Madeira Cartão – Sociedade de 
Triagem, Lda. 

Serlima, Ambiente limpeza e 
conservação, S.A 

Armazenagem, triagem e 
tratamento 

Pneus (LER 16 01 03) 

Madeira Cartão – Sociedade de 
Triagem, Lda. 

Valor Ambiente - Estação de 
tratamento de Resíduos Sólidos da 

Meia Serra 

Armazenagem e triagem 

Pilhas e Acumuladores (LER16 06) 
AmbiMadeira – Limpeza e 

Conservação do Ambiente, S.A. 
Armazenagem 

Resíduos de construção e demolição 
(betão, tijolos, misturas 

betuminosas, solos e rochas, 
madeira, metais, cabos) (LER 17) 

Madeira Cartão – Sociedade de 
Triagem, Lda. 

Quinta Terra Boa, Lda. 

Deposição em aterro 

Solos e rochas (LER 17 05 04) Quinta Terra Boa, Lda. Deposição em aterro 

Resíduos urbanos equiparados  

(LER 20) 

Madeira Cartão – Sociedade de 
Triagem, Lda. 

Serlima, Ambiente limpeza e 
conservação, S.A. 

Armazenagem e tratamento 

Resíduos biodegradáveis  

(LER 20 02 01) 

Valor Ambiente - Estação de 
tratamento de Resíduos Sólidos da 

Meia Serra 

Valorização (Tratamento 
por compostagem) 
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4.11 SISTEMAS ECOLÓGICOS 

4.11.1 Metodologia 
 
A área de estudo é constituída por uma componente terrestre e por uma componente marinha, por 
inerência da tipologia de projeto proposto. Na componente terrestre foi estudada uma área 
correspondente ao projeto, adicionada de uma faixa assimétrica de 60 m em torno da extremidade 
poente deste (presença do túnel João Delgado) e de 170 m em torno da extremidade nascente, de 
modo a abranger a área entre a linha de água afetada e a linha de água subsequente (exterior à área 
de estudo). Na componente marinha foi estudada uma área correspondente ao projeto, adicionada de 
uma faixa de 200 m em torno deste. Na zona intertidal foi estudada uma área correspondente ao 
projeto, adicionada de uma faixa de 100 m em torno deste. 
 
Ao nível da vegetação, numa primeira fase, efetuou-se uma recolha da diversa informação bibliográfica 
disponível a nível da flora e habitats, que permitiu o diagnóstico da situação de referência, em termos 
biofísicos, da área geográfica onde se insere este projeto. A base da cartografia da vegetação foi 
elaborada com recurso às imagens áreas obtidas através da IRIG (Infraestrutura Regional de 
Informação Geográfica)9 cruzadas com os recolhidos no terreno. Relativamente à fauna, foi efetuada 
a listagem das espécies de ocorrência potencial, sendo consideradas como de ocorrência potencial na 
área de estudo as espécies de mamofauna, de herpetofauna e de invertebrados referenciadas na 
bibliografia da especialidade, bem como no sítio do Instituto das Florestas e da Conservação da 
Natureza, IP-RAM, e nos dados disponíveis no Relatório Nacional (2007-2012) da Rede Natura 200010. 
Posteriormente, as espécies foram alvo de ponderação ao nível da sua ocorrência potencial nos 
habitats presentes na área de estudo (cotas baixas e de orla marítima); para a avifauna, a área de 
implantação do projeto não se insere em nenhuma quadrícula do Atlas das Aves do Arquipélago da 
Madeira, tendo sido selecionada como referência a quadrícula de orla costeira semelhante à da área 
de implantação do projeto mais próxima, que corresponde à MADE10 imediatamente a Sudeste, tendo 
também sido alvo de uma ponderação aos habitats presentes na área de estudo. 
 
Os trabalhos de campo foram realizados entre 29 de abril e 04 maio de 2021 e tiveram como objetivo 
a identificação das espécies de fauna e flora ocorrentes na área de estudo, em meio terrestre e meio 
marinho. Para tal, em meio terrestre, quer para a flora quer para a fauna vertebrada quer para a fauna 
invertebrada (entomofauna e malacofauna) efetuaram-se levantamentos e observações através de 
trajetos pedestres (transectos) ao longo da área de estudo (cerca de 300 m ao longo da extensão da 
estrada e da zona intertidal), acrescido de um ponto de escuta para a avifauna (diurna e noturna); para 
os invertebrados foi também, fundamentalmente na zona intertidal, efetuado o levantar de pedras 
para observação da fauna abrigada debaixo destas.  
 
Em meio marinho, devido à área de estudo corresponder a uma zona de baixios, ou seja, a fundos de 
reduzida profundidade, comparando com a sua envolvente imediata, na área de estudo foram 
realizados 3 mergulhos: um a baixa profundidade (até 4 m) de apneia, até cerca de 50 m de distância 
da costa; outro a profundidades entre 6 a 8 m, com garrafa de ar comprimido, a uma distância máxima 

 
 
9 https://irig.madeira.gov.pt/index.php/downloads/ortos-2018 
10 http://www2.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/rn2000/dir-ave-habit/rel-nac/rel-nac-07-12 

http://www2.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/rn2000/dir-ave-habit/rel-nac/rel-nac-07-12
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de sensivelmente 100 m da costa; e outro a profundidades entre os 9 e os 14 m, com garrafa de ar 
comprimido, a uma distância máxima de cerca de 200 m da costa. Não foram realizadas colheitas de 
fauna ou de flora marinha, apenas observação direta e captura de imagens (fotografia e vídeo). 
 
Foram efetuados levantamentos botânicos terrestres em diferentes tipos de habitats e prospeção de 
espécies com interesse conservacionista. Os locais de ocorrência de espécies e habitats com estatuto 
de conservação, assim como a ocorrência das principais manchas de espécies exóticas infestantes, 
foram assinalados no terreno com o auxílio de um GPS da marca Garmin, modelo etrex20. A 
inacessibilidade de habitats como o da Laurissilva, escarpa quase vertical até cerca de 250-300 m de 
altura, levaram a que a observação das espécies fosse com recurso a binóculos, com varrimento da 
escarpa.  
 
A nível da Fauna terrestre, utilizaram-se diferentes métodos de caracterização para os diferentes 
grupos. Para os anfíbios, répteis e mamíferos efetuarem-se trajetos pedestres, para identificação visual 
de indivíduos ou de indícios da sua presença. Para as aves, para além da realização de trajetos 
pedestres para deteção visual de indivíduos, foi efetuado um ponto de escuta para deteção visual e 
auditiva. Para os quirópteros/morcegos não foram realizadas amostragens com gravação de 
ultrassons, apenas observação de movimentos ou de caça junto a postes de iluminação da rodovia. 
 
A caracterização da flora e fauna beneficiou ainda de pontuais inquéritos à população, nomeadamente 
a mergulhadores e pescadores locais. 
 
Com vista à caracterização das espécies com estatuto de proteção, estas foram confrontadas com a 
legislação nacional em vigor, o do D.L. nº 49/2005, de 24 de fevereiro, alterado pelo Decreto-Lei 
n.º 156-A/2013, de 8 de novembro, relativo à preservação das espécies e habitats selvagens. Para a 
avaliação do estatuto da conservação das espécies utilizou-se a classificação do Livro Vermelho dos 
Vertebrados de Portugal (Cabral et al. 2005) da União Internacional para a Conservação da Natureza 
(UICN 2015). No sentido de referenciar as espécies endémicas da ilha da Madeira utilizou-se a 
publicação Borges et al. (2008) Listagem dos fungos, flora e fauna terrestres dos Arquipélagos da 
Madeira e Selvagens, bem como Jardim & Francisco (2000) Flora Endémica da Madeira. Na 
caracterização das espécies com cariz exótico invasor foi tido em consideração o Decreto-Lei 
n.º 92/2019, de 10 de julho. 

4.11.2 Caraterização atual 

4.11.2.1 Enquadramento geográfico e legal 
 
Ao nível regional, no âmbito da Região Autónoma da Madeira, o projeto em estudo insere-se no Parque 
Natural da Madeira, criado pelo Decreto Legislativo Regional nº 14/82/M, de 10 de novembro de 1982, 
cuja orgânica do serviço está atualmente regulamentada pelo Decreto Regulamentar Regional 
nº 13/2003/M, de 02 de maio, entre outros diplomas legais anteriores a este. O limite do Parque 
Natural da Madeira é a linha de costa, como tal a área de estudo do presente projeto, na sua extensão 
terrestre (incluindo a zona intertidal), encontra-se dentro do limite desta Área Protegida; porém a 
extensão marítima da área de estudo encontra-se fora desta.  
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A área de estudo do presente projeto encontra-se também inserida na rede de áreas de interesse 
comunitário para a preservação dos habitats naturais e da fauna e flora selvagens, classificadas pela 
União Europeia, a Rede Natura 2000, nomeadamente em duas áreas com valores naturais específicos: 
 

- Zona Especial de Conservação da Laurissilva da Madeira (ZEC PTMAD0001), classificada pela 
Resolução n.º 874/2009, de 28 de julho, refletida também no ordenamento jurídico regional 
pelo Decreto Regulamentar Regional n.º 3/2014/M, de 3 de março de 2014; 

- Zona de Proteção Especial para as Aves da Laurissilva da Madeira (ZPE PTMAD0001) 
classificada pelo Decreto Regulamentar Regional n.º 3/2014/M, de 3 de março de 2014. 

 
As ZEC e ZPE da Laurissilva da Madeira visam salvaguardar, proteger e conservar o habitat, a fauna e a 
flora da Laurissilva da Madeira. Os limites da ZEC e da ZPE são coincidentes e correspondem à rodovia. 
Como tal, a área de estudo que se estende entre a rodovia e o interior da ilha está integrada dentro 
dos limites da ZEC e ZPE da Laurissilva da Madeira.  
 
A Figura 62 representa a localização do projeto nas áreas naturais classificadas supramencionadas. 
 

 

Figura 62 - Localização da área de estudo no contexto Regional e respetivas áreas naturais classificadas 

Em dezembro de 1999, o Comité do Património Mundial da UNESCO aprovou a elevação da Laurissilva 
da Madeira Património Natural da Humanidade, por ser a maior mancha sobrevivente de Laurissilva, 
a nível mundial; tendo coberto o sul da Europa entre cerca de 15 a 40 milhões de anos atrás, 
constituindo-se uma importante floresta climácica reliquial, que reúne variadíssimos endemismos, 
importantes serviços ecológicos (como por exemplo ao nível do balanço hídrico da ilha) e apresenta 
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também imponentes formações geomorfológicas (cascatas, penhascos, fragas)11. No ano 2010, o 
Comité do Património Mundial da UNESCO aprovou uma declaração retrospetiva para a Laurissilva da 
Madeira elevando-a a Valor Universal Excecional (Outstanding Universal Value). 
 
A proteção e conservação da Laurissilva da Madeira está assegurada pela sua integração completa no 
Parque Natural da Madeira e pelo reforço da sua proteção legal através sua classificação como Zona 
Especial de Conservação da Laurissilva da Madeira (ZEC PTMAD0001) e como Zona de Proteção 
Especial para as Aves (ZPE PTMAD0001). Os limites da área de Laurissilva da Madeira classificadas pela 
UNESCO coincidem com os limites da ZEC e ZPE da Laurissilva da Madeira. 
 

 

Figura 63 - Localização da área de estudo no âmbito da classificação da Laurissilva da Madeira – Património 
Natural da Humanidade - pela UNESCO 

Como consta na Figura 63, a área de estudo compreende também uma classificação adicional como 
Área Importante para as Aves (Important Bird Area - IBA, definida pela organização internacional 
Birdlife International) a Laurissilva (PT083), com vista à conservação das aves endémicas da Laurissilva 

 
 
11 O grau de conservação e integridade da Laurissilva da Madeira é assinalável, maioritariamente virgem e primária do ponto de vista 

arbóreo, embora tenha também um certo grau de influência antrópica desde a sua colonização, representando assim um património 
natural reliquial, vivo e dinâmico, revelador de usos e costumes da população que dela dependia. 
No ano 2010, o Comité do Património Mundial da UNESCO aprovou a declaração retrospetiva da Laurissilva da Madeira como Valor 
Universal Excecional (Outstanding Universal Value), um ato administrativo e operacional exigido pela UNESCO aos bens patrimónios 
mundiais mais antigos, com vista à homogeneização de critérios e informação existente. 
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e aves marinhas ameaçadas que a utilizam para nidificação. Os limites desta IBA apresentam os 
mesmos limites da ZPE Laurissilva da Madeira. 

4.11.2.2 Enquadramento Biogeográfico 
 
Região Mediterrânica 

Sub-região Canária-Madeirense 
Província Madeirense 

Sector Madeirense 
Distrito Madeirense 

 
Bioclimaticamente, as encostas norte e sul da ilha da Madeira são muito distintas. Quase toda a 
encosta norte, com exceção da Ponta de São Vicente e de uma delgada faixa costeira, tem 
macrobioclima temperado com ombrotipos húmido e hiper-húmido. Os matagais climácicos 
inframediterrânicos madeirenses são dominados pelo zambujeiro da Madeira (Olea europaea subsp. 
cerasiformis) e pelo buxo-da-rocha (Maytenus umbellata). Substituem estes matos várias 
comunidades subseriais entre as quais se destacam, pela sua abundância, as formações de figueira-
do-inferno (Euphorbia piscatoria) e malfurada (Globularia salicina). Os andares termomediterrânico, 
termotemperado e mesotemperado são o domínio das laurissilvas mesofíticas, nas cotas mais baixas, 
de barbusano (Apollonias barbujana), e depois, a maior altitude, de til (Ocotea foetens). 
Recentemente, foi descrito um terceiro tipo de laurissilva – laurissilva do vinhático (Persea indica) – 
acantonada à vizinhança de linhas de água. A vegetação arbustiva, climácica ou subserial dos bosques 
lauróides madeirenses é extraordinariamente diversa. Pelo seu significado na paisagem vegetal da ilha 
importa referir os matagais orófilos de urze-molar (Erica arborea), no passado certamente mistos com 
cedro da Madeira (Juniperus cedrus), os urzais de urze-das-vassouras (Erica platycodon subsp. 
maderincola) e as extraordinárias formações caulirosuladas de Isoplexis, língua-de-vaca e tangerão-
bravo (respectivamente, Isoplexis sceptrum, Sonchus fruticosus e Muschia wollastonii), que preenchem 
clareiras temporárias na laurissilva. 

4.11.2.3 Flora terrestre 
 
A caraterização das comunidades florísticas da área de estudo divide-se em flora terrestre e flora 
marinha, dado que a área de estudo envolve ambos os ecossistemas. No presente ponto será 
caraterizada a flora terrestre. 

Flora protegida e ameaçada 
 
A Flora do Arquipélago da Madeira é rica em endemismos e na área de estudo foram detetadas 
diversas espécies que ora apresentavam estatuto de proteção legal ora apresentam estatuto de 
conservação ameaçado ou ambos (Quadro 22). 
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Quadro 22 - Elenco de espécies de flora confirmadas na área de estudo com estatuto de conservação 
ameaçado e/ou proteção legal 

Nome Comum Nome Científico 
Legislação 
Aplicável 

Estatuto de 
Conservação 
(IUCN, 2015) 

Habitat 
Abundância 

relativa 

Corriola Convolvulus massonii B-II e B-IV VU 

Laurissilva O 

Vegetação 
rupícola 

R 

Buxo-da-rocha Maytenus umbellata B-II e B-IV LC 
Laurissilva; 
Vegetação 

rupícola 
R 

Aipo-preto Oenanthe divaricata B-II e B-IV LC 

Laurissilva; 
Linhas de água 

O 

Fajã – Fetal R 

Erva-redonda Sibthorpia peregrina B-II e B-IV LC 
Laurissilva; 

Linha de água 
R 

Marmulano Sideroxylon marmulano B-IV EN 

Laurissilva O 

Vegetação 
rupícola 

R 

Erva-branca Teucrium betonicum B-II e B-IV LC 
Laurissilva; 
Vegetação 

rupícola 
R 

Feto-grande Woodwardia radicans B-II e B-IV VU 
Linhas de água; 

Laurissilva 
O 

B-II, Espécies vegetais de interesse comunitário cuja conservação exige a designação de zonas especiais de conservação; B-
IV, Espécies vegetais de interesse comunitário cuja conservação exigem uma proteção rigorosa; EN: Em Perigo de Extinção; 
VU: Vulnerável à Extinção; LC: Pouco preocupante; O – Ocasional; R- Rara. 

 
Em termos de flora protegida foram encontradas 7 espécies, constantes no Quadro 22, integradas no 
Decreto-Lei n.º 156-A/2013, 8 de novembro, que verte para a legislação nacional as espécies 
protegidas de interesse comunitário/europeu, no âmbito da Rede Europeia Natura 2000. Das 7 
espécies protegidas identificadas na área de estudo, 6 são espécie de interesse comunitário cuja 
conservação exige a designação de zonas especiais de conservação, integradas no Anexo B-II da 
legislação supramencionada, e uma é de interesse comunitário que exige uma proteção rigorosa. No 
que toca a espécies ameaçadas, a nível mundial (IUCN 2015), detetaram-se 3 espécies, que se 
destacavam já por possuir também estatuto de proteção legal europeu; uma destas espécies, o 
Marmulano (Sideroxylon marmulano), está em Perigo de extinção ao nível mundial, a Corriola 
(Convolvulus massonii) e o Feto-grande (Woodwardia radicans) são Vulneráveis à extinção à escala 
mundial. Todas elas são caraterísticas da Laurissilva e da vegetação ripícola e/ou rupícola a ela 
associada, tendo sido detetadas nestas tipologias de habitats representados na área de estudo, que 
embora estas espécies tenham sido identificadas com uma ocorrência relativa ocasional a rara na área 
de estudo, são de ocorrência regular e comum na ilha da Madeira nestes tipos de habitats. Com a 
exceção do Feto-grande, estas espécies são também endemismos da Madeira (5 destas espécies) ou 
da Macaronésia (o Marmulano). Não obstante, a ocorrência destas espécies na área de estudo, não 
confere razão de particular interesse conservacionista, a este nível, para esta área, dado, que à escala 
da ilha da Madeira, as espécies em causa ocorrerem neste tipo de habitats de forma regular e comum. 
 



 

Estabilização do Talude e Proteção da VE2 entre os  
Túneis da Ladeira da Vinha e João Delgado. 

Troço entre o km 3+600 e 3+800 
Projeto de Execução 

 
Estudo de Impacte Ambiental 

 

 

 Pág. 124 

 

Flora endémica 
 
A área de estudo compreende diversos endemismos, não só da Madeira, mas também da Macaronésia 
(Madeira, Açores, Cabo Verde e Canárias). Dos 36 endemismos observados, 20 são endemismos da 
Madeira, um endemismo da Madeira e Açores e 15 endemismos da Macaronésia, conforme o 
Quadro 23. 

Quadro 23 - Elenco de espécies de flora endémica confirmadas na área de estudo 

Nome Comum Nome Científico Grau de endemismo 
Habitat (área de 

estudo) 

Abundância 
relativa (área 

de estudo) 

Ensaião 
Aeonium 

glandulosum 
Endemismo da 

Madeira 
Orla marítima; 

Vegetação rupícola 
O 

Ensaião Aeonium glutinosum 
Endemismo da 

Madeira 
Orla marítima; 

Vegetação rupícola 
R 

 Aichryson villosum 
Endemismo da 
macaronésica 

Vegetação rupícola O 

Andríala 
Andryala glandulosa 

subsp. glandulosa 
Endemismo da 
macaronésica 

Orla marítima F 

Barbusano Apollonias barbujana 
Endemismo da 
macaronésica 

Laurissilva F 

Vegetação rupícola; 
Fajã – Fetal 

R 

Malmequer 
Argyranthemum 

pinnatifidum subsp. 
pinnatifidum 

Endemismo da 
Madeira e Açores 

Orla marítima O 

Cardo-branco Cardus squarrosus 
Endemismo da 

Madeira 

Orla marítima; 
Vegetação rupícola; 

Fajã – Fetal; 
Laurissilva 

R 

 Carlina salicifolia 
Endemismo da 
macaronésica 

Orla marítima O 

Vegetação rupícola; 
Laurissilva 

R 

Hortelã-de-
burro 

Cedronella 
canariensis 

Endemismo da 
macaronésica 

Laurissilva R 

Corriola Convolvulus massonii 
Endemismo da 

Madeira 

Laurissilva O 

Vegetação rupícola R 

 
Deschampsia 

argentea 
Endemismo da 

Madeira 
Linha de água F 

Massaroco Echium nervosum 
Endemismo da 

Madeira 

Orla marítima; 
Vegetação rupícola; 

Fajã – Arbustiva 
mista 

O 

Laurissilva; Berma 
de estrada 

R 
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Nome Comum Nome Científico Grau de endemismo 
Habitat (área de 

estudo) 

Abundância 
relativa (área 

de estudo) 

Urze-das-
vassouras 

Erica platycodon 
subsp. maderincola 

Endemismo da 
Madeira 

Laurissilva; Fajã – 
Fetal 

R 

 Euphorbia piscatoria 
Endemismo da 

Madeira 
Orla marítima R 

Malfurada Globularia salicina 
Endemismo da 
macaronésica 

Orla marítima O 

Fajã – Arbustiva 
mista 

R 

Perpétua-
branca 

Helichrysum 
melaleucum 

Endemismo da 
Madeira 

Orla marítima; 
Vegetação rupícola 

F 

Laurissilva; Fajã – 
Arbustiva mista; 

Berma de estrada 
R 

Malfurado 
Hypericum 

grandifolium 
Endemismo da 
macaronésica 

Linhas de água F 

Laurissilva O 

Orla marítima R 

Azevinho-da-
rocha 

Ilex canariensis 
Endemismo da 
macaronésica 

Laurissilva R 

Loureiro 
Laurus 

novocanariensis 
Endemismo da 
macaronésica 

Laurissilva R 

Goivo-da-rocha 
Matthiola 

maderensis 
Endemismo da 

Madeira 
Vegetação rupícola R 

Buxo-da-rocha Maytenus umbellata 
Endemismo da 

Madeira 
Laurissilva; 

Vegetação rupícola 
R 

Til Ocotea foetens 
Endemismo da 
macaronésica 

Laurissilva O 

Aipo-preto Oenanthe divaricata 
Endemismo da 

Madeira 

Laurissilva; Linhas 
de água 

O 

Fajã – Fetal R 

Vinhático, 
Loureiro-real 

Persea indica 
Endemismo da 
macaronésica 

Laurissilva O 

Cabreira Phyllis nobla 
Endemismo da 
macaronésica 

Orla marítima F 

Laurissilva; 
Vegetação rupícola; 

Fajã – Arbustiva 
mista 

O 

Fajã – Fetal R 

 Plantago leiopetala 
Endemismo da 

Madeira 

Orla marítima F 

Vegetação rupícola O 

Fajã – Fetal; linha 
de água 

R 
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Nome Comum Nome Científico Grau de endemismo 
Habitat (área de 

estudo) 

Abundância 
relativa (área 

de estudo) 

Seixeiro Salix canariensis 
Endemismo da 
macaronésica 

Laurissilva F 

Fajã – Fetal; Linha 
de água; Orla 

marítima 
O 

Fajã – Arbustiva 
mista 

R 

 Scrophularia hirta 
Endemismo da 

Madeira 
Orla marítima; Fajã 

– Fetal 
R 

Erva-redonda Sibthorpia peregrina 
Endemismo da 

Madeira 
Laurissilva; Linha de 

água 
R 

Marmulano 
Sideroxylon 
marmulano 

Endemismo da 
macaronésica 

Laurissilva O 

Vegetação rupícola R 

Couve-da-rocha 
Sinapidendron 

gymnocalyx 
Endemismo da 
macaronésica 

Orla marítima F 

Laurissilva; 
Vegetação rupícola 

O 

Fajã – Fetal R 

Salsaparrilha Smilax pendulina 
Endemismo da 

Madeira 
Laurissilva R 

Serralha-da-
rocha 

Sonchus fruticosus 
Endemismo da 

Madeira 
Laurissilva R 

 Sonchus ustulatus 
Endemismo da 

Madeira 

Vegetação rupícola O 

Orla marítima; 
Laurissilva 

R 

Piorno Teline maderensis 
Endemismo da 

Madeira 
Laurissilva R 

Erva-branca Teucrium betonicum 
Endemismo da 

Madeira 
Laurissilva; 

Vegetação rupícola 
R 

 

Todos os endemismos identificados na área de estudo apresentam também uma distribuição regular 
e comum na ilha da Madeira, para a tipologia de habitats encontrados na área de estudo, não se 
atribuindo a estas espécies elevado valor conservacionista à escala mundial ou regional (da própria 
ilha). Podendo-se destacar, em termos de interesse conservacionista, os seguintes (i) endemismos da 
Madeira, a Corriola, o Buxo-da-rocha Maytemus umbellata, o Aipo-preto Oenanthe divaricata, a Erva-
redonda Sibthorpia peregrina e a Erva-branca Teucrium betonicum) e (ii) da Macaronésia, o 
Marmulano, pelos seus estatutos de proteção e de conservação referidos acima. Merecedores de nota 
conservacionista é também destacada a presença dos endemismos da Macaronésia, a Couve-da-rocha 
(Sinapidendron gymnocalix) e o Seixeiro (Salix canariensis), por apresentarem um estatuto de 
conservação Quase Ameaçado à escala mundial (vide Anexo 3 com a Lista de Espécies de Flora).  
 
A abundância relativa, na área de estudo, dos endemismos constantes no Quadro 23, varia entre 
Frequentes a Raros, dependendo também do tipo de habitat em causa. 
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Flora exótica invasora 
 
A flora da ilha da Madeira tem sido alvo ao longo dos séculos da introdução de inúmeras espécies de 
flora, que vêm competindo com a flora nativa, contribuindo para a descaraterização desta e para a sua 
perda de valor conservacionista. 
 
Na área de estudo foram identificadas 24 espécies exóticas à flora da Madeira (vide Anexo 3 – Sistemas 
Ecológicos - Lista de Espécies de Flora), das 15 espécies correspondem a espécies exóticas com cariz 
invasor, identificadas como tal e integradas no Anexo II do Decreto-Lei n.º 92/2019, de 10 de julho. 

Quadro 24 - Elenco de espécies de exótica invasora (Anexo II - Decreto-Lei n.º 92/2019, de 10 de julho) 
confirmadas na área de estudo 

Nome Comum Nome Científico Habitat (área de estudo) 

Abundância 
relativa 
(área de 
estudo) 

Avenca Adiantum raddianum Linhas de água; Laurissilva O 

Agapanto Agapanthus praecox Berma de estrada R 

Abundância Ageratina adenophora 

Berma de estrada F 

Orla marítima; Laurissilva; Fajã - Fetal O 

Vegetação rupícola; Fajã-Arbustiva mista R 

Cana Arundo donax 
Orla marítima; Fajã – Fetal; Berma de estrada O 

Fajã – Arbustiva mista R 

Malpica, pica-
pica 

Bidens pilosa Orla marítima; Fajã – Fetal R 

Avoadinha Conyza canadensis Orla marítima; Berma de estrada R 

Entrometidos Erigeron karvinskianus Fajã – Fetal R 

 Lepidium didymum Fajã – Fetal R 

Erva-azeda Oxalis corniculata Fajã – Fetal R 

Boas-noites, 
azedas 

Oxalis pes-caprae Orla marítima R 

Grama-de-
joanopolis 

Paspalum paspalodes Berma de estrada R 

 Senecio mikanioides Fajã – Fetal; Orla marítima R 

Tabaqueira Solanum mauritianum Orla marítima R 

Serralha Sonchus tenerrimus Fajã – Fetal R 

Chagas Tropaeolum majus 
Fajã – Fetal A 

Berma de estrada O 

 

A ocorrência das espécies exóticas invasoras incide mais nos habitats ruderais (berma de estrada) e 
naqueles que foram alvo de abandono da respetiva gestão agrícola (p.e. na fajã situada no sopé da 
ravina) ou até ao longo da orla marítima; por se tratar de habitats sujeitos a elevada perturbação (p.e. 
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obras, manutenção das mesmas, recolonizações de nichos intervencionados). Dentre as espécies 
invasoras mais abundantes na área de estudo destacam-se as Chagas (Tropaeolum majus), a 
Abundância (Ageratina adenophora) e a Cana (Arundo donax). 

4.11.2.4 Flora não vascular e marinha 
 
A Flora não vascular na área de estudo compreende fundamentalmente os briófitos (musgos e 
hepáticas) e as algas marinhas. 
 
No que diz respeito às plantas não vasculares terrestres (briófitos), após a análise da bibliografia 
especializada para o arquipélago da Madeira e o trabalho de campo, foram elencadas 9 espécies (vide 
Anexo 3 com a Lista de Espécies de Flora) para a área de estudo, nomeadamente nos habitats 
Laurissilva, Linha de água e, em menor frequência, na Vegetação rupícola. Não se tendo confirmado a 
presença destas espécies devido à inacessibilidade do terreno, destaca-se a presença potencial dos 
musgos Echinodium spinosum e Thamnobryum fernandesii, dado o estatuto de proteção legal 
(Decreto-Lei n.º 156-A/2013 de 8 de novembro – Anexo B-II-Prioritária) e de conservação, EN e VU 
respetivamente, destas espécies. Ambas as espécies são endémicas da Madeira. A Echinodium 
spinosum é uma espécie que ocorre em locais húmidos com muita sombra, sobretudo na Laurissilva, 
que cresce sobre o solo, rochas e troncos de árvores (Vieira, 2010). A espécie Thamnobryum 
fernandesii é conhecida em vários locais da costa norte da ilha da Madeira. Preferencialmente, surge 
na Laurissilva e noutros habitats húmidos ou temporariamente húmidos, com as linhas de água, em 
altitudes que vão do nível do mar aos 1.400 m (Fontinha et al., 2000). 
 
Ao nível das algas, a diversidade encontrada foi baixa, tendo sido identificadas 9 espécies, 
compreendidas entre as famílias de algas verdes, algas vermelhas e de algas castanhas (vide Anexo 3 
com a Lista de Espécies de Flora), quer para na zona intertidal (como a Ulva compressa) quer na zona 
subtidal (como as algas vermelhas do Género Asparagopsis ou a Liagora distenta, a Padina e a 
Lobophora variegata) até aos 10 a 15 metros de profundidade, numa extensão de 150-200 m. As 
espécies de algas observadas são espécies relativamente ubiquistas, com ampla distribuição a nível 
mundial, sem estatutos de proteção e de conservação ou até endemismos.  

4.11.2.5 Vegetação e Habitats 
 
A área de estudo insere-se na costa Norte da ilha da Madeira e, embora seja uma área de pequena 
extensão (13,8 ha), abrange desde cerca dos 250 m de altitude aos 15 m abaixo do nível médio da água 
do mar, com um acentuadíssimo desnível em meio terrestre, pois compreende uma escarpa de pendor 
quase vertical, na vertente a Sul da VE2 entre os Túneis da Ladeira da Vinha e João Delgado até ao mar. 
 
A área de estudo foi dividida nos seus tipos de vegetação/habitats mais representativos, tendo sido 
considerados: 
 

- Laurissilva; 
- Vegetação rupícola; 
- Linha de água; 
- Fajã - Fetal; 
- Fajã - Arbustiva mista; 
- Estrada e berma; 
- Orla marítima; 
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- Zona intertidal; 
- Oceano. 

 
A distribuição e delimitação destes habitats está patente na Cartografia de Habitats elaborada. 
 
A Figura 64 reflete uma perspetiva parcial da área de estudo, com a rodovia e os habitats na sua 
envolvente mais imediata. 
 

 

Figura 64 - Vista parcial da área de estudo, centrada na rodovia e sua envolvente imediata, com a orla 
marítima do lado esquerdo (Norte) e a fajã - fetal do lado direito (Sul) 

Laurissilva 
 
A Laurissilva encontra-se no limite Sul da área de estudo, a cotas mais elevadas, no andar superior à 
escarpa, mas também ao longo desta, portanto, onde o pendor e as condições edafoclimáticas 
permitiram o seu desenvolvimento. O grau de cobertura pode considerar-se elevado, porém os 
exemplares arbóreos não atingem a altura habitual para estas espécies devido ao declive muito 
acentuado. 
 
A Laurissilva presente corresponde à série da Laurissilva do Barbusano (Semele androgynae-
Apollonietum barbujanae sigmetum), sendo o Barbusano (Apollonias barbujana) a espécie mais 
frequente no estrato arbóreo, seguida do Til (Ocotea foetens), do Vinhático (Persea indica) e do 
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Seixeiro (Salix canariensis), podendo-se também observar as Faias (Myrica faya) e o Loureiro (Laurus 
novocanariensis) e até o Mamulano (Sideroxylon mamulano). Nos estratos inferiores detetou-se o 
Malfurado (Hypericum grandifolium), a Serralha (Sonchus pinnatus), a couve-da-rocha (Sinapidendron 
gymnocalix), a Cabreira (Phyllis nobla), o Feto-comum (Pteridium aquilinum), a Silva (Rubus ulmifolius), 
a Abundância (Ageratina adenophora) e, mais pontualmente, o Buxo-da-rocha (Maytenus umbellata), 
o Massaroco (Echium nervosum) e a Serralha-da-rocha (Sonchus fruticosus). O estrato lianoide 
encontra-se bem representado pela Alegra-campo (Semele androgyna), pela Corriola (Convolvulus 
massonii) e pela Salsaparrilha (Smilax pendulina). 
 
Nos locais da escarpa onde ocorrem algumas escorrências observam-se também a Avenca (Adiantum 
raddianum), o Feto-grande (Woodwardia radicans), o Aipo-preto (Oenanthe divaricata) e a 
Deschampsia argentea; e na proximidade da linha de água principal que desce ao longo da escarpa 
configurando uma queda de água, a presença do Seixeiro torna-se mais regular, refletindo uma 
aproximação à comunidades caraterísticas de troços finais de ribeiras, em zonas de escarpa, a 
Scrophulario hirtae-Salicetum canariensis. 
 
Este habitat possui elevadíssimo valor conservacionista12, pois integra diversos endemismos da 
Madeira e da Macaronésia, diversas espécies com estatuto de proteção legal e estatuto de 
conservação ameaçado, encontrando-se também protegido, como habitat, através da ZEC Laurissilva 
da Madeira e da classificação pela UNESCO como Património Natural da Humanidade.  

Vegetação rupícola 
 
Este habitat ocorre onde o pendor da escarpa atinge níveis praticamente verticais e com muito pouco 
solo disponível para as plantas, sendo o substrato quase rocha apenas. Não obstante um conjunto 
diverso de espécies conseguem colonizar este habitat. 
 
A Erva-da-baganha (Bituminaria betuminosa) foi frequentemente observada neste habitat, seguida do 
Ensaião (Aeonium gladulosum), a Cabreira, o Plantago leiopetala, a Perpétua-branca (Helichrysum 
melaleucum), o Massaroco e as Leitugas (Sonchus pinnatus e S. ustulatus); com menor frequência, o 
outro Ensaião (Aeonium glutinosum), o Aichryson villosum, o Cardo-branco (Cardus squarrosus), o 
Buxo-da-rocha, a Couve-da-rocha, a Abundância, a Erva-branca (Teucrium betonicum), o Goivo-da-
rocha (Matthiola maderensis); foi ainda possível encontrar o Barbusano e o Loureiro. 
 
Nos locais onde ocorrem algumas escorrências observa-se também Alegra-campo e diversos fetos 
como o Feto-grande, o Feto-comum, a Cabrinhas (Davallia canariensis) e o Polypodium 
macaronesicum.  
 
Este habitat possui elevado valor conservacionista, pois integra também diversos endemismos da 
Madeira e da Macaronésia, bem como diversas espécies com estatuto de proteção legal e estatuto de 
conservação ameaçado. 
 

 
 
12 A Laurissilva é uma floresta relíquial, correspondendo ao tipo de floresta que existia também na Europa antes das glaciações do período 

Quaternário, há cerca de 20 milhões de anos. 
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Figura 65 - Vista da estrada em direção à escarpa a Sul, compreendendo três habitats diferentes: a Laurissilva 
de ambos os lados da linha de água, a própria Linha de água (ao centro) e a Vegetação rupícola (no canto 

inferior direito) 

Linha de água 
 
Sensivelmente a meio da área de estudo, fundamentalmente na vertente a Sul da rodovia, ocorre uma 
pequena linha de água que desce ao longo da escarpa (com troços em pequena queda de água) até à 
rodovia, passa por baixo desta e desaparece por entre os calhaus rolados da orla marítima até ao mar.  
 
Esta pequena linha de água compreende nas suas margens algum Seixeiro, as Silvas, o Malfurado 
(Hypericum grandifolium) o Plantago leiopetala, o Aipo-preto, a Alegra-campo, o Feto-grande, o 
Agrião, a Avenca, a Cabrinhas, a Selaginella sp., a Deschampsia argentea e a Lentinha-de-água (Lemna 
minor). 
 
Embora não se tenha detetado a presença da Schrophularia hirta, esta linha de água pode representar 
as comunidades caraterísticas de troços finais de ribeiras, em zonas de escarpa, a Scrophulario hirtae-
Salicetum canariensis. 
 
As espécies com interesse conservacionistas identificadas foram o Aipo-preto, o Feto-grande e a Erva-
redonda (Sibthorpia peregrina), pelos seus estatutos de proteção e de conservação, bem como por 
constituírem endemismos da Madeira e da Macaronésia. 
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Esta linha de água, na sua extensão próxima da Passagem hidráulica sob a rodovia, encontra-se menos 
colonizada e diversa em vegetação, algo descaraterizada, inclusive com a presença de alguma Cana. 
 
Há uma outra linha de água fora da área de estudo considerada neste descritor, a Nascente, cuja 
vegetação é semelhante à aqui descrita. 

Fajã – Fetal 
 
Entre a escarpa e a rodovia existente junto à linha de costa, no sopé da primeira, ocorre uma estreita 
faixa de solo que resulta de pequenos abatimentos e erosão da escarpa, que, por esta razão, é 
designada por fajã. Outrora aproveitada para fins agrícolas atualmente encontra-se sem 
exploração/abandonada, tendo-se desenvolvido a vegetação natural. Esta fajã, ao longo da sua maior 
extensão, a Nascente, encontra-se densamente coberta por fetos, na extensão a Poente encontra-se 
ocupada por vegetação arbustiva mista.  
 
Neste habitat há um domínio do feto-comum (Pteridium aquilinum), de onde advém a sua designação 
Fajã – Fetal. Ocorrem neste habitat outras espécies, como as Chagas (Tropaeolum majus), uma exótica 
invasora que forma dois grandes tapetes sobre o feto-comum, mas também ocorrem outras espécies 
de forma mais pontual como a Abundância, a Cana (Arundo donax), o Inhame (Colocasia esculenta), a 
Bananeira-anã (Musa acuminata), a Videira (Vitis vinifera), a Figueira (Ficus carica), a Faia e as Silvas. 
 
Este habitat possui muito baixo valor conservacionista, pois integra espécies com reduzido valor por 
não apresentarem estatuto de proteção ou de conservação, e pela ocorrência expressiva de uma 
espécie exótica invasora como as Chagas. 
 

 

Figura 66 - Vista da estrada para a Fajã – Fetal 
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Fajã – Arbustiva mista 
 
Este habitat compreende a pequena fajã existente entre a escarpa e a rodovia, na sua área Poente, 
compreende espécies como a Silva, o Massaroco, a Erva-da-baganha, a Cabreira e o Brachipodium 
sylvaticum, mas também outras mais pontuais como a Urze (Erica platycodon), a Perpétua-branca, a 
Malfurada, a Abundância, a Cana, a Faia, o Cardo (Galactites tomentosa).  
 
Este habitat possui baixo valor conservacionista, pois integra espécies sem estatuto de proteção ou de 
conservação, são poucos os endemismos identificados, mas apresentando espécies exótica invasora 
como a Abundância e as Canas. Adicionalmente, esta área contempla uma rede metálica em estacaria 
de contenção de blocos da ravina, cuja sua colocação e manutenção leva à degradação do coberto 
vegetal aí presente. 

Estrada e berma 
 
Este habitat corresponde à plataforma da estrada e respetivas bermas, onde ocorrem espécies 
dominantemente ruderais e caraterísticas de locais frequentemente intervencionados, tais como 
espécies exóticas invasoras. Do lado Norte a rodovia não apresenta berma com vegetação, ocorrendo 
esta apenas na berma do lado Sul; do lado Sul ocorre também um pequeno murete de suporte, onde 
ocorrem espécies de cariz mais rupícola; ocorre também do lado Sul uma pequena edificação que 
consiste num Posto de Transformação elétrico; pontualmente identificou-se também a ocorrência de 
resíduos sólidos ao longo da berma da estrada. 
 
Este habitat, na berma Sul da rodovia, apresenta uma diversidade considerável de espécies, 
fundamentalmente espécies de reduzido valor conservacionista, como o Feto-comum, a Abundância, 
as Chagas, a Erva-da-Baganha, o Amor-de-hortelão (Galium aparine), as Silvas, a Urtiga (Urtica 
membranaceae), a Fumária (Fumaria sp.), a Cana, o Massaroco, a Avoadinha (Conyza canadensis), a 
Chantage (Plantago major) e o Rabo-de-lebre (Lagurus ovatus). Com ocorrência mais pontual 
encontrou-se, entre outras, a Bole-bole (Briza maxima), a Perpétua-branca, o Jarro (Zantedeschia 
aethiopica) e o Inhame. Nos pontos onde observou pequenas escorrências vindas da fajã, que podião 
originar, muito localmente, pequenas acumulações de água, foram identificadas o Agrião (Nasturtium 
officinale), a Morugem-branca (Stellaria media), o Miosotis (Myosotis sp.) e a Erva-pinheira (Equisetum 
telmateia). Ao longo do murete de suporte foram também encontradas as espécies Alfavaca 
(Parietaria judaica) e a Cymbalaria muralis. 
 
Este habitat possui baixo valor conservacionista, pois integra espécies sem estatuto de proteção ou de 
conservação, são também muito poucos os endemismos identificados e apresenta diversas espécies 
exóticas invasoras como a Abundância, as Chagas, a Avoadinha e a Cana. 
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Figura 67 – Vista sobre a berma da estrada 

Orla marítima 
 
A Norte da rodovia desenvolve-se um curto talude de pendor muito acentuado até à praia de caulhau 
rolado e ao mar. Este talude tem sofrido deslizamentos de terra e erosão provocada pelo mar. 
Apresenta vegetação arbustiva, mas sobretudo herbácea. As espécies mais frequentes são a Erva-da-
baganha, o Brachipodium sylvaticum, o Plantago leiopetala, a Perpétua-branca, a Cabreira e a Andríala 
(Andryala glandulosa), seguidas da Abundância, da Cana, do Ensaião (Aeonium glandulosum), da 
Couve-da-rocha, do Malmequer (Argyranthemum pennatifidum), da Carlina salicifolia, do Feto-
comum, da Malfurada, do Holcus lanatus, do Rabo-de-lebre, do Massaroco e da Silva. De forma mais 
pontual ocorrem a Malpica (Bidens pillosa), o Morrião (Anagallis arvensis), o Ensaião (A. glutinosum), 
a Avoadinha e as Azedas (Oxalis pes-caprae).  
 
Este habitat possui baixo valor conservacionista, pois integra espécies sem estatuto de proteção ou de 
conservação, são também poucos os endemismos identificados e apresenta diversas espécies exóticas 
invasoras como a Abundância, a Malpica, a Avoadinha, a Cana, as Azedas e ainda a Tabaqueira 
(Solanum mauritianum) e o Senecio mikanioides. 
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Figura 68 - Vista para o talude entre a rodovia e a zona intertidal de calhau rolado 

Zona intertidal 
 
A zona intertidal corresponde a um habitat muito caraterístico por constituir a transição entre o meio 
terrestre e o meio marinho, estando sujeito à influência mecânica e fisiológica da água do mar 
(humidade e salinidade), pois corresponde à faixa de solo que se encontre a entre o limite superior da 
preia-mar e o limite inferior da baixa-mar. Na área de estudo, esta faixa é composta por calhau rolado 
de médias dimensões e apresenta reduzidíssima cobertura vegetal, tendo sido apenas encontrada a 
Alga verde Ulva compressa; porém, pode observar-se alguma fauna invertebrada como as lapas, as 
cracas, os burriés ou os caranguejos. 
 
Este habitat revelou muito baixo valor conservacionista, fundamentalmente pela ausência/escassez de 
espécies com estatuto de proteção, de conservação ameaçado e de endemismos. 
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Figura 69 – Vista da zona intertidal composta por calhau rolado de média dimensão 

Oceano 
 
Este habitat marinho, dentro da área de estudo, desenvolve-se com uma extensão de 150-200 m e até 
profundidades de cerca de 15 m, composto por um substrato de calhau rolado de médias a grandes 
dimensões, o primeiro localizado a profundidades menores e o segundo localizado a maiores 
profundidades. 
 
A baixa profundidade, o fundo de calhau rolhado apresenta muito reduzida flora algal, principalmente 
a Ulva compressa, a Asparagopsis armata e a. taxiformis que, há medida que a profundidade aumenta, 
aumenta também a cobertura e diversidade algal do substrato, surgindo espécies de algas castanhas 
como as Dictyota bartayresii e a Dictyota dichotoma, a Lobophora variegata ou a Padina (Padina 
pavonia), além de outras algas vermelhas como a Liagora distenta e a Cottoniella filamentosa. Esta 
reduzida comunidade algal permite apenas suportar uma comunidade de fauna marinha (vertebrada 
e invertebrada) elementar, com reduzida abundância e diversidade de espécies. 
 
Este habitat revelou um reduzido valor conservacionista pela reduzida quantidade e diversidade de 
flora (e fauna) marinha evidenciado, bem como pela ausência/escassez de espécies com estatuto de 
proteção, de conservação ameaçado e de endemismos. 
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Figura 70 - Vista sobre o fundo marinho a cerca de 6 m de profundidade 

4.11.2.6 Cartografia de Habitats 
 
No Desenho 09 representa-se a Cartografia dos Habitats acima descritos para a área de estudo. 

4.11.2.7 Habitats Protegidos 
 
Ao nível dos habitats presentes na área de estudo que correspondam a habitats protegidos no âmbito 
da Rede Natura 2000, designadamente o Anexo B-I do D.L. n.º 156-A/2013, de 8 de novembro, que 
elenca os tipos de habitats naturais de interesse comunitário cuja conservação exige a designação de 
zonas especiais de conservação (ZEC) foi identificado apenas um: 
 

- 9360 * Laurissilvas macaronésias (Laurus, Ocotea) 
 
O subtipo de Laurissilva da Madeira presente na área de estudo, a Laurissilva do Barbusano (Semele 
androgynae-Apollonietum barbujanae sigmetum), é enquadrável no habitat 9360 * Laurissilvas 
macaronésias, que consiste num habitat prioritário para a conservação no âmbito da Rede Natura 
2000, tendo levado à criação da ZEC Laurissilva da Madeira.  
 
O elevado valor ecológico da Laurissilva da Madeira encontra-se também mundialmente reconhecido 
pela UNESCO, desde 1999, como Património Natural da Humanidade e, em 2010, de Valor Universal 
Excecional.  
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4.11.2.8 Fauna terrestre 
 
A componente faunística terrestre da área de estudo irá ser dividida entre fauna vertebrada e fauna 
invertebrada. A fauna vertebrada da ilha da Madeira é pouco diversa, apesar de compreender diversos 
endemismos, enquanto a fauna invertebrada é bastante mais diversa, com muitos endemismos. 

Fauna vertebrada 
 

Herptofauna 

 
Ao nível dos anfíbios, o Atlas dos Anfíbios e Répteis de Portugal (Loureiro et al. 2008) assinala para a 
área de estudo apenas a rã-verde (Rana perezi), espécie introduzida na Madeira, que consta no Anexo 
B-V do D.L. n.º 156-A/2013, de 8 de novembro, como espécie animal de interesse comunitário cuja 
captura ou colheita na natureza e exploração podem ser objeto de medidas de gestão; esta espécie 
não foi identificada na linha de água da área de estudo (nem na que se encontra a nascente desta) no 
âmbito do trabalho de campo. 
 
No que diz respeito aos répteis, de acordo com o mesmo Atlas, há apenas 3 espécies de ocorrência 
potencial na área de estudo, uma lagartixa e duas osgas (vide Anexo 4 – Sistemas Ecológicos – Elenco 
faunístico inventariado). Apenas a presença da lagartixa-da-Madeira (Teira dugesii), espécie endémica 
da ilha da Madeira, foi observada na área de estudo, com uma ocorrência regular. Esta espécie integra 
o Anexo B-IV do D.L. n.º 156-A/2013, de 8 de novembro, como espécie animal de interesse comunitário 
que exigem uma proteção rigorosa. 
 

 

Figura 71 - Lagartixa-da-Madeira presente na área de estudo 
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Avifauna 

 
Este é um grupo de fauna vertebrada mais diverso que os anteriores. Ao nível da Avifauna foram 
identificadas 14 espécies, incluindo as aves marinhas (consideradas neste ponto, dado que nidificam 
em terra, normalmente em escarpas). 
 
Destacam-se como endemismos o Pombo-trocaz (Columba trocaz), a Manta (Buteo buteo subsp. 
harterti), o francelho (Falco tinnunculus subsp. canariensis), o pombo-doméstico (Columba livia subsp. 
atlantis), o tentilhão (Fringilla coelebs subsp. maderensis), a lavadeira (Motacilla cinerea subsp. 
schmitzi), o melro (Turdus merula subsp. cabrerae) e a toutinegra (Sylvia atricapilla subsp. heineken), 
o Fura-bardos (Accipiter nisus subsp. granti) e a Gaivota-de-patas-amarelas (Larus michahellis subsp. 
atlantis). O que revela uma diversidade moderada na área de estudo para este grupo faunístico. 
 
A espécie mais comum foi o Pombo-trocaz, observado no arvoredo da Laurissilva da escarpa a Sul da 
rodovia. Esta espécie apresenta estatuto de proteção, integrada no Anexo A-I do D.L. n.º 156-A/2013, 
de 8 de novembro, correspondendo a uma espécie de interesse comunitário cuja conservação requer 
a designação de zonas de proteção especial; e apresenta um estatuto de conservação Vulnerável à 
extinção, revelando um elevado valor conservacionista. Esta espécie tem sido alvo de esforços de 
proteção, também para o seu habitat (a Laurissilva), tendo a sua população aumentado na ilha da 
Madeira, levando recentemente, de acordo com o Atlas das Aves da Madeira (2011), a um 
abaixamento do seu grau de ameaça, passado esta espécie a ser considerada não ameaçada na ilha da 
Madeira.  
 
Outra espécie com estatutos de proteção e de conservação idênticos à anterior é o Garajau-comum 
(Sterna hirundo), tendo sido observada pontualmente em voo sobre o mar, na área de estudo. É uma 
espécie de ocorrência comum ao longo de toda a ilha da Madeira. 
 
O Fura-bardos foi muito pontualmente observado na área de estudo, também por entre o arvoredo 
da Laurissilva. Esta espécie é protegida ao abrigo do Anexo A-I do D.L. supramencionado, 
correspondendo, como tal, a uma espécie de interesse comunitário cuja conservação requer a 
designação de zonas de proteção especial. A espécie tem sido alvo de esforços de conservação (p.e. 
projeto LIFE + Fura-bardos), também sobre a espécie e o seu habitat (a Laurissilva). Devido ao seu 
comportamento esquivo no interior da Laurissilva é difícil de observar, mas a sua tendência 
populacional e estado de conservação na ilha é considerado seguro. Embora pouco frequente, ocorre 
com regularidade na Laurissilva ao longo da ilha. 
 
De entre espécies de potencial ocorrência na área de estudo, com particular interesse 
conservacionista, podem salientar-se as seguintes espécies: a Cagarra (Calonectris borealis) constante 
no Anexo A-I; o Roque-de-Castro (Hydrobates castro); a Alma-negra (Bulweria bulwerii), também 
constante no Anexo A-I; e o Pintainho (Puffinus iherminieri), que além de integrar o Anexo A-I 
apresenta também estatuto Vulnerável à extinção. Estas espécies são espécies marinhas, pelágicas, 
que vêm a terra apenas para se reproduzir e fazem-no em diferentes alturas do ano, pelo que o fato 
de não terem sido observadas nem escutadas ao longo do trabalho de campo realizado, não significa 
que não possam usar a escarpa imediatamente a Sul da rodovia para nidificar. 
 
Assim, considera-se que a área de estudo tem um interesse moderado para a avifauna, 
fundamentalmente pelos endemismos, pelos estatutos de proteção e estatutos de conservação que 
as diferentes espécies confirmadas e potencialmente ocorrentes na área de estudo manifestam. 
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Contudo, importa também referir que estas mesmas espécies podem ocorrer, de uma forma geral, ao 
longo de toda a costa Norte da ilha da Madeira, mas não só, não compreendendo a área de estudo a 
habitats críticos para a sobrevivência e reprodução destas mesmas espécies na ilha. 
 

Mamofauna 

 
A mamofauna terrestre da Madeira é reduzida e pouco diversa. De entre as espécies mais prováveis 
de serem detetadas, os micromamíferos roedores (como as ratazanas ou o coelho), não foi possível 
observar qualquer espécie; o que não significa que não ocorram na área de estudo, dado o reduzido 
esforço de amostragem preconizado. 
 
Apenas foi encontrada na área de estudo um juvenil de cabra-doméstica (não incluída na Lista de 
Espécies), dado que se trata de um animal doméstico que se terá perdido; foi observado na Fajã – 
Fetal, subindo e penetrando na Laurissilva. 
 
No que toca aos morcegos, das 3 espécies potencialmente ocorrentes na ilha da Madeira, o Morcego-
arborícola-pequeno (Nyctalus leisleri), o Morcego-da-Madeira (Pipistrellus maderensis) e o Morcego-
orelhudo-cinzento (Plecotus austriacus), nenhuma delas foi observada. Durante a noite preconizaram-
se observações junto a postes de iluminação, mas não foi observado nenhum morcego em movimento 
ou caça. Estas 3 espécies de morcegos apresentam estatuto de proteção ao abrigo do Anexo B-IV do 
D.L. n.º 156-A/2013, de 8 de novembro, e ainda estatuto de conservação de Criticamente em perigo 
de extinção. A avaliar pelo conjunto de habitats presentes na área de estudo poderá haver condições 
ecológicas para a ocorrência do Morcego-da-Madeira. 

Fauna invertebrada 
 
Ao nível da fauna invertebrada, as amostragens na área de estudo incidiram na Entomofauna (insetos 
e aranhas) e na Malacofauna (gastrópodes – caracóis, etc.).  
 
No grupo dos Insetos foram detetadas 13 espécies, enquanto no grupo das Aranhas foram observadas 
6 espécies. De entre as espécies de insetos, compreendem-se abelhas, abelhões, borboletas, formiga, 
moscas e uma vespa (vide Elenco Faunístico Inventariado no Anexo 4).  
 
Nenhuma das espécies encontradas apresenta estatuto de proteção ou de conservação ameaçado, 
porém, há que salientar neste grupo a ocorrência de 3 endemismos: 2 endemismos da Madeira, a 
Abelha Andrena maderensis e a Vespa Ancistrocerus madaera, e um endemismo da Macaronésia, a 
Borboleta Vanessa vulcania. A Abelha e a Vespa foram encontradas ao longo do habitat Orla marítima, 
com uma abundância relativa frequente para a primeira e rara para a segunda. Enquanto a Borboleta 
foi detetada em diferentes habitats, com diferentes abundâncias relativas em cada um deles; na Orla 
marítima e na Fajã-Fetal a sua observação foi ocasional, na Vegetação rupícola a observação desta 
espécie foi rara. 
 
No que toca aos aracnídeos identificados na área de estudo, foram detetadas 6 espécies, não 
correspondendo nenhuma delas a espécies com estatuto de proteção ou com estatuto de conservação 
ameaçado ou a endemismos, tratando-se de espécies comuns e ubiquistas. Na área de estudo o 
aracnídeo mais frequente foi a Tecedeira (Neoscona crucifera), ocorrendo em diferentes habitats como 
a Vegetação rupícola, a Fajã-Fetal e a Orla marítima. 
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Figura 72 - Maravilha (Colias croceus) presente na área de estudo 

 

Figura 73 - Tecedeira (Neoscona crucifera) presente na área de estudo no habitat Vegetação Rupícola 



 

Estabilização do Talude e Proteção da VE2 entre os  
Túneis da Ladeira da Vinha e João Delgado. 

Troço entre o km 3+600 e 3+800 
Projeto de Execução 

 
Estudo de Impacte Ambiental 

 

 

 Pág. 142 

 

Ao nível dos moluscos presentes na área de estudo foram detetadas 12 espécies, entre espécies 
terrestres, de zona intertidal e de zona subtidal (vide Anexo 4). Todas elas sem estatuto de proteção e 
sem estatuto de conservação ameaçado. No entanto, foram encontrados 3 endemismos da Madeira, 
correspondendo a caracóis terrestres, observados no habitat Vegetação rupícola, com uma baixa 
abundância relativa: Arctinella arcta, Arctinella nitidiuscula e Boettgeria depauperata. As Lapas 
(Patella sp.) foram os moluscos mais observados a nível marinho e o caracol Oxychilus drapamaudi foi 
o molusco terrestre mais frequente (no habitat Fajã-Fetal), embora apenas com uma ocorrência 
ocasional. Assim, apesar de grande diversidade e riqueza em endemismos presente na ilha da Madeira 
no âmbito da malacofauna, a área de estudo revelou um baixo valor ecológico, sem espécies de 
particular interesse conservacionista, não se considerando a área de estudo. 
 
Em síntese considera-se que fauna invertebrada terreste13 apresenta um baixo valor ecológico, apesar 
dos endemismos encontrados ao nível dos Insetos e dos Moluscos. Estes endemismos correspondem 
a espécies comuns na ilha da Madeira, não representando a área de estudo habitats críticos para a 
sobrevivência e reprodução destas espécies na ilha.  

4.11.2.9 Fauna marinha 
 
A componente da fauna marinha da área de estudo irá ser dividida entre fauna marinha vertebrada e 
fauna marinha invertebrada.  
 
A fauna marinha presente na área de estudo está condicionada pelas caraterísticas do seu fundo 
marinho, como o tipo de substrato (rochoso, arenoso, etc.), a evolução da profundidade, as correntes, 
configuração da costa (baías, enseadas), entre outros fatores. O habitat marinho da área de estudo 
apresenta um fundo de calhau rolado de média-grande dimensão, em que a profundidade evolui de 
forma gradual (devido à ocorrência de uma zona “baixios” a poente da área de estudo), situa-se numa 
zona em que a configuração da costa não evidencia o formato de baía ou enseada, sendo, como tal, 
mais batida pela ondulação e com correntes mais intensas. Sobretudo estas últimas características 
conferem ao habitat marinho da área de estudo um conjunto de condições ecológicas que não propicia 
a ocorrência abundante e diversa de fauna marinha, sendo tal corroborado por pescadores locais que 
conhecem bem o troço de costa Norte entre o Seixal e São Vicente (as baías a nascente e a poente da 
área de estudo são mais ricas em fauna marinha). 

Fauna vertebrada 
 

Ictiofauna 

 
A ictiofauna presente na área de estudo identificada ao longo das amostragens realizadas, a diferentes 
profundidades (até os 14 m) e a diferentes distâncias da linha de costa (até cerca dos 200 m) revelou 
a presença de apenas 25 espécies de peixes, considerando-se uma diversidade específica baixa, face a 
outros locais da costa Norte da ilha da Madeira. Em função das caraterísticas e condições ecológicas 
da área de estudo, bem como da informação partilhada pelos pescadores locais consideraram-se 

 
 
13 Salientar que o esforço de amostragem foi reduzido, compreendendo uma campanha na época Primaveril. Um esforço de amostragem 

com campanhas adicionais noutras épocas do ano iria enriquecer as espécies inventariadas. Contudo, a avaliar pelas caraterísticas dos 
habitats presentes (comuns na costa norte e bastante intervencionados, descaracterizados) na área de estudo, não se perspetiva que a 
mesma reúna valores específicos de particular interesse conservacionista pelos seus estatutos de proteção e de conservação. 
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potencialmente ocorrentes na área de estudo 38 espécies de peixes, o que corresponde a um nível 
baixo de diversidade específica, consentâneo com a condições do habitat (vide Anexo 4). Além da 
baixa diversidade encontrada, foi também reduzida a abundância de indivíduos observados, em que 
as espécies ecologicamente mais gregárias manifestavam pequenos cardumes, também em 
consonância com as caraterísticas do habitat, pela sua reduzida/menor capacidade de suporte, de 
abrigo e de reprodução. 
 
As espécies observadas com maior regularidade foram a Castanheta-preta (Abudefduf luridus), as 
Bogas (Boops boops), as Dobradas (Oblada melanura), as Salemas (Sarpa salpa) (vide Figura 74) e o 
Peixe-verde (Thalassoma pavo). 
 
Nenhuma espécie de peixe detetada apresenta estatuto de proteção. Quanto a estatutos de 
conservação ameaçados, apenas uma espécie foi detetada, o Ratão-águia (Myliobatis aquila), 
vulnerável à extinção. Esta espécie foi observada apenas uma vez, a cerca de 10 m de profundidade, 
sensivelmente a 120 m da linha de costa, sendo uma espécie que ocorre com regularidade em vários 
outros pontos da costa da ilha da Madeira.  
 

 

Figura 74 - Pequeno cardume de Salemas a cerca de 7 m de profundidade e a uma distância à costa de 90 m 
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Répteis 

 
A ocorrência de répteis marinhos, tartarugas marinhas, é regularmente ou ocasionalmente observada 
por pescadores e empresas de observação de cetáceos14, mas ao largo da costa, a cerca de 2 e 3 milhas 
da costa, principalmente a Tartaruga-comum (Caretta caretta) e, pontualmente, a Tartaruga-verde 
(Chelonia mydas). Não há registos de ocorrência de reprodução, são sobretudo indivíduos em 
migração, em “assentamento” subadulto ou fora de época reprodução, que normalmente ocorre em 
águas mais quentes e outras latitudes.  
 
Na área de estudo, junto à linha de costa, é bastante improvável que as espécies de tartarugas 
supramencionadas ocorram; mergulhadores, pescadores e observadores de cetáceos corroboram-no. 
Não foi observado nenhum indivíduo de tartaruga marinha no âmbito dos trabalhos de campo 
realizados nem das consultas efetuadas a mergulhadores, pescadores e observadores de cetáceos.  
 

Mamíferos 

 
Os mamíferos marinhos que ocorrem na ilha da Madeira dividem-se em Cetáceos e o Lobo-marinho. 
 
Os cetáceos ocorrem com regularidade no mar da ilha Madeira, normalmente a 2 ou 3 milhas da 
costa15, sendo muito raramente observados a menos de 1 milha da costa. De entre o grupo dos 
cetáceos são mais frequentes os golfinhos do que a baleias. Os golfinhos mais observados são o 
Golfinho-comum (Delphinus delphis), o Roaz (Tursiops truncatus) e o Golfinho-malhado (Stenella 
frontalis), já no que se refere às baleias, as mais observadas são a Baleia-piloto (Globicephala 
macrorhynchus) e o cachalote (Physeter macrocephalus), todos por ordem decrescente, entre outros. 
 
A área de estudo encontra-se bastante distante dos locais de ocorrência regular de cetáceos, pelo que 
é bastante improvável que qualquer cetáceo aí ocorra, tal nunca foi observado pelos mergulhadores, 
pescadores locais ou firmas de observação de cetáceos auscultadas.  
 
O Lobo-marinho (Monachus monachus) ocorre fundamentalmente nas ilhas Desertas, sendo 
frequentemente observado também na ilha da Madeira, principalmente nas grutas da costa Norte da 
Ponta de S. Lourenço, sendo raramente observado noutras zonas da ilha, embora tal aconteça. Trata-
se de uma espécie costeira que tem preferência por grutas de areia para descanso e repouso, mas 
podem caçar noutros locais da ilha da Madeira (até os 200 m de profundidade), por vezes, junto à 
costa16.  
 
Não foi observado no âmbito dos trabalhos in loco do presente estudo qualquer cetáceo ou lobo-
marinho. 

 
 
14 O Decreto Regional 15/2013/M regula a atividade de observação de vertebrados marinhos na RAM. 
15 O Sítio de Interesse Comunitário PTMMD0001 – Cetáceos da Madeira contorna toda a ilha da Madeira iniciando-se a 

partir de 1 milha da linha de costa, abrangendo também a ilha do Porto Santo e as ilhas Desertas, com o objetivo de 
salvaguardar a área de distribuição dos cetáceos da Madeira, nomeadamente as principais áreas de “assentamento” e as 
suas rotas de migração. 
16 Foi recentemente aprovada a Estratégia de Conservação do Lobo-marinho da Madeira, para o período 2020-2032, 

através da Resolução n.º 916/2020, de 17 de novembro. 
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Fauna invertebrada 
 
A fauna marinha invertebrada compreende os cnidários (anémonas), os poríferos (esponjas), os 
equinodermes (estrelas-do-mar), os crustáceos (caranguejos) e os moluscos (lapas e caramujos), entre 
outros. 
 
Em termos de cnidários e poríferos, foram detetados na área de estudo apenas uma espécie de cada 
um destes grupos, a Anémona-rosa (Anemonia viridis) e a esponja-vermelha (Petrosia ficiformis), de 
ocorrência ocasional, revelando uma muito reduzida diversidade e abundância destes grupos. 
 
Quanto a equinodermes, foram detetadas 4 espécies de ouriço-do-mar e 1 espécie de pepino-do-mar 
(Holothuria forskali). Estes equinodermes apresentaram uma abundância relativa ocasional a rara, 
salientando-se o Ouriço-das-poças (Paracentrotus lividus) e o Ouriço-de-espinhos-compridos 
(Diadema antillarum), o que denota também uma baixa diversidade e abundância deste grupo. Apesar 
de não ter sido observada qualquer estrela-do-mar, por vezes são difíceis de observar, estas estarão 
certamente presentes, nomeadamente a Estrela-de-espinhos (Marthasterias glacialis), relativamente 
comum ao longo da costa Norte da ilha. 
 
Relativamente aos cnidários, poríferos e equinodermes encontrados na área de estudo, nenhum deles 
possui estatuto de proteção, estatuto de conservação ou constituía um endemismo. 
 
No que toca aos crustáceos presentes na área de estudo, foram identificadas 8 espécies. As Cracas 
(Chthamalus stellatus) revelam-se frequentes na zona intertidal. De entre as 6 espécies de caranguejos 
encontrados, compreendo a zona intertidal e a subtidal, salientando-se o Caranguejo-preto 
(Pachygrapsus marmuratus) no intertidal e o Caranguejo-achatado (Percnon gibbesi) no subtidal. De 
entre os crustáceos detetados, nenhum representa endemismo ou estatuto de conservação 
ameaçado, apenas o Cavaco (Scyllarides latus) apresenta estatuto de proteção ao abrigo do Anexo B-
V do D.L. n.º 156-A/2013, de 8 de novembro, que corresponde a espécie de interesse comunitário cuja 
captura ou colheita na natureza e exploração é objeto de medidas de gestão, no caso presente existe 
um limite de colheita, por dia, de 2 indivíduos; foi observado a cerca de 7 m de profundidade e a uma 
distância à costa de 80 m (vide Figura 75). 
 

 

Figura 75 - Pequeno Cavaco encontrado a cerca de 7 m de profundidade e a uma distância à costa de 80 m 
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Ao nível dos moluscos marinhos foram detetadas 8 espécies, ao longo da compreendo da zona 
intertidal e subtidal amostradas, entre os caramujos (Littorina striata e Gibbula obliqua), os búzios 
(Hexaplex trunculus), as lapas (Patella aspera, P. candei e P. pipperata), a lesma-do-mar (Aplysia 
aerophoba) e o choco (Sepia officinalis). Nenhuma destas espécies constitui endemismo ou apresenta 
estatuto de proteção ou estatuto de conservação, sendo todas elas comuns na costa da ilha da 
Madeira. 

4.11.2.10 Cartografia de Sensibilidade Ecológica 
 
Em função das espécies e dos habitats presentes na área de estudo, assim como dos seus estatutos de 
proteção e de conservação, e ainda pelo nível de endemismos presentes, foi elaborada a Cartografia 
de Sensibilidade Ecológica, definindo-se as seguintes categorias: 
 

- Sensibilidade Elevada: Laurissilva 
- Sensibilidade Média: Vegetação rupícola e Linha-de-água 
- Sensibilidade Baixa: Estrada e berma; Fajã-Fetal; Fajã-Arbustiva mista; Orla costeira; Zona 

intertidal; e Oceano. 
 
A Figura 76 representa a Cartografia de Sensibilidade Ecológica da área de estudo. 
 

 

Figura 76 - Cartografia de Sensibilidade Ecológica da área de estudo 
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4.11.3 Evolução previsível do ambiente afetado na ausência do projeto 
 
Na ausência do projeto, a evolução das espécies e dos habitats será diferente consoante, por exemplo, 
o habitat em causa. 
 
No caso da Laurissilva presente na área de estudo, esta permanecerá na sua configuração atual, pois 
trata-se já de uma formação climácica, para as condições ecológicas em que está inserida. O mesmo 
sucedendo com o habitat da Vegetação Rupícola. Quanto à vegetação das Fajãs, na Fajã-Fetal irá 
continuar a já severa colonização pela espécie exótica invasora, as Chagas; na Fajã-Arbustiva mista irá 
dar-se a colonização por diversas espécies invasoras aí presentes, mas ainda com reduzida expressão 
de cobertura. O mesmo sucedendo com a vegetação da berma da estrada. Na Orla Marítima, as 
espécies invasoras irão também ganhar terreno sobre as nativas, particularmente, se ocorrerem novos 
deslizamentos do talude. No meio marinho, zonas intertidal e subtidal, não de perspetivam alterações 
nas espécies e no habitat. 
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4.12 PAISAGEM 

4.12.1 Metodologia 
 
A paisagem pode ser encarada como a expressão espacial e visual do meio, resultando na manifestação 
observável dos elementos físicos e bióticos do sistema natural, sobre os quais o Homem exerce a sua 
ação. Neste sentido, pode ser entendida como um recurso natural não renovável, constituindo um 
fator de qualificação do espaço. 
 
O estudo da paisagem compreende dois aspetos principais: 
 

- Uma primeira abordagem focada na componente estrutural da Paisagem e considera a 
paisagem de forma global, identificando-a como um todo, onde as interações entre os 
elementos vivos e inertes constituem as componentes básicas da paisagem, permitindo a 
identificação de áreas com características relativamente homogéneas, que se definem como 
Unidades de Paisagem. Nesta perspetiva, estuda-se a morfologia da superfície terrestre da 
área em estudo, identificando-se unidades fisiográficas dominantes, sobre as quais se 
desenvolvem sistemas naturais que são função das litologias e das condições climáticas, que 
por sua vez são alteradas pelo Homem segundo padrões culturais distintos. Surgem assim 
paisagens com carácter próprio, que se tipificam em Unidades de Paisagem, estudando-se a 
sua articulação, assim como as suas relações com elementos pontuais de interesse 
paisagístico. 

- Uma segunda abordagem foca a sua atenção no efeito cénico da paisagem, como expressão 
de valores estéticos e plásticos do meio natural capazes de induzir emoções no Homem. Sob 
este ponto de vista, a paisagem é interpretada como a expressão visual do meio. 

 
Para a delimitação da área de estudo sobre a qual incidirá a caracterização da paisagem, considerou-
se uma faixa de 3 km de largura em torno da área que será diretamente intervencionada no âmbito 
do projeto. Dada a natureza do relevo em presença e dos elementos a introduzir na paisagem, 
considerou-se, a priori, que esta distância é inferior à distância máxima após a qual a observação dos 
elementos de projeto já não é feita com clareza, pelo que já não se farão sentir impactes cénicos 
significativos. 
 
A descrição e caracterização da paisagem incidirá sobre os seguintes pontos: 
 

- Caracterização das componentes natural e humana da paisagem, que estão na base da 
definição de unidades de paisagem, decorrentes da sua análise fisiográfica, morfológica, de 
ocupação do solo e coberto vegetal. 

- Avaliação sumária da qualidade visual da paisagem em estudo, como atributo de grande 
importância como recurso natural e valor patrimonial, e identificação de áreas de maior 
sensibilidade paisagística. 
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4.12.2 Morfologia da paisagem 
 
O relevo da Ilha da Madeira é muito acidentado, em quase toda a sua extensão com declives acima de 
25%. A ilha é cortada por ravinas e desfiladeiros, formando vales encaixados que são o elemento mais 
característico da paisagem madeirense, presente na área de estudo sobretudo ao longo das ribeiras 
de João Delgado e do Inferno. 
 
A análise conjunta da Carta Militar e da Carta Hipsométrica produzida (Desenho 12) permite verificar 
que este território se situa entre o nível do mar e cotas da ordem dos 1.500 m, no seu extremo mais 
interior, na Achada do Cedro (1.511 m). As linhas de água mais marcadas na paisagem são as ribeiras 
de João Delgado e do Inferno e, secundariamente, as ribeiras do Seixal e dos Caimbos. 
 
No que respeita aos declives (Desenho 10), usou-se uma legenda adaptada aos relevos da ilha, com 
várias classes de declives para valores elevados. Verifica-se a ocorrência de áreas com declives suaves 
apenas muito pontualmente, no vale da ribeira do Seixal. Os declives médios, até 30%, ocorrem no 
mesmo vale e também nos lombos da Terra Chá e do Montado dos Pessegueiros, assim como na 
Achada do Cedro. As restantes áreas apresentam declives elevados e muito elevados, estes últimos 
em particular no troço inferior das encostas sobre as ribeiras e nas arribas sobre o mar. 
 
Quanto à exposição das encostas (Desenho 11), a exposição a norte é predominante, como seria de 
esperar, seguindo-se as exposições leste e oeste. As encostas expostas a sul são escassas. 

4.12.3 Ocupação do solo 
 
A ocupação do solo da área em análise foi caracterizada com base na cartografia COS (Desenho 05). 
Corresponde sobretudo a floresta laurissilva, que cobre a maior parte das encostas, em particular as 
de declive elevado (laurissilva temperada do til em quase toda a área, com uma faixa de laurissilva 
mediterrânica do barbusano nas cotas mais baixas (Capelo, 2004)). Nas cotas mais altas, junto à Achada 
do Cedro, há algumas áreas classificadas como correspondendo a coberto arbóreo e arbustivo, embora 
parte seja, na realidade, uma formação florestal baixa climácica (urzal de altitude). 

Nas cotas mais baixas, junto ao litoral, há também uma estreita faixa de vegetação arbustiva e 
herbácea, que se desenvolve ao longo das arribas costeiras e na faixa em redor da Via Expresso. As 
encostas menos declivosas do vale da ribeira do Seixal e, apenas numa pequena extensão, da ribeira 
de São Vicente, têm uso agrícola, predominantemente constituído por vinha, mas também por culturas 
hortícolas. A área de estudo inclui ainda o núcleo urbano do Seixal. 

4.12.4 Unidades de paisagem 
 
Existem diversas formas de classificação da paisagem, tantas quantas as diferentes abordagens que 
dela é possível fazer. A escolha de uma determinada metodologia depende do objetivo da 
classificação, podendo optar-se por classificações baseadas nas características do geossistema, em 
relações espaciais, em relações temporais, na sua funcionalidade e na dominância dos seus elementos 
constituintes (Capdevila, 1992). 
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Considerando esta última abordagem, as unidades de paisagem identificadas e definidas são 
resultantes da interligação dos vários elementos que constituem as suas componentes básicas, e que 
se podem reunir em grandes grupos (Pla & Vilàs, 1992): 
 
1. Elementos abióticos, ou seja, elementos descritores do aspeto exterior da crusta terrestre: relevo 

e formas do terreno (planícies, colinas, vales), sua natureza (afloramentos rochosos, litologia, 
pedologia), corpos de água (mares, rios, lagoas, albufeiras). 

2. Elementos bióticos, fauna (por vezes modeladora da paisagem), vegetação (sua composição, 
fisionomia, densidade, etc.). 

3. Elementos antrópicos, estruturas artificiais introduzidas pela atividade humana, criadas por 
diferentes tipos de uso do solo, como são as áreas agrícolas, ou construídas por este, como 
edifícios, pontes (de carácter pontual), estradas, caminhos de ferro e canais (estruturas lineares) 
ou centros urbanos e complexos industriais (estruturas poligonais). 

Para o território em análise definiram-se as seguintes unidades de paisagem (Desenho 13): 
 

• UP Achada do Cedro: Área de declives moderados em altitude, a cotas entre os 1000 e os 1.500 
metros. Corresponde ao prolongamento do extremo norte do Paul da Serra, área tradicionalmente 
usada para pastorícia e atualmente com um coberto vegetal predominantemente arbustivo e 
herbáceo. A zona incluída na área de estudo apresenta sobretudo um coberto vegetal arbustivo 
alto de urzes arbóreas (Erica arborea). 

 

 

Figura 77 - UP Achada do Cedro 

• UP Encosta norte: laurissilva: Unidade dominante na área analisada, é constituída por áreas de 
declives muito acentuados, cobertas por floresta nativa madeirense—laurissilva—de tipologias 
variadas, mas sobretudo por laurissilva temperada do til. É cortada por linhas de água que se 
consubstanciam em quedas de água em parte do seu percurso. Esta é uma unidade de elevado 
valor natural e de muito elevado valor cénico. 
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Figura 78 - Encosta do Norte: Laurissilva 

• UP Faixa costeira: Esta unidade é constituída por uma linha de arribas sobre o mar, formada por 
rocha nua em alternância com faixas de declive um pouco menor, com bolsas terrosas colonizadas 
por vegetação espontânea, geralmente herbácea ou arbustiva. Estas arribas são cortadas 
pontualmente por ribeiras. Na área de estudo esta unidade inclui ainda, no Seixal, uma pequena 
praia e algumas estruturas de ancoragem. 

 

 

Figura 79 - UP Faixa costeira 

• UP Vale do Seixal: Unidade de declives baixos a moderados, relativamente suaves no contexto da 
Madeira, geralmente abaixo dos 30 %, com habitação unifamiliar associada a terrenos de culturas 
agrícolas em socalcos, sobretudo culturas hortícolas de regadio e vinha. Esta tipologia prolonga-se 
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ao longo do vale da ribeira do Seixal já com escassa ocupação urbana, enquanto os declives o 
permitem, assim como numa estreita faixa litoral. 

 

 
Fonte: https://www.journeyera.com/seixal-beach-madeira/ 

Figura 80 - UP Vale do Seixal 

• UP Vale de São Vicente: Esta unidade é análoga à anterior, mas desenvolve-se ao longo do vale da 
ribeira de São Vicente e apresenta um carácter mais marcadamente urbano nas tipologias de 
ocupação humana. A área de estudo apanha unicamente uma parte do extremo final do vale. 

 

 
Fonte: https://www.journeyera.com/faja-do-amo-hike-sao-vicente/ 

Figura 81 - UP São Vicente  

https://www.journeyera.com/seixal-beach-madeira/
https://www.journeyera.com/faja-do-amo-hike-sao-vicente/
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4.12.5 Qualidade visual e sensibilidade paisagística 
 
A paisagem, como realidade apreendida por um observador, é uma experiência sensorial complexa. 
No ato de observação produz-se uma conceção da realidade que não é percebida de forma objetiva, 
uma vez que é função das características psicológicas do observador (Vilàs, 1992). 
 
A qualidade visual de uma paisagem determina-se através da avaliação dos seus valores estéticos, 
avaliação essa que está sujeita a um elevado grau de subjetividade. Torna-se, no entanto, necessário 
objetivar a valoração da paisagem. Este é o objetivo da avaliação da Qualidade Visual da Paisagem, 
que consiste na quantificação dessa valoração, a nível local e regional.  
 
Os elementos e características considerados responsáveis pela maior ou menor valoração de uma 
paisagem variam de autor para autor. Nos casos em que o território é marcado pela intervenção do 
homem, a paisagem define-se como expressão da ação humana continuada, mas, no caso presente, 
com a forte presença dos elementos naturais—por um lado o vigoroso relevo, por outro a luxuriante 
vegetação que cobre as encostas sobre o mar. 
 
A área em análise apresenta uma qualidade visual elevada a muito elevada em praticamente toda a 
sua extensão. As áreas naturais mantêm uma qualidade cénica muito elevada pelo seu carácter natural 
quase pristino. As zonas humanizadas, que mantêm ainda a estrutura tradicional da paisagem 
madeirense dos poios associados a habitação dispersa, têm também um valor cénico elevado. Os 
poucos elementos disruptivos que pontualmente perturbam estas paisagens e reduzem o seu valor 
cénico estão associados à presença de infraestruturas—sobretudo viárias e de distribuição de 
energia—necessárias à ocupação humana. 
 
A sensibilidade da paisagem é função da sua qualidade estética e da sua capacidade de absorção visual. 
Deste modo, definem-se áreas de elevada sensibilidade paisagística como áreas de qualidade 
paisagística elevada e que, pela sua posição no terreno, se encontram expostas a um elevado número 
de observadores, pelo que têm uma reduzida capacidade de absorção visual. 
 
A capacidade de absorção visual de uma paisagem é entendida como a capacidade que esta possui 
para absorver ou integrar a implantação de um elemento ou atividade estranhos, sem alteração da 
sua expressão e da sua qualidade visual. É função, sobretudo, da morfologia do terreno: é baixa em 
áreas de declives elevados associados a presença frequente de observadores, uma vez que a existência 
de pontos altos cria um elevado número de pontos de observação preferencial; por outro lado, é 
elevada em terrenos planos ou levemente ondulados, devido à inexistência de locais altos de 
observação privilegiada. 
 
Como tal, a capacidade de absorção visual da área em análise é genericamente elevada, pela ausência 
de observadores que decorre da ausência de locais privilegiados de observação. É elevada nas 
unidades “Achada do Cedro” e “Encosta norte: laurissilva”, sem acessos; baixa nas unidades “Vale do 
Seixal” e “Vale de São Vicente”, onde existe população residente; e média na unidade “Faixa costeira”, 
onde o único acesso possível é proporcionado pela Via Expresso e pela antiga estrada que percorre a 
encosta norte da ilha. 
 
Resulta que a sensibilidade paisagística é elevada a muito elevada nas unidades “Vale do Seixal” e 
“Vale de São Vicente”; e média a elevada nas unidades “Achada do Cedro”, “Encosta norte: laurissilva” 
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e “Faixa costeira”. Estas duas últimas unidades são perfeitamente observáveis apenas a partir do mar, 
a partir de onde se obtém uma imagem clara destas encostas (ver Figura 82). 
 

 

Figura 82 - UP Encosta norte: laurissilva e UP Faixa costeira na área em análise observadas a partir do mar 

4.12.6 Evolução previsível do ambiente afetado na ausência do projeto 
 

Na ausência de implementação do projeto em análise prevê-se que a paisagem envolvente ao mesmo 
evolua dentro dos parâmetros atualmente observados. 

É expectável que as encostas acima da Via Expresso se mantenham como atualmente, embora seja 
provável a queda esporádica de material, por erosão natural. É também provável que os fenómenos 
erosivos verificados nos últimos anos se intensifiquem, com destruição progressiva da plataforma atual 
da estrada, uma vez que a mesma é suportada por um talude que se prolonga até ao mar. 

As restantes unidades evoluirão previsivelmente como até agora, sem significativas alterações das 
respetivas paisagens. 
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4.13 COMPONENTE SOCIAL 

4.13.1 Metodologia 
 
A metodologia geral seguida para a caracterização do ambiente afetado pelo projeto é indicada no 
Quadro 25. 

Quadro 25 - Metodologia geral para a caraterização do ambiente afetado 

Objetivos da 
caracterização 
do ambiente 
afetado 

A caracterização do ambiente afetado tem como objetivo fundamental a compreensão 
das características e dinâmicas do ambiente social suscetíveis de ser afetadas pelo 
projeto em avaliação. É, portanto, direcionada para os aspetos considerados relevantes, 
quer para efeitos de enquadramento, quer para a análise de impactes. Tendo em conta 
as características e funcionalidade da VE2, serão consideradas três escalas de análise: 

- Escala localizada, correspondendo à área de intervenção direta do projeto e sua 
envolvente próxima; 

- Escala de freguesia e concelho; 

- Escala regional. 

Às escalas regional e de concelho, a caracterização da situação existente considerará as 
seguintes dimensões de enquadramento: 

- Localização e inserção territorial; 

- Aspetos demográficos; 

- Povoamento; 

- Rede viária, transportes e mobilidade; 

- Principais equipamentos; 

- Estrutura e dinâmicas socioeconómicas. 

À escala localizada será efetuada uma caracterização de pormenor, com base em 
levantamento de informação relevante e reconhecimento de terreno. Serão 
caracterizados os seguintes aspetos: 

- Configuração da VE2 na área de intervenção; 

- Historial de incidentes resultantes da queda de blocos na estrada ou da ação do 
mar; 

- Fluxos de tráfego e principais utilizadores do troço da VE2 objeto de 
intervenção; 

- Usos e utilizações do espaço envolvente da VE2 no troço objeto de intervenção; 

- Utilizadores do meio marítimo na área de influência direta e visual do projeto; 

- Infraestruturas existentes na área de intervenção e influência do projeto. 

Tipo de 
informação a 
recolher 

- Indicadores, taxas e dados estatísticos; 

- Relatórios dos diversos instrumentos de planeamento em vigor na região e 
outros estudos considerados relevantes para o efeito que abranjam o local do 
projeto; 

- Elementos humanizados da paisagem presentes na área de implementação do 
projeto e na sua envolvente. 
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Fontes de 
informação 

- Instituto Nacional de Estatística (INE) (Censos; Anuário Estatístico da Região 
Autónoma da Madeira; 

- Câmara Municipal de Porto Moniz; 

- DRE;  

- DROTA; 

- Direção Geral do Território (DGT); 

- Elementos/peças técnicas de projeto (escritas e desenhadas); 

- Ortofotomapas ou fotografias aéreas; 

- Informação recolhida através de trabalho de campo. 

Metodologias 
de recolha da 
informação 

- Consulta das fontes bibliográficas indicadas; 

- Contacto com as entidades competentes para obtenção de informação. 

- Visita ao local, de modo a identificar os principais aspetos humanizados da 
paisagem. 

Metodologias 
de tratamento 
da informação 

- Descrição em texto; 

- Tratamento estatístico de dados e apresentação em quadros e/ou gráficos 
temáticos, incluindo as tendências evolutivas, sempre que assim se justifique; 

- Elaboração e apresentação de figuras/fotografias que ilustrem/caracterizem a 
área de desenvolvimento (e respetiva envolvente) do projeto. 

 

4.13.2 Caraterização contextual 

4.13.2.1 Localização e inserção territorial 
 
O projeto em estudo localiza-se no litoral noroeste da Ilha da Madeira, na freguesia do Seixal, concelho 
de Porto Moniz, Região Autónoma da Madeira. 

4.13.2.2 Aspetos demográficos 
 
No Quadro 26 apresenta-se a evolução do volume de população residente. São analisados os dados 
dos Censos e também as projeções do INE para o ano de 2019. 
 
Considerando o tipo de projeto em análise (infraestrutura rodoviária) e as suas funcionalidades 
territoriais, analisa-se também o concelho de São Vicente e a freguesia de São Vicente, cujos limites se 
situam perto da área de intervenção do projeto. 
 
Como pode observar-se, no período mais recente (2011-2019) verifica-se uma quebra do volume de 
população residente, em todas as unidades analisadas. No caso dos concelhos da área de estudo, essa 
quebra insere-se numa tendência de mais longa duração, com perdas contínuas entre 1991 e 2019. Ao 
nível da RAM verifica-se uma evolução oscilante ao longo do período 1991-2019, com quebra entre 
1991-2001, aumento populacional entre 2001 e 2011, e nova quebra entre 2011 e 2019. Relembra-se, 
porém, que os dados de 2019 são projeções e não resultados censitários, pelo que será necessário 
aguardar pelos resultados dos Censos de 2021, em curso, para uma análise mais fundamentada. 
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Quadro 26 - Evolução da população residente 

Unidades 
Territoriais 

População Residente Variação (%) 

1991 2001 2011 2019 (1) 
1991-
2001 

2001-
2011 

2011-
2019 

PORTUGAL 9.867.147 10.356.117 10.562.178 10.295.909 5,0 2,0 -2,5 

REGIÃO 
AUTÓNOMA 
DA MADEIRA 

253.426 245.011 267.785 254.254 -3,3 9,3 -5,1 

Concelho de 
Porto Moniz 

3.432 2.927 2.711 2.342 -14,7 -7,4 -13,6 

Freguesia do 
Seixal 

739 716 656 (2) -3,1 -8,4 (2) 

Concelho de 
São Vicente 

7.659 6.198 5.723 5.143 -19,1 -7,7 -10,1 

Freguesia de 
São Vicente 

3.962 3.336 3.139 (2) -15,8 -5,9 (2) 

Fonte: INE: Censos 1991, 2001, 2011.  
(1) Estimativas INE a 31/12/2019. (2) Dados não disponíveis. 
 
A tendência para o envelhecimento da população é generalizada a nível nacional, embora seja mais 
acentuada nos lugares e territórios com menor vitalidade. É o caso do concelho de Porto Moniz e, em 
menor grau, de São Vicente. Em função da tendência de evolução populacional acima analisada, é 
provável que os (IE) sejam atualmente bastante mais elevados. 

Quadro 27 - Evolução da população residente 

Unidades Territoriais 

Índices de Envelhecimento 

2001 2011 Variação 

PORTUGAL 102,2 127,8 +5,6 

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA 71,6 90,7 +19,1 

Concelho de Porto Moniz 135,9 203,3 +135,8 

Concelho de São Vicente 118,3 161,8 +43,5 

Fonte: INE: Censos 2001, 2011 

4.13.2.3 Povoamento 
 
Como pode observar-se no Quadro 28, embora a densidade populacional da RAM seja relativamente 
elevada, as densidades dos concelhos da área de estudo são muito baixas, particularmente em Porto 
Moniz, cuja área (82,9 km2) é apenas ligeiramente superior à área do concelho de São Vicente 
(78,8 km2). 
 
Já o nível de concentração urbana é igualmente baixo em ambos os concelhos, em que nenhum lugar 
tem mais de 2.000 habitantes, incluindo as sedes de concelho. 
 



 

Estabilização do Talude e Proteção da VE2 entre os  
Túneis da Ladeira da Vinha e João Delgado. 

Troço entre o km 3+600 e 3+800 
Projeto de Execução 

 
Estudo de Impacte Ambiental 

 

 

 Pág. 158 

 

De uma forma geral, o povoamento apresenta um padrão de dispersão, com ocupação de baixa 
densidade, mesmo nos núcleos urbanos que formam as sedes de concelho. 

Quadro 28 - Concentração urbana e densidade habitacional 

Unidades Territoriais 
População residente em lugares 
com mais de 2.000 habitantes 

(2011) (%) 

Habitantes / km2 
(2011) 

Habitantes / km2 
(2019) 

PORTUGAL 37,4 118,5 111,6 

REGIÃO AUTÓNOMA 
DA MADEIRA 

43,0 334,1 317,2 

Concelho de Porto 
Moniz 

100,0 32,7 28,2 

Concelho de São 
Vicente 

100,0 72,6 65,2 

Fonte: INE: Censos 2011; Estimativas INE a 31/12/2019 

4.13.2.4 Rede viária, transportes e mobilidade 

Rede viária 
 
A rede rodoviária da Ilha da Madeira tem tido um significativo desenvolvimento nas últimas décadas. 
 
A classificação das estradas da rede viária regional foi estabelecida pelo Decreto Legislativo Regional 
nº 15/2005/M, posteriormente alterado pelo Decreto Legislativo Regional nº 1/2013/M e pelo Decreto 
Legislativo Regional nº 15/2016/M. O diploma classifica as estradas que na RAM desempenham 
funções de interesse regional em duas categorias: a) Estradas regionais principais; b) Estradas regionais 
complementares. 
 
Segundo o Artigo 2º, as estradas regionais principais são as vias de comunicação rodoviária de maior 
interesse regional, que asseguram as ligações entre as sedes de concelho ou destas com os principais 
centros de atividade económica, formando uma rede viária estruturante. 
 
Segundo o Artigo 3º, as estradas regionais principais são as que estabelecem as ligações entre as 
estradas regionais principais e os núcleos populacionais mais importantes e complementam a 
estrutura principal da rede regional principal. 
 
O Artigo 4º estabelece a classificação funcional das estradas da rede viária regional, considerando três 
categorias funcionais: a) Vias rápidas; b) Vias expresso: c) Vias regulares.  
 
Segundo o Artigo 5º, as vias rápidas dispõem de faixas de rodagem distintas para os dois sentidos, com 
separador central, e não têm cruzamentos de nível. As vias expresso dispõem de uma faixa de rodagem 
com duas vias, pelo menos, com bermas pavimentadas ou passeios, acessos marginais condicionados, 
e cruzamentos de nível ou nós de ligação devidamente espaçados (Artigo 6º). As vias regulares 
constituem as restantes vias. 
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O troço rodoviário em estudo no presente EIA faz parte integrante da rede de vias expresso (VE2). A 
VE2 é constituída pelo troço da ER 101, entre os pontos extremos São Vicente – Seixal – Ribeira da 
Janela - Porto Moniz. 
 
Para além da ER101 que, no conjunto dos seus diversos troços, constitui uma via litoral circular a toda 
a Ilha, os concelhos de Porto Moniz e São Vicente são servidos pelas vias indicadas seguidamente (ver 
também Figura 83). 
 

- Porto Moniz: 
o ER 101 
o ER 105 (via ER 101), Porto Moniz – Serra de Água 
o ER 209, Canhas – Ribeira da Janela 
o ER 221, Seixal – Chão da Ribeira 

- São Vicente: 
o ER 101 
o ER 104, Ribeira Brava - São Vicente 
o ER 208, São Vicente – Paul da Serra 
o ER 211, Calheta – Paul da Serra 
o ER 220, Boaventura – Lombo do Urzal 

 

 
Fonte: DRE (website, acedido em abril de 2021) 

Figura 83 - Rede rodoviária principal e complementar da RAM 
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O Decreto Legislativo Regional nº 52/2017/M, viria a estabelecer o estatuto de toda a rede viária, 
incluindo, para além da rede regional, a rede municipal, a rede florestal, e a rede agrícola, as quais 
tiveram igualmente um desenvolvimento significativo. 

Mobilidade e transportes 
 
Localizando-se no lado oposto da Ilha, Porto Moniz é o concelho com localização mais periférica 
relativamente ao Funchal e com menor número de movimentos pendulares (ver Figura 84). 
 
Esta localização, relativamente ao maior centro urbano e núcleo polarizador, onde se concentra a 
atividade económica e os principais equipamentos escolares e de saúde, acentua o efeito de 
periferização e confere maior importância à qualidade das ligações rodoviárias numa perspetiva de 
coesão territorial e social. 
 
O mesmo acontece em relação a Santa Cruz, o segundo maior núcleo polarizador. 
 

 
Fonte: PIETRAM 

Figura 84 - Movimentos pendulares entre concelhos (2011) 

A relação distância-tempo à cidade do Funchal (Ver Figura 85) permite confirmar a situação 
anteriormente referida, mostrando que apesar do significativo desenvolvimento da rede viária há 
algumas zonas que permanecem menos favorecidas em termos de acessibilidade e, 
concomitantemente, em termos de desenvolvimento. 
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Fonte: PIETRAM 

Figura 85 - Isócronas à cidade do Funchal 

Analisando a repartição modal dos movimentos pendulares em 2011 (Figura 86), verifica-se que era 
em Porto Moniz que ocorria a proporção mais elevada de deslocações a pé, e a segunda menor 
proporção de deslocações em automóvel, a seguir a Câmara de Lobos. A proporção de deslocações em 
autocarro era também das mais baixas. 
 

 
Fonte: PIETRAM 

Figura 86 - Repartição modal dos movimentos pendulares (em %) (2011) 
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A mobilidade interurbana na Ilha é apenas assegurada por modo rodoviário por não haver condições 
técnicas, económicas e de mercado para a operação de outros modos de transporte. Deste modo, 
importa assegurar a qualidade das acessibilidades rodoviárias, garantindo bons níveis de conetividade 
e elevados padrões de segurança, bem como um sistema de transportes públicos rodoviários de 
passageiros seguro e sustentável que contribua para o desenvolvimento da Região. (PIETRAM, 2016). 
 
Existem na Ilha da Madeira várias redes de serviço interurbano de transporte público rodoviário, 
abrangendo diferentes zonas da ilha. A zona de Porto Moniz é servida pela rede RODOESTE. Esta rede 
inclui três carreiras servindo Porto Moniz, permitindo ligações diretas a São Vicente, Funchal e outras 
localidades da parte central e oeste da Ilha. 
 
As ligações funcionam apenas em parte do dia e cessam ou diminuem significativamente aos sábados, 
domingos e feriados. 

4.13.2.5 Equipamentos de saúde e ensino 
 
A RAM dispunha em 2019 (INE, 2020) de 9 unidades hospitalares, 3 públicas ou em regime de parceria 
público-privada e 6 privadas, todas localizadas no Funchal, totalizando 1.846 camas. 
 
Na Ilha da Madeira, a rede de Cuidados Primários incluía, em 2016 (SESARAM, 2017) 6 Centros de 
Saúde, 2 deles localizados no Funchal. Os concelhos de Porto Moniz e São Vicente integram o Centro 
de Saúde da Zona Oeste, juntamente com os concelhos da Calheta, Ponta do Sol e Ribeira Brava. 
 
Os Serviços de Atendimento Urgente funcionavam diariamente e 24 horas em São Vicente. Em Porto 
Moniz apenas funcionavam das 8h00 às 20h00, nos dias úteis. 
 
Em São Vicente existiam 6 médicos, sendo 4 especialistas. Em Porto Moniz existiam 7 médicos, sendo 
1 especialista. (INE, 2020). 
 
No Quadro 29 é apresentada a distribuição dos estabelecimentos escolares por grau de ensino. Como 
pode observar-se Porto Moniz e São Vicente dispõem de estabelecimentos para todos os graus de 
ensino, com exceção do superior, único nível que obriga à deslocação dos estudantes para o Funchal. 
O mesmo acontece, porém, com os restantes municípios, uma vez que todos os estabelecimentos de 
ensino superior se localizam no Funchal. 

Quadro 29 - Estabelecimentos de Ensino (2018/2019) 

Nível de ensino RAM Porto Moniz São Vicente 

Pré-escolar 120 1 3 

1º Ciclo do Ensino Básico 89 1 2 

2º Ciclo do Ensino Básico 30 1 1 

3º Ciclo do Ensino Básico 31 1 1 

Secundário 26 1 1 

Superior 8 0 0 

Fontes: DREM, 2021 (website, consulta em abril 2021). 
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4.13.2.6 Alguns indicadores sociais e socioeconómicos 
 
Os indicadores apresentados no Quadro 30 apontam, todos eles, para situações menos favoráveis para 
os concelhos da área de estudo, com Porto Moniz sempre em pior situação do que São Vicente, e 
ambos muito abaixo dos indicadores da RAM.  
 
As taxas brutas de mortalidade são mais elevadas nestes concelhos, o mesmo acontecendo com as 
taxas de analfabetismo. Mais elevada do que a de Porto Moniz apenas a taxa de analfabetismo do 
concelho de Santana (13,79). No Funchal era apenas de 4,91%. 
 
O Indicador de Poder de Compra per Capita (IPPC) de Porto Moniz é um dos mais baixos não apenas 
da RAM, mas de todo o país. O nível de desigualdade social e territorial existente na RAM é ilustrado 
pela diferença entre o IPCC do concelho do Funchal (114,28), bastante superior à média da região e 
superior à média nacional, e o IPCC dos concelhos da área de estudo. 

Quadro 30 - Alguns indicadores sociais 

Unidades 
Territoriais 

Taxa bruta de 
mortalidade 

(2019) 

Taxa de 
analfabetismo 

(2011) 

Indicador de poder 
de compra per capita 

(2017) 

PORTUGAL 10,9 5,23 100,00 

REGIÃO 
AUTÓNOMA DA 
MADEIRA 

10,5 6,99 86,51 

Concelho de Porto 
Moniz 

18,3 13,06 56,92 

Concelho de São 
Vicente 

15,9 13,02 61,02 

Fontes: INE: Censos 2011; INE: Anuário Estatístico da RAM, 2019; INE: EPCC, 2019. 
 
O Quadro 31 apresenta dados dos Censos de 2011 sobre população ativa, taxas de desemprego e 
distribuição da população empregada por sectores de atividade económica. 
 
As taxas de atividade nos concelhos são mais baixas do que a média da RAM, sobretudo em São 
Vicente, sendo bastante mais baixas nas mulheres do que nos homens. 
 
O sector terciário era o principal sector empregador. Em Porto Moniz o sector primário apresentava 
ainda uma proporção significativa, superior à do sector secundário. 
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Quadro 31 - Taxas de atividade, emprego por sectores de atividade e taxas de desemprego (2011) 

Unidades Territoriais 
Taxa de 

atividade 
(%) 

Emprego 
Sector 1º (%) 

Emprego 
Sector 2º (%) 

Emprego 
Sector 3º 

(%) 

Taxa de 
desemprego 

(%) 

PORTUGAL 43,87 3,1 26,5 70,4 13,83 

REGIÃO AUTÓNOMA DA 
MADEIRA 

47,61 3,4 16,8 79,8 12,44 

Concelho de Porto Moniz 42,12 19,0 14,3 66,7 8,36 

Concelho de São Vicente 37,59 5,3 23,6 71,1 8,99 

Fontes: INE: Censos 2011; 
 
As taxas de desemprego registadas nos Censos de 2011 são bastante inferiores às estimadas para o 
momento atual, em que a pandemia de Covid-19 tem tido um efeito significativo, mas também às 
estimadas para o período pré-pandemia. 
 
No Quadro 32 são apresentados os dados relativos ao número de desempregados inscritos no Instituto 
do Emprego da Madeira (IEM), em março de 2019 e março de 2021. Como pode verificar-se, o número 
de desempregados subiu significativamente. 
 
Com base nos dados do IEM, estimaram-se as taxas de desemprego para os meses de março de 2019 
e março de 2021, utilizando, como pressuposto, que as taxas de atividade se mantiveram iguais às de 
2011, e utilizando como base a população residente estimada pelo INE para 2019. Estes pressupostos 
são conservativos, pelo que é provável que as taxas efetivas de desemprego sejam superiores às 
estimadas. Ainda assim, as taxas estimadas são muito elevadas, situação a que não é alheia a crise 
pandémica em que ainda nos encontramos. 

Quadro 32 - Número de desempregados inscritos no IEM e taxas de desemprego estimadas 

Unidades Territoriais 

Nº de desempregados 
inscritos no IEM 

Taxa de 
desemprego Março 

2019 (%) (1) 

Taxa de 
desemprego Março 

2021 (%) (1) 
Março 2019 Março 2021 

REGIÃO AUTÓNOMA DA 
MADEIRA 

16.311 20.428 13,47 16,88 

Concelho de Porto Moniz 133 210 15,11 23,86 

Concelho de São Vicente 296 353 18,16 21,66 

Fonte: IEM (2019, 2021). (1) Estimativa do Consultor. 

4.13.2.7 Estrutura empresarial e dinâmicas socioeconómicas 
 
A reduzida expressão da estrutura empresarial dos concelhos da área de estudo, no contexto da RAM, 
é ilustrada no Quadro 33. No seu conjunto, os dois concelhos representam 3,5% do número de 
empresas, 2,3% do pessoal ao serviço, e apenas 1,2% do volume de negócios da RAM. 
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Quadro 33 - Número de empresas, pessoal ao serviço e volume de negócios (2019) 

Unidades Territoriais 
Nº de 

empresas 
% 

Pessoal ao 
serviço 

% 
Volume de 

negócios (1) 
% 

REGIÃO AUTÓNOMA DA 
MADEIRA 

27 875 100,0 74 369 100,0 5 108 489 100,0 

Concelho de Porto Moniz 319 1,1 603 0,8 16 935 0,3 

Concelho de São Vicente 675 2,4 1 150 1,5 45 159 0,9 

Fonte: INE: Anuário Estatístico da RAM, 2019. (1) Unidade: milhares de euros 
 
No concelho de Porto Moniz, os sectores e subsectores de atividade económica que concentravam o 
maior número de empresas eram o sector primário (32,3%), o alojamento e restauração (22,9%), os 
serviços administrativos e serviços de apoio (11,3%), o comércio por grosso e retalho (10,0%), e as 
atividades ligadas à saúde humana e apoio social (5,0%). 
 
No que respeita ao volume de pessoal ao serviço, os principais sectores e subsectores eram o 
alojamento e restauração (47,6%), o sector primário (17,1%), o comércio por grosso e retalho (7,3%), 
a construção (6,8%), e os serviços administrativos e serviços de apoio (6,0%). 
 
Quanto ao volume de negócios, os principais sectores e subsectores eram o alojamento e restauração 
(54,5%), a construção (20,2%), o comércio por grosso e retalho (13,3%), o sector primário (3,4%), e as 
indústrias transformadoras (3,4%). 
 
Esta estrutura económica traduz uma grande dependência do alojamento e restauração, isto é, do 
turismo, e ilustra a importância efetiva do sector primário, no que respeita ao número de empresas e 
de pessoal ao serviço, embora não ao nível do volume de negócios, em que a construção e o comércio 
por grosso e retalho assumem maior relevância. No âmbito do sector primário, a vinicultura e a 
atividade vitivinícola tem relevância, sendo originária de Porto Moniz a única produção de vinho 
espumante da ilha da Madeira. 
 
No concelho de São Vicente, os sectores e subsectores de atividade económica que concentravam o 
maior número de empresas eram o sector primário (41,0%), o alojamento e restauração (18,8%), o 
comércio por grosso e retalho (10,7%), os serviços administrativos e serviços de apoio (6,8%), e a 
construção (6,5%).  
 
Relativamente ao volume de pessoal ao serviço, os principais sectores e subsectores eram o 
alojamento e restauração (26,3%), o sector primário (24,5%), o comércio por grosso e retalho (13,7%), 
e a construção (12,5%). 
 
Quanto ao volume de negócios, os principais sectores e subsectores eram o comércio por grosso e 
retalho (52,4%), o alojamento e restauração (19,5%), a construção (10,9%), as indústrias 
transformadoras (5,5%), e o sector primário (3,3%). 
 
Esta estrutura económica tem semelhanças com a de Porto Moniz, embora menos marcada, no que 
respeita à preponderância do alojamento e restauração. A importância do sector primário é 
igualmente expressiva, no que respeita ao número de empresas e de pessoal ao serviço, embora não 
ao nível do volume de negócios, em que o comércio por grosso e retalho assume maior relevância. 
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O nível de dependência da atividade turística por parte dos concelhos da área de estudo é evidenciado 
pelo Fator de Dinamismo Relativo (FDR). O FDR é um indicador elaborado pelo INE para traduzir a 
importância dos fluxos turísticos na atividade económica. Um FDR elevado significa que a atividade 
turística é muito elevada, em termos absolutos, ou que é muito elevada comparativamente com outros 
fatores da economia. Concomitantemente, um FDR baixo não significa necessariamente que a 
atividade turística seja fraca, mas sim que a sua influência é esbatida num contexto em que outros 
fatores económicos têm uma elevada influência. 
 
Na sequência do que foi referido a propósito da estrutura empresarial, os dados apresentados no 
Quadro 34 mostram a grande dependência da economia local, relativamente ao turismo, sobretudo 
em Porto Moniz, concelho que tem o FDR mais elevado de toda a RAM. Seguem-se Porto Santo (0,752), 
Calheta (0,661), São Vicente (0,499), Funchal (0,430), e Ponta do Sol (0,411). 
 
Esta dependência dos fluxos turísticos é mais um fator, entre vários outros já analisados 
anteriormente, que torna particularmente importante, para Porto Moniz, a dimensão das 
acessibilidades e da mobilidade rápida e segura. 

Quadro 34 - Fator de Dinamismo Relativo 

Unidades Territoriais FDR (2017) 

PORTUGAL -0,059 

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA 0,262 

Concelho de Porto Moniz 1,486 

Concelho de São Vicente 0,499 

Fontes: INE: Anuário Estatístico da RAM, 2019; INE: EPCC, 2019 
 
Para concluir esta análise são apresentados, no Quadro 35 e no Quadro 36, dados sobre alojamento 
turístico e número de hóspedes em alojamento turístico. 
 
Os dados confirmam que a importância relativa dos concelhos analisados, no contexto da RAM, é 
relativamente baixa e que, portanto, a importância da atividade turística na economia local tem a ver 
com a pequena dimensão dessa economia e com a falta de outras alternativas de desenvolvimento 
local.  
 
Não obstante, os dados apresentados também ilustram bem a importância local da atividade turística, 
quer ao nível da estrutura hoteleira e da capacidade de alojamento, quer do número anual de 
hóspedes que, em Porto Moniz, é 11 vezes superior à população residente e, em São Vicente, é mais 
de 6 vezes superior. 
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Quadro 35 - Alojamento turístico (2019) 

Unidades Territoriais 

Estabelecimentos 
Capacidade de 

alojamento 

Total Hotelaria  AL TER e TH Total Hotelaria 

PORTUGAL 6.833 1.923 3.223 1.687 443.157 328.577 

REGIÃO AUTÓNOMA DA 
MADEIRA 

381 
(100,0%) 

144 
(100,0%) 

180 
(100,0%) 

57 
(100,0%) 

37 549 
(100,0%) 

31 792 
(100,0%) 

Concelho de Porto Moniz 15 (3,9%) 6 (4,2%) 7 (3,9%) 2 (3,5%) 456 (1,2%) 317 (1,0%) 

Concelho de São Vicente 16 (4,2%) 3 (2,1%) 7 (3,9%) 6 (10,5%) 801 (2,1%) 471 (1,5%) 

Fontes: INE: Anuário Estatístico da RAM. AL: Alojamento Local. TER: Turismo em Espaço Rural. TH: Turismo de Habitação. 
 
A distribuição do número de hóspedes por origem, com maioria de estrangeiros, apresenta uma 
estrutura semelhante em todas as unidades de análise, embora essa predominância seja mais 
acentuada na RAM e nos concelhos em análise do que na média do país. 

Quadro 36 - Hóspedes em alojamentos turísticos (2019) 

Unidades Territoriais Total Portugueses (%) Estrangeiros (%) 

PORTUGAL 27.142 416 39,5 60,5 

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA 1.482 240 (100,0%) 21,8 78,2 

Concelho de Porto Moniz 25.750 (1,7%) 25,5 74,5 

Concelho de São Vicente 32.296 (2,2%) 24,5 75,5 

Fontes: INE: Anuário Estatístico da RAM, 2019. 

4.13.2.8 Síntese da caraterização contextual e importância das acessibilidades 
 
Os elementos analisados anteriormente podem ser resumidos no seguinte perfil, mais acentuado em 
Porto Moniz e mais moderado em São Vicente: 
 

- Baixo volume de população residente; 
- Baixa densidade populacional; 
- Tendência longa e contínua para perda demográfica; 
- Índices de Envelhecimento elevados com tendência continua para agravamento; 
- Menores acessibilidades; 
- Periferização em relação ao centro polarizador, o Funchal, onde se concentram as atividades 

económicas e os equipamentos de ensino e saúde mais diferenciados; 
- Debilidade do tecido económico local e carências ao nível do emprego; 
- Baixo poder de compra per capita; 
- Grande dependência dos fluxos turísticos. 

 
Como referido acima, todos estes fatores conferem enorme importância às acessibilidades e à 
capacidade de mobilidade, rápida e segura, numa perspetiva de desenvolvimento local, 
particularmente a proporcionada pela VE2, o principal eixo de conexão entre a área de estudo e o 
centro urbano e económico da Ilha. 
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Neste contexto, a importância do projeto de proteção da VE2, no troço objeto do presente EIA, assume 
ainda maior significado. 

4.13.3 Caracterização da zona de intervenção do projeto e área de influência mais próxima  
 
Uma vez caracterizado o contexto, esta secção é dedicada a uma análise focalizada na área de 
intervenção e influência mais próxima do projeto. 
 

São analisados os seguintes aspetos: 

 

- Configuração da VE2 na área de intervenção e historial de incidentes resultantes da queda de 
blocos na estrada ou resultantes da ação do mar; 

- Fluxos de tráfego e principais utilizadores do troço da VE2 objeto de intervenção; 

- Usos e utilizações do espaço envolvente da VE2 no troço objeto de intervenção; 

- Infraestruturas existentes na área de intervenção e influência do projeto. 

- Utilizadores do meio marítimo na área de influência direta e visual do projeto. 

4.13.3.1 Troço da VE2 em análise e incidentes resultantes dos processos erosivos 
 
A orografia da ilha da Madeira, com forte inclinação de vertentes em muitas zonas, propicia com 
alguma frequência, sobretudo na sequência de episódios de chuva intensa, instabilidade e queda de 
blocos rochosos e pedras em diversas estradas, entre as quais a ER101, na qual, em função da sua 
implantação marginal, se fazem sentir também efeitos da agitação marítima.  
 
A construção de túneis em troços alternativos à ER101, em zonas de maior risco, tem possibilitado a 
proteção das circulações relativamente à queda de pedras, mas continuam a subsistir algumas 
situações de risco, como é o caso do troço em estudo, entre o túnel da Ladeira da Vinha e o túnel de 
João Delgado. 
 

  

Figura 87 - Perspetiva geral sobre o troço da VE2 em 
estudo 

Figura 88 - VE2 e túnel João Delgado 
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No Quadro 37 apresenta-se um resumo dos incidentes registados neste trecho, entre 01/01/2015 e 
7/05/2021, abrangendo um período de, aproximadamente, 6 anos e 4 meses. 

Quadro 37 – Incidentes no troço em estudo, entre 01/01/2015 e 7/05/2021 

Tipo de Incidente 
Número de 
ocorrências 
registadas 

Ocorrências que 
causaram danos 

materiais em 
viaturas 

Ocorrências que 
provocaram 

acidentes 
rodoviários 

Consequências dos 
acidentes rodoviários 

Danos 
materiais 

Feridos 
ligeiros 

Queda de pedras na 
via 

233 6 2 2 2 

Galgamento da 
plataforma da via por 
água do mar  

0 0 0 0 0 

Fonte: Via Expresso (2021). 
 
Como pode observar-se o número de ocorrências registadas (233) é muito significativo e, em média, 
corresponde a 34,6 ocorrências/ano e 3,1 ocorrências/mês. 
 
Afortunadamente, o número de ocorrências de queda de pedras que provocaram danos materiais em 
viaturas foi baixo (6), tendo as viaturas prosseguido viagem, em todos os casos. Também foram apenas 
registados 2 acidentes rodoviários que tiveram como causa a queda de pedras, dos quais resultaram 
danos materiais e dois feridos ligeiros. 
 
Relativamente à ação do mar sobre este troço da VE2, mesmo em momentos de agitação marítima, a 
o mar não chega à plataforma da estrada, pelo que não houve qualquer registo de incidentes. 
 
O mar vem, porém, causando ação erosiva sobre o talude da estrada colocando a via em risco (ver 
Figura 89 e Figura 90). 
 

  

Figura 89 - Efeitos da erosão marítima no talude da 
VE2 

Figura 90 - Efeitos da erosão marítima no talude da 
VE2 
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4.13.3.2 Fluxos de tráfego e principais utilizadores do troço da VE2 objeto de intervenção 
 
O troço em análise da VE2 tem bastante utilização, se se considerarem as particularidades do território, 
nomeadamente a sua baixa densidade populacional e a sua posição periférica, o que indicia que uma 
parte significativa do volume de tráfego se relaciona com fluxos de visitantes. 
 
O valor Médio Diário Anual, para os anos de 2019 e 2020, foi o seguinte: 
 

- 2019: 5.110 veículos, sendo 4995 ligeiros e 115 veículos pesados; 

- 2020: 3.670 veículos, sendo 3.607 ligeiros e 63 veículos pesados. 

 
A redução do volume de tráfego entre 2019 e 2020 é significativa (-28,2%), traduzindo em grande 
medida os efeitos da pandemia de Covid-19. 
 
Os meses de pico de tráfego são julho e agosto, o que confirma a sazonalidade das circulações nos 
meses de maior afluxo turístico. 
 
Não se dispõe de estimativas sobre a evolução previsível do volume de tráfego neste troço da VE2. 

4.13.3.3 Usos e utilizações do espaço canal da VE2 e sua envolvente, no troço objeto de intervenção 
 
O trecho em estudo da VE2 tem uma extensão muito curta (cerca de 180 m) e desenvolve-se num 
espaço canal estreito, aberto na base de vertentes com forte inclinação ou escarpas, ao longo da orla 
marítima. 
 
Estes fatores limitam fortemente a possibilidade e o tipo de usos do solo e do território na envolvente 
da estrada. 
 
Do lado da encosta, a inclinação das vertentes é fortemente limitante da utilização dos solos, que têm 
muito baixa ou nula aptidão agrícola. No entanto, persistem ainda alguns espaços agrícolas, em parte 
abandonados, de vinha, em poios ou socalcos, após a saída do túnel da Ladeira da Vinha. Esta 
designação indicia que esse tipo de ocupação terá sido predominante nesta zona da encosta. Dois 
acessos a parcelas agrícolas, inseridos no muro de suporte junto à estrada (ver Figura 91 e Figura 92), 
confirmam a situação descrita. Estas parcelas e acessos encontram-se fora da área de intervenção, 
mas importa assegurar que são tidas em conta na avaliação e implementação do projeto. 
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Figura 91 - Acesso a parcelas agrícolas (trecho 
entre os km 3+300 e 3+380 da VE2) 

Figura 92 - Acesso a parcelas agrícolas (trecho 
entre os km 3+300 e 3+380 da VE2) 

Do lado do mar, a escassez de espaço nas bermas, a inclinação das vertentes e a estreita linha de praia 
em cascalheira não propiciam a utilização. No entanto, persistem alguns acessos para serventia a 
parcelas agrícolas e espaço de estacionamento (ver Figura 93 e Figura 94) que devem ser tidos em 
conta, na avaliação e implementação do projeto, embora não se localizem na área de intervenção 
direta. 
 

  

Figura 93 - Acesso a parcelas agrícolas (cerca 
do km 3+375 da VE2) 

Figura 94 - Acesso a estacionamento (cerca do 
km 3+420 da VE2) 

A presença do trecho da antiga ER101, no troço correspondente ao túnel de João Delgado, poderia 
constituir um ponto de atração, paragem e fruição do espaço marginal. Porém, a perigosidade 
associada à queda de pedras interdita a utilização pública deste trecho. 
 
A área de utilização lúdica mais próxima da área de estudo é o miradouro do Véu da Noiva (este 
miradouro está associado ao geossítio MP04), cujo acesso aproveita uma pequena parte da antiga 
ER101 neste troço, mas situa-se já na zona do emboquilhamento poente do túnel de João Delgado, a 
cerca de 1,5 km do troço da VE2 em estudo e sem visibilidade para este. 
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O mesmo não acontece, porém, com a Ponta do Poiso (a cerca de 1,6 km em linha direta) e a zona do 
cais do Seixal (a cerca de 2,1 km), a partir dos quais se vê o troço em estudo. 
 

 
Fonte: Google Maps 

Figura 95 - Pontos de interesse lúdico no envolvente poente do troço da VE2 

Deste modo, as principais utilizações, para além do próprio uso funcional da estrada, são as 
relacionadas com o aproveitamento do espaço-canal para condução de infraestruturas (eletricidade, 
telecomunicações) e a implantação de infraestruturas de apoio à via e ao túnel de João Delgado, como 
é o caso de um posto de transformação e de postes de iluminação pública. 
 
Finalmente, mas não menos relevante, importa referir a função deste troço da VE2 enquanto via 
panorâmica, a qual, embora seja uma função indireta, constitui, em si mesma, uma atração e uma 
amenidade proporcionada por esta via marginal e, de uma forma geral, pela ER101 em quase toda a 
sua extensão. 
 
Na área de estudo, a sucessão e túneis e a desativação de troços da antiga ER101 conferem maior 
interesse aos troços que permanecem com abertura visual sobre o oceano. 
 

  

Figura 96 - Vista do oceano a partir da VE2 Figura 97 - Vista do oceano a partir da VE2 
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4.13.3.4 Usos e utilizações do espaço marítimo 
 
Não foram identificados quaisquer usos atuais na área a intervencionar para a construção do quebra-
mar de proteção ao troço da VE2 em estudo. 
 
No que respeita aos usos potenciais, tal como estabelecidos pelo Plano de Situação do Espaço 
Marítimo (ver capítulos referentes ao fator Ordenamento do Território e Condicionantes), a área de 
intervenção e a área marítima envolvente encontram-se inseridas em zona de potencial uso para 
instalação de projetos de energia eólica offshore.  
 
As infraestruturas portuárias mais próximas são o Cais do Seixal, a cerca de 2 km em linha direta, e o 
Porto de Abrigo de Porto Moniz, a cerca de 9,5 km, ambas sob gestão APRAM. São Vicente dispõe 
apenas de um embarcadouro. 
 
O Cais do Seixal dispõe de um molhe de abrigo, construído em 2004, com um cais com cerca de 90 m 
de comprimento. Serve a pesca artesanal e lúdica e a náutica de recreio. 
 
O Porto de Abrigo de Porto Moniz, dispõe de um molhe de abrigo, igualmente construído em 2004, 
com um cais com cerca de 130 m de comprimento e um heliporto com um diâmetro de 24 m. Serve a 
pesca artesanal e lúdica e a náutica de recreio. 
 
No Plano de Ordenamento Turístico da Região Autónoma da Madeira (POT), aprovado pelo DLR 
nº 15/2017/M, a área de estudo insere-se na Zona de Cruzeiro 2, Subzona 3 – São Vicente/Ponta do 
Pargo. O porto de abrigo de Porto Moniz é classificado como Porto Base e o cais do Seixal como Porto 
de Escala, com embarcadouro em São Vicente. 
 
O POT preconiza o desenvolvimento de um Projeto de Reordenamento e Requalificação do Porto de 
Abrigo de Porto Moniz, e o melhoramento das condições do embarcadouro de São Vicente. 
 
Trata-se, portanto, de um espaço marítimo que, não tendo a mesma frequentação e importância da 
Zona 1, tem utilização como zona de cruzeiro, a qual se pretende venha a ser incrementada, 
nomeadamente com requalificação de infraestruturas. 
 
As zonas do Seixal e de Porto Moniz são também consideradas no POT como zonas de potencial 
interesse para atividades de mergulho recreativo, percursos de mergulho e, eventualmente, para 
atividades de pesca turística. 
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Fonte: POT 

Figura 98 - Zonas e subzonas de cruzeiro no espaço marítimo da RAM 

4.13.4 Evolução Previsível do Ambiente Afetado na Ausência do Projeto 
 
À escala, mais alargada, dos concelhos de Porto Moniz e São Vicente, dentro das limitações do que é 
possível prever, não parecem existir condições para reverter algumas das tendências negativas 
identificadas, como seja a perda de população e o envelhecimento, a periferização relativamente ao 
Funchal, e a relativa debilidade do tecido económico local. 
 
A grande dependência relativamente aos fluxos turísticos poderá aumentar ainda mais, sendo, em 
contrapartida, a atividade turística a que tem melhores condições para contribuir para o 
desenvolvimento local. 
 
À escala da área de intervenção e envolvente, não é possível prever se alguma vez virão a implantar-
se infraestruturas de energia eólica offshore na envolvente marítima deste troço da VE2. 
 
Relativamente ao troço da VE2 em estudo, é previsível que os fluxos de tráfego venham a aumentar, 
embora não se disponha de estimativas sobre evolução futura do volume de tráfego. 
 
Na ausência de projeto, a ação erosiva do mar continuará a fazer-se sentir sobre os taludes da estrada, 
colocando em risco a respetiva plataforma, e a queda de pedras na via continuará a ocorrer, colocando 
em risco pessoas e bens.  
 
Em suma, na ausência de projeto, os fatores de risco aumentarão, colocando diretamente em causa 
pessoas e bens e, indiretamente, prejudicando as acessibilidades a uma zona em que a mobilidade 
constitui um fator essencial para os modos de vida e o desenvolvimento local. 
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4.14 ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E CONDICIONANTES AO USO DO SOLO 

4.14.1 Metodologia 
 
A caracterização do território afetado pelo projeto é operacionalizada pela análise de um conjunto de 
dimensões, cuja síntese é apresentada do Quadro 38. 
 
A análise desse conjunto de dimensões permite perspetivar de que modo o projeto se insere no 
território e estabelecer as bases para entender que tipo de influência nele irá exercer. 
Concomitantemente, são estabelecidas as bases para avaliar de que modo as diversas ações do projeto 
concretizam ou contrariam as orientações e regulamentações dispostas nos instrumentos de 
planeamento e gestão territorial ou as resultantes das restrições e servidões de utilidade pública que 
impendem sobre o território. 
 
As análises a desenvolver terão necessariamente em conta quer as características gerais do projeto 
quer, sobretudo, as suas particularidades, nomeadamente o facto de se tratar de uma intervenção 
num troço de uma rodovia já existente. 

Quadro 38 - Caracterização do território afetado – Dimensões de análise 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E CONDICIONANTES AO USO DO SOLO 

Objetivos da caracterização 
do ambiente afetado 

Analisar os efeitos do projeto no âmbito do ordenamento do território 
implica verificar, na fase de caracterização: 

• De que forma o projeto se insere no território, terrestre e marítimo, 
considerando a estrutura, os usos e as dinâmicas que o configuram. A 
este nível importa ter em conta: 

- Importância da VE2 na hierarquia da rede viária e acessibilidades 
proporcionadas; 

- Estrutura urbana na área de influência do projeto; 

- Ocupação e usos do solo e do território na área de influência do 
projeto; 

- Principais tendências e dinâmicas de transformação do território. 

• Quais os instrumentos que integram o sistema de gestão territorial e 
que orientações e objetivos de desenvolvimento e sustentabilidade 
abrangem o território em análise, em função do estabelecido em 
políticas públicas e nos referidos instrumentos de ordenamento e 
planeamento do território. 

• De que modo estes instrumentos enquadram e regulam os usos e 
dinâmicas territoriais. 

• Quais as restrições e servidões de utilidade pública, e outro tipo de 
condicionantes, que impendem sobre o território em que o projeto irá 
inserir-se. 
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4.14.2 Ordenamento do Território 

4.14.2.1 Localização 
 
O projeto em estudo localiza-se no litoral noroeste da Ilha da Madeira, na freguesia do Seixal, concelho 
de Porto Moniz, Região Autónoma da Madeira. 

4.14.2.2 Instrumentos de ordenamento e gestão dos espaços marítimo e terrestre 
 
A Lei nº 17/2014, de 10 de abril, estabeleceu as bases gerais da política de ordenamento e gestão do 
espaço marítimo nacional. O Artigo 7º estabelece como instrumentos de ordenamento do espaço 
marítimo nacional: 
 

- Os Planos de Situação de uma ou mais áreas e ou de volumes do espaço marítimo nacional, 
com a identificação dos sítios de proteção e de preservação do meio marinho e da distribuição 
espacial e temporal dos usos e das atividades atuais e potenciais; 

- Os Planos de Afetação de áreas e ou de volumes do espaço marítimo nacional a diferentes 
usos e atividades. 

 
Na sequência da Lei nº 17/2014, o Decreto-Lei nº 38/2015, de 8 de março, veio estabelecer o regime 
jurídico do ordenamento e utilização do espaço marítimo nacional. 
 
A Lei nº 31/2014, de 30 de maio, estabeleceu as bases gerais de política pública de solos, do 
ordenamento do território e do urbanismo. 
 
Este diploma (Artigo 38º) viria também a clarificar a designação da tipologia dos instrumentos, com 
base na distinção entre programas e planos. Programas são os instrumentos que estabelecem o quadro 
estratégico de desenvolvimento territorial e as suas diretrizes programáticas ou definem a incidência 
espacial de políticas nacionais a considerar em cada nível de planeamento, e os Planos são os 
instrumentos que estabelecem opções e ações concretas em matéria de planeamento e organização 
do território bem como a definição do uso do solo. Neste contexto, todos os instrumentos de âmbito 
nacional e regional são considerados programas. No âmbito intermunicipal pode haver programas ou 
planos e no âmbito municipal há apenas planos. Estas alterações têm incidência nos processos de 
revisão pelo que os instrumentos em vigor mantêm a designação anterior até à efetivação da respetiva 
revisão. 
 
Na sequência do estabelecido na Lei nº 31/2014, o Decreto-Lei nº 80/2015, de 14 de maio, veio 
proceder à revisão do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT). Este diploma 
viria a estruturar a hierarquia do Sistema de Gestão Territorial em quatro âmbitos: nacional, regional, 
intermunicipal e municipal. 
 
Segundo o disposto no Artigo 204º, o Decreto-Lei nº 80/2015 aplica-se às regiões autónomas, sem 
prejuízo das respetivas competências legislativas em matéria de ordenamento do território. O mesmo 
artigo estabelece, ainda, que as figuras de programas e de planos territoriais específicos das regiões 
autónomas devem enquadrar-se como modalidades específicas dos programas especiais, dos 
programas regionais e dos planos territoriais estabelecidos neste decreto-lei. 
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No contexto legislativo anteriormente referido, o Decreto Legislativo Regional (DLR) n.º 18/2017/M 
viria a desenvolver as bases da política pública de solos, do ordenamento do território e do urbanismo 
na Região Autónoma da Madeira e a definir o respetivo sistema regional de gestão territorial (SRGT), 
revogando o Decreto Legislativo Regional n.º 43/2008/M, de 23 de dezembro. 
 
O Artigo 2º do DLR n.º 18/2017/M estabelece três âmbitos para o SRGT: regional, intermunicipal e 
municipal. No âmbito regional, integram-se o programa regional, os programas sectoriais e os 
programas especiais. No âmbito intermunicipal integram-se o plano diretor intermunicipal, os planos 
de urbanização intermunicipais e os planos de pormenor intermunicipais. No âmbito municipal, 
integram-se o plano diretor municipal, os planos de urbanização e os planos de pormenor. 
 
Considerando o enquadramento legislativo anteriormente explicitado, os instrumentos de 
ordenamento e gestão do território, terrestre e marítimo, com incidência na área de intervenção do 
projeto são os indicados no Quadro 5 apresentado no subcapítulo 2.14. Abaixo analisam-se os 
instrumentos com maior relevância para a avaliação do impacte do Projeto da VE2 – troço entre o 
km 3+600 e o km 3+800, em estudo. 

Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território 
 
O Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território constitui o topo da pirâmide dos 
instrumentos de planeamento. Trata-se, por isso, do documento hierarquicamente mais importante 
da estrutura nacional do planeamento e ordenamento do território. 
 
O PNOPT constitui o quadro de referência para a elaboração dos restantes instrumentos de 
planeamento do sistema de gestão territorial nacional, com relevância para os planos sectoriais, os 
planos regionais de ordenamento do território e os planos diretores municipais. 
 
A primeira revisão do PNPOT foi aprovada pela Lei nº 99/2019, de 5 de setembro, que revogou a Lei 
nº 58/2007, de 4 de setembro. 
 
Para além da reafirmação dos objetivos de valorização do território, promoção da coesão territorial 
incluindo a consideração das diversidades territoriais e a aposta no desenvolvimento do interior, a 
revisão do PNPOT vem integrar com maior ênfase os objetivos de desenvolvimento sustentável e os 
compromissos internacionais em matéria de alterações climáticas, e definir uma nova agenda para 
2030. 
 
Em função do diagnóstico efetuado, o PNPOT identifica 5 grandes desafios de base territorial, para as 
próximas décadas: 
 

a. Gerir os recursos naturais de forma sustentável 
b. Promover um sistema urbano policêntrico 
c. Promover a inclusão e valorizar a diversidade territorial 
d. Reforçar a conetividade interna e externa 
e. Promover a governança territorial 

 
Estes desafios são traduzidos em 25 objetivos. Refere-se seguidamente apenas alguns dos que têm 
maior relevância para o projeto em estudo: 
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- No desafio 1. Gerir os recursos naturais de forma sustentável, é de referir o objetivo 1.1 
Valorizar o capital natural. 

- No desafio 3. Promover a inclusão e valorizar a diversidade territorial, realce para os objetivos 
3.1 Aumentar a atratividade populacional, a inclusão social, e reforçar o acesso aos serviços e 
interesse geral, e o objetivo 3.2 Dinamizar os potenciais locais e regionais e o desenvolvimento 
rural face à dinâmica de globalização. 

- No desafio 4. Reforçar a conetividade interna e externa, realce para o objetivo 4.2 Reforçar e 
integrar as redes de acessibilidade se de mobilidade. 

 
O Programa de Ação estabelece 5 domínios de intervenção, correspondentes aos 5 desafios de base 
territorial (natural, social, económico, conetividade e governança territorial), e define 50 medidas de 
política. Entre estas medidas destacam-se as seguintes: 
 

- Domínio natural: 

o Afirmar a biodiversidade como um ativo territorial 
o Valorizar o território através da paisagem 
o Prevenir riscos e adaptar o território às alterações climáticas 
o Valorizar o litoral e promover a sua resiliência 

- Domínio económico: 

o Afirmar os ativos estratégicos turísticos nacionais 
- Domínio da conetividade: 

o Renovar, requalificar e adaptar as infraestruturas e os sistemas de transporte 

Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e Biodiversidade para 2030 
 
A Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e Biodiversidade (ENCNB 2030), aprovada em 2018, 
é um instrumento fundamental de prossecução da política de ambiente e de resposta às 
responsabilidades nacionais e internacionais de reduzir a perda de biodiversidade. 
 
A ENCBN 2030 apresenta uma caracterização e diagnóstico do património natural português, enuncia 
uma visão para a conservação da natureza e a biodiversidade, estabelece orientações estratégicas e 
define componentes operacionais. 
 
O modelo que enforma a ENCNB 2030 assenta em três eixos estratégicos interdependentes, 
designadamente: 
 

- Melhorar o estado de conservação do património natural; 

- Promover o reconhecimento do valor do património natural; 

- Fomentar a apropriação pela sociedade em geral do desígnio da promoção da biodiversidade 
e da conservação da natureza. 

Plano de Situação do Espaço Marítimo 
 
O Plano de Situação do Ordenamento do Espaço Marítimo (PSOEM) abrange todo o espaço marítimo, 
desde as linhas de base, definidas pela linha de baixa-mar, até ao limite exterior da plataforma 
continental para além das 200 milhas náuticas. No entanto, o PSOEM assegura a compatibilização com 
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outros instrumentos de gestão do território e salvaguarda a necessidade de articulação com o disposto 
nos instrumentos de gestão territorial da interface marítima/terrestre. No caso em estudo, a área de 
intervenção do projeto é abrangida pelo Plano de Ordenamento e Gestão da Laurissilva da Madeira 
cujo limite é a linha de costa, ou seja, a linha de preia-mar. É também abrangida pelo PDM de Porto 
Moniz. Estes Planos são analisados mais adiante. 
 
O PSOEM é um instrumento operacional que tem por objetivo promover o ordenamento das 
atividades económicas que necessitam de reserva de espaço marítimo, com garantia do respeito pelos 
usos comuns e do bom estado ambiental das águas marinhas. O PSOEM representa e identifica a 
distribuição espacial e temporal dos usos e das atividades existentes e potenciais, procedendo também 
à identificação dos valores naturais e culturais com relevância estratégica para a sustentabilidade 
ambiental e solidariedade intergeracional. 
 
No que respeita ao PSOEM, o único fator potencialmente condicionante do projeto, no que respeita 
aos usos atuais e potenciais do meio marinho, resulta do facto de a área de intervenção se encontrar 
inserida em zona de potencial uso para instalação de projetos de energia eólica offshore. Não se 
afigura, porém, que o projeto seja incompatível com estes usos potenciais. 
 
No que respeita áreas identificadas no PSOEM, a área de jurisdição portuária do Cais do Seixal é a área 
condicionada mais próxima, mas relativamente distante da área de intervenção do projeto. Ainda mais 
distantes da área de intervenção, situam-se, a uma milha marítima a norte, os limites do Sítio de 
Importância Comunitária - Cetáceos da Madeira (criado pela Resolução nº 699/2016, de 17 de 
outubro) e, a nascente, os limites de uma área de reserva para desporto recreio e lazer (Esquerdas de 
São Vicente, Fajã da Areia, Ponta Delgada, até à isobatimétrica dos -50). 
 
Estes fatores são analisados com maior detalhe na secção dedicada às restrições e servidões de 
utilidade pública. 

Plano de Ordenamento e Gestão da Laurissilva da Madeira 
 
Relativamente ao Plano de Ordenamento e Gestão da Laurissilva da Madeira (POGLM), o limite deste 
Plano, na área de intervenção do projeto, é a linha de costa. Verifica-se, portanto, que grande parte 
da área de intervenção do projeto está inserida dentro dos limites do Plano. 
 
O POGLM abrange a área do SIC PTMAD0001 - Laurissilva da Madeira, da Rede Natura 2000, e 
respetivas ZPE e ZEC.  
 
O POGLM estabelece regimes de salvaguarda de recursos e valores naturais e ações e atividades a 
promover na sua área de intervenção, com vista a garantir a conservação da natureza e da 
biodiversidade, bem como a manutenção e valorização das características das paisagens naturais 
(Artigo 2º nº 1, do Regulamento). Segundo o nº 2, constituem objetivos gerais do Plano: 
 

a) Assegurar a conservação da natureza e a valorização do ambiente; 
b) Fomentar a participação ativa da população e dos visitantes na fruição, divulgação e 

preservação do espaço natural. 
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Segundo o nº 3 do mesmo artigo, constituem objetivos específicos do POGLM: 
 

a) Manter os ecossistemas existentes em equilíbrio e em bom estado de conservação; 
b) Conservar e proteger espécies raras e ameaçadas; 
c) Proteger a biodiversidade e a paisagem; 
d) Conservar os valores fundamentais como o solo e a água; 
e) Promover a partilha de conhecimentos e o intercâmbio técnico através do desenvolvimento 

de projetos científicos; 
f) Diminuir o risco e perigo de incêndios; 
g) Controlar a introdução e a proliferação de espécies invasoras; 
h) Controlar as pressões decorrentes da atividade humana; 
i) Fomentar adequada articulação da atividade económica com a defesa e valorização do 

património natural; 
j) Fomentar o turismo de natureza e atividades de recreio e lazer; 
l) Regulamentar as atividades de fruição; 
m) Melhorar o nível de conhecimento do local através do incremento de atividades de divulgação 

e sensibilização ambiental; 
n) Melhorar as condições de receção e informação aos visitantes; 
o) Controlar a capacidade de carga do meio; 
p) Acompanhar e avaliar a concretização das medidas de gestão propostas. 

 
O conjunto de restrições que o POGLM coloca ao projeto em estudo no presente EIA é analisado 
adiante, na secção relativa às restrições e servidões de utilidade pública. 
Plano para o Ordenamento do Território da Região Autónoma da Madeira 
 
Como anteriormente referido, o Plano para o Ordenamento do Território da Região Autónoma da 
Madeira (POT-RAM), encontra-se em fase de alteração para recondução à figura de Programa Regional 
de Ordenamento do Território da Região Autónoma da Madeira (PROT-RAM). 
 
Não se encontrando ainda disponíveis as propostas de alteração, analisam-se seguidamente algumas 
das disposições do POT-RAM em vigor, cuja aprovação remonta a 1995. 
 
O POT-RAM estabelece as orientações gerais de planeamento e desenvolvimento das intervenções 
respeitante ao uso e ocupação do solo, defesa e proteção do ambiente e do património histórico, 
distribuição da população no território e estrutura da rede urbana (Artigo 1º do Regulamento). 
 
O Artigo 5º define os eixos estratégicos do Plano, entre os quais: 
 

- A valorização dos recursos naturais, com respeito absoluto pela paisagem humanizada, 
característica do território; 

- A salvaguarda do património natural, histórico e cultural, bem como, tanto quanto possível, 
de atividades tradicionais. 

 
No que respeita ao zonamento, o Plano define quatro classes de espaços (Artigo 7º): 
 

- Espaços de Produção de Solo Urbano; 

- Espaços Agroflorestais; 
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- Espaços Naturais e de Proteção Ambiental; 

- Espaços-Canais. 

 
Relativamente aos Espaços Naturais e de Proteção Ambienta, o Artigo 27º refere que são constituídos 
por “áreas determinantes para a estabilidade e perenidade dos sistemas naturais e a qualidade do 
ambiente em geral” e que, nestes espaços, “são proibidos usos que diminuam ou destruam as suas 
funções e potencialidades, sem prejuízo do regime legal específico das áreas classificadas e dois 
baldios”. 

Plano Regional da Água da Região Autónoma da Madeira 
 
Segundo o Artigo 2º do DLR 38/2008/M, o Plano Regional da Água da Região Autónoma da Madeira 
(PRAM) é um instrumento de planeamento de recursos hídricos, de natureza estratégica e operacional, 
que consagra os fundamentos e as grandes opções da política regional em matéria de recursos 
hídricos, tendo como principal objetivo a definição de uma política sustentável e integrada de gestão 
da água. 
 
O PRAM incide sobre todo o domínio hídrico do Arquipélago da Madeira, público ou privado, incluindo 
águas interiores (de superfície e subterrâneas), de transição e costeiras, incidindo, portanto, sobre a 
área de intervenção do projeto em estudo. No âmbito das Unidades Hidrológicas de Planeamento 
(UHP), o projeto em estudo insere-se na UHP Vertente Norte (Ilha da Madeira) que abrange a 
totalidade do concelho de Porto Moniz. 
 
Entre os objetivos estratégicos do PRAM, contam-se os seguintes: 
 

- A proteção e o controlo da poluição do meio hídrico regional; 

- A proteção dos ecossistemas aquáticos e dos demais sistemas naturais relevantes para a 
proteção dos recursos hídricos regionais; 

- A minimização dos riscos naturais ou induzidos no meio hídrico regional pelas atividades 
humanas; 

- A valorização do meio hídrico regional e a sustentabilidade económico-financeira das 
atividades associadas ao domínio da água. 

Plano Regional de Ordenamento Florestal da Região Autónoma da Madeira 
 
O Plano Regional de Ordenamento Florestal da Região Autónoma da Madeira (PROF-RAM), aprovado 
pela Resolução nº 600/2015, de 11 de agosto, “constitui um instrumento de política sectorial que 
incide sobre os espaços florestais e visa enquadrar e estabelecer normas específicas de uso, ocupação, 
utilização e ordenamento florestal, por forma a promover e garantir a produção de bens e serviços e 
o desenvolvimento sustentado destes espaços” (Artigo 1º do Regulamento). 
 
Segundo o Artigo 3º, o PROF-RAM compatibiliza-se com o POT-RAM e assegura a contribuição do 
sector florestal para a elaboração e alteração dos restantes instrumentos de planeamento, pelo que 
as suas orientações estratégicas, principalmente as relativas à ocupação, uso e transformação do solo 
nos espaços florestais, serão integradas nos PMOT e nos PEOT. 
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No que respeita ao zonamento, o Plano define várias Sub-Regiões Homogéneas (SRH) com o objetivo 
de promover as funções dos espaços florestais relativas à proteção, recreio e valorização da paisagem 
e à produção (Artigo 13º), que são reproduzidas na Figura seguinte. 
 
A área de estudo do presente EIA é abrangida pela SRH Laurissilva e Maciço Montanhoso (Figura 99), 
na qual se visa a promoção das funções dos espaços florestais relativas à conservação, proteção e 
recreio e valorização da paisagem (Artigo 13º). Entre os objetivos específicos, destacam-se os 
seguintes, com maior relevância para a análise do projeto em estudo: 
 

- Objetivo 1 – Assegurar a conservação dos habitats e das espécies da fauna e da flora 
protegidas; 

- Objetivo 2 – Proteger áreas de elevada suscetibilidade à erosão; 

- Objetivo 4 – Garantir a recuperação da floresta natural; 

- Objetivo 5 – Promover a expansão das áreas ocupadas por espécies indígenas; 

- Objetivo 6 – Reduzir a representatividade das espécies invasoras nos espaços florestais. 

 
A área de estudo encontra-se ainda dentro dos limites do Perímetro Florestal das Serras do Seixal 
(Figura 99). 
 

 
Fonte: PROF-RAM 

Figura 99 - PROF-RAM: Sub-Regiões Homogéneas da Ilha da Madeira 
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O Artigo 11º estabelece que “As intervenções nos espaços florestais integrados na Rede de Áreas 
Protegidas e/ou na Rede Natura 2000 deverão respeitar integralmente o previsto nos respetivos planos 
de ordenamento e gestão e programas de medidas de gestão e conservação”. 

Plano Integrado Estratégico de Transportes da Região Autónoma da Madeira 
 
Como refere o Relatório do Plano Integrado Estratégico de Transportes da Região Autónoma da 
Madeira, o PIETRAM é um instrumento estratégico orientador da ação a nível regional para o sector 
dos transportes, e um instrumento de articulação da atividade do governo com a de outras entidades 
com capacidade de intervenção no sector dos transportes (aéreos, marítimos e terrestres). 
 
O PIETRAM define cinco objetivos estratégicos, desagregados em vários objetivos específicos. Para o 
projeto em estudo, têm particular importância: 
 

- O Objetivo Estratégico 2 - Melhorar as condições de mobilidade intrarregional de pessoas e 
mercadorias; 

- O Objetivo Específico 2.3 - Conectividade da rede rodoviária regional e local reforçada, e as 
medidas 2.3.2 Construção/beneficiação de vias da rede rodoviária que permitam o reforço da 
conectividade entre a rede regional e a rede local, e 2.3.3 Implementação de um programa de 
manutenção das infraestruturas que integram a rede rodoviária regional. 

Plano Diretor Municipal de Porto Moniz 
 
No âmbito municipal, a área de intervenção do projeto é abrangida pelo Plano Diretor Municipal de 
Porto Moniz. 
 
No que respeita à qualificação dos usos do solo (ver Desenho 15 - Extrato da Carta de Ordenamento), 
a área de intervenção do projeto é abrangida pelas seguintes categorias e subcategorias de espaço 
(Artigos 25º e 26º do Regulamento): 
 

- Espaços Agroflorestais, subcategorias de Espaços Florestais – a) Floresta Laurissilva: 

o Subcategoria Espaços Florestais - a) Floresta Laurissilva; 

o Subcategoria Espaços Agrícolas; 

- Espaços Naturais: 

o Subcategoria Espaços Naturais de Uso Condicionado – a) Vegetação ripícola / áreas de 
proteção das linhas de água; b) Floresta Laurissilva. 

- Espaços-Canais. 

 
As subcategorias Espaços Florestais / Floresta Laurissilva e Espaços Naturais de Uso Condicionado 
sobrepõem-se na área de intervenção do projeto e as normas de uso estabelecidas no PDM são muito 
semelhantes (Artigos 42º e 50º, respetivamente), referindo que o uso do solo não pode afetar ou 
comprometer as funções de proteção consignadas, apenas se considerando admissíveis instalações de 
apoio florestal e gestão ambiental, e a circulação nos eixos viários regionais, sendo interdita a 
edificabilidade privada. Esta subcategoria abrange a maior parte da área de estudo. 
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O Artigo 26º caracteriza a subcategoria Espaços Agrícolas como as “zonas onde os solos são dotados 
de boas características físicas e químicas para as práticas agrícolas, e incluem espaços agricultados 
atualmente [e] aqueles em que a prática ou uso agrícola foram abandonados”. O Artigo 43º estabelece 
que nestes espaços deve “ser privilegiada a agricultura, com interdição ou forte restrição a usos não 
agrícolas”. Esta subcategoria abrange aproximadamente os 100 m iniciais da área de estudo. 
 
No que respeita aos espaços-canais, o Artigo 52º refere apenas que se aplica cumulativamente a 
legislação específica em vigor em razão da matéria. O espaço-canal existente é definido pela VE2. 

4.14.3 Servidões e Restrições de Utilidade Pública e outras condicionantes 
 
As principais restrições e servidões de utilidade pública e outras condicionantes com incidência na área 
de intervenção do projeto são as indicados no Quadro 39. Neste quadro não é feita referência à 
Reserva Ecológica Nacional (REN), uma vez que, na Região Autónoma da Madeira, ainda não se 
procedeu à adaptação do DL nº 166/2008, de 22 de agosto, que estabeleceu o regime jurídico da REN. 
O DLR nº 18/2011/M, de 11 de agosto, estabeleceu um regime de transição, enquanto aquela 
adaptação não é concretizada, segundo o qual “a REN é definida com base no regime jurídico das áreas 
protegidas em vigor na Região Autónoma da Madeira” (Artigo 2º). 
 
Para além das condicionantes indicadas no Quadro 39, são também analisadas outras condicionantes 
que impendem sobre áreas envolventes à área de intervenção do projeto, mas não sobre esta, 
nomeadamente as identificadas no Plano de Situação do Espaço Marítimo. 

Quadro 39 - Servidões Administrativas e Restrições de Utilidade Pública com incidência na área de 
desenvolvimento do projeto 

Categoria Subcategoria Restrição/Servidão/Condicionante 

Recursos Naturais 

Recursos Ecológicos 

Áreas Sensíveis: 

- Parque Natural da Madeira; 

- Sítio da Rede Natura 2000 PTMAD001 – 
Laurissilva da Madeira, classificado como Zona 
de Proteção Especial (ZPE) da Laurissilva da 
Madeira e Zona Especial de Conservação (ZEC) 
da Laurissilva da Madeira. 

Recursos Hídricos 

Domínio Público Hídrico: 

- Águas costeiras; 

- Linhas de água não navegáveis ou flutuáveis. 

Infraestruturas 

Rede Elétrica 

Linhas elétricas subterrâneas (a 30 kV e a 6,6 kV) 

Caixas de visita de acesso às linhas subterrâneas 

Posto de Transformação 

Rede de Telecomunicações 
Condutas subterrâneas com cabos de fibra ótica 

Câmara de visita 

Rede Viária Rede Rodoviária - VE2 

Conduta elevatória Conduta elevatória da ARM (em fase de projeto) 
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4.14.3.1 Áreas sensíveis 
 
No que respeita a áreas de proteção e conservação da biodiversidade cumpre destacar: 
 

- Parque Natural da Madeira, criado pelo Decreto Regional nº 14/82/M, de 10 de novembro, 
com medidas preventivas estabelecidas pelo Decreto Legislativo Regional nº 11/85/M, de 23 
de maio. 

- Sítio da Rede Natura 2000 PTMAD001 – Laurissilva da Madeira, classificado como Zona de 
Proteção Especial (ZPE) da Laurissilva da Madeira, pelo Decreto Regulamentar Regional nº 
3/2014, de 3 de março, e como Zona Especial de Conservação (ZEC) da Laurissilva da Madeira, 
Resolução nº 874/2009, de 28 de julho. 

- Valor Universal Excecional da Laurissilva da Madeira, classificado pela UNESCO como 
património natural mundial. 

 
Segundo o disposto no nº Artigo 8º, nº 2, do DL 140/99, de 24 de abril, na sua redação atual, quando 
a totalidade ou parte das ZEC e ZPE se localizam dentro dos limites de áreas protegidas, classificadas 
nos termos da lei, os objetivos de conservação são assegurados através dos planos especiais das áreas 
protegidas. 
 
No caso do projeto em estudo, o plano especial em causa é o Plano de Ordenamento e Gestão da 
Laurissilva da Madeira, cujo limite, na área de intervenção do projeto, é a linha de costa. 
 
Como já foi referido anteriormente na seção dedicada ao Ordenamento do Território, o POGLM 
estabelece regimes de salvaguarda de recursos e valores naturais e ações e atividades a promover na 
sua área de intervenção, com vista a garantir a conservação da natureza e da biodiversidade, bem 
como a manutenção e valorização das características das paisagens naturais. 
 
Na presente secção analisam-se com maior detalhe as restrições que este plano impõe ao projeto em 
estudo. 
 
O Artigo 10º, nº 1, do Regulamento define as atividades interditas na área do Plano, entre as quais se 
encontram as seguidamente indicadas: 
 

a) A alteração à morfologia do solo pela instalação de depósitos de ferro-velho, de sucata, de 
veículos, de inertes ou de outros resíduos sólidos que causem impacte visual negativo ou 
poluam o solo, o ar ou a água, bem como o vazamento de lixos, detritos e entulhos fora dos 
locais para tal designados; 

b) A descarga de águas residuais industriais ou domésticas não tratadas, excedentes de pesticidas 
ou de caldas pesticidas e de águas de lavagem com uso de detergentes, nos cursos e planos de 
água, no solo ou subsolo; 

c) A colheita, captura, abate ou detenção de exemplares de quaisquer espécies vegetais ou 
animais sujeitas a medidas de proteção, incluindo a destruição de ninhos e a apanha de ovos, 
a perturbação ou destruição dos seus habitats naturais, com exceção das ações de âmbito 
científico e de gestão devidamente coordenadas pelas entidades competentes na matéria e 
aprovadas pela estrutura de gestão do espaço; 

d) A realização de cortes ou arranques de maciços de arvoredo autóctone e galerias ripícolas, bem 
como de exemplares de espécies sujeitas a medidas especiais de proteção, exceto em ações de 
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beneficiação e valorização do espaço natural devidamente aprovadas pela estrutura de gestão 
do espaço; (…). 

O nº 2 do mesmo Artigo define as exceções ao disposto no nº1, entre as quais os atos e atividades 
devidamente autorizados pelo Conselho e Governo Regional, fundado em relevante interesse público. 
 
O Artigo 11º define as atividades cuja realização está sujeita a parecer vinculativo da estrutura de 
gestão do espaço natural. Entre estas atividades encontram-se as seguidamente indicadas: 
 

a) Alterações à morfologia do solo ou do coberto vegetal, com exceção das ações decorrentes da 
normal gestão florestal; 

d) d) Alteração da rede de drenagem natural das águas (…); 
f) Intervenções de regularização da rede hidrográfica; 
g) A realização de quaisquer obras de construção, reconstrução, ampliação ou demolição com 

exceção das que estão isentas de licença ou autorização nos termos da legislação em vigor; 
h) A abertura de estradas, caminhos e acessos, bem como a ampliação oi modificação das vias 

existentes, com exceção das obras de conservação periódicas e correntes e que não impliquem 
a alteração da plataforma das estradas e dos caminhos existentes, bem como dos acessos de 
caráter agrícola e florestal; 

i) Obstrução de qualquer tipo de passagem nos caminhos públicos e de acesso às linhas e planos 
de água; (…). 

O Artigo 20º define as obrigações para as atividades autorizadas, no âmbito das edificações e 
infraestruturas, nomeadamente a tomada das medidas cautelares necessárias para minimizar as 
perturbações ambientais e reduzir os impactes negativos correspondentes. 
 
O projeto em estudo encontra-se, portanto, sujeito às obrigações decorrentes dos condicionamentos 
definidos no Regulamento do Plano, entre os quais os anteriormente referidos. 

4.14.3.2 Recursos hídricos 
 
A Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, aprovou a Lei da Água, estabelecendo o enquadramento para a 
gestão das águas superficiais, interiores, de transição e costeiras, e das águas subterrâneas. Este 
diploma viria a ser objeto de adaptação à RAM pelo Decreto Legislativo Regional nº 33/2008/M. 
 
O Artigo 59º da Lei nº 58/2005 define a utilização privativa dos recursos hídricos do domínio público. 
O nº1 do referido artigo considera “utilização privativa dos recursos hídricos do domínio público aquela 
em que alguém obtiver para si a reserva de um maior aproveitamento desses recursos do que a 
generalidade dos utentes ou aquela que implicar alteração no estado dos mesmos recursos ou colocar 
esse estado em perigo”. O nº 2 refere que “O direito de utilização privativa do domínio público só pode 
ser atribuído por licença ou por concessão qualquer que seja a natureza e a forma jurídica do seu 
titular, não podendo ser adquirido por usucapião ou por qualquer outro título”. 
 
O Artigo 60º, nº 1, define as utilizações privativas que estão sujeitas a licença prévia, entre as quais, 
considerando o projeto em estudo, se destaca as seguintes: 
 

d) A ocupação temporária para a construção ou alteração de instalações, fixas ou desmontáveis, 
apoios de praia ou similares e infraestruturas e equipamentos de apoio à circulação rodoviária, 
incluindo estacionamentos e acessos ao domínio público hídrico; 
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e) A implantação de instalações e equipamentos referidos na alínea anterior; 
f) A ocupação temporária para construção ou alteração de infraestruturas hidráulicas; 
g) A implantação de Infraestruturas hidráulicas; 
m) A realização de aterros e escavações. 

 
Considerando que o projeto em estudo irá proceder a substituição da passagem hidráulica ao 
km 3+605, bem como à construção de uma estrutura de defesa tipo quebra-mar, estas intervenções 
enquadram-se no âmbito da utilização privativa do domínio hídrico fluvial e do domínio hídrico 
marítimo, estando sujeitas a licença prévia. 

4.14.3.3 Infraestruturas 

Infraestruturas elétricas 
 
Segundo informação da EEM (ver Anexo 1 - Correspondência com entidades), existem na área de 
intervenção do projeto, as seguintes infraestruturas (ver Desenho 17): 
 

- Linha subterrânea a 30 kV; 
- Linha subterrânea a 6,6 kV; 
- Várias caixas de visita; 
- Posto de Transformação. 

 
Com exceção do Posto de Transformação, as infraestruturas estão sob alçada da EEM. Caso haja 
necessidade de intervir na proximidade ou alterar a condução destas infraestruturas, a EEM, S.A. 
deverá ser contactada antecipadamente. 

Infraestruturas de telecomunicações 
 
Segundo informação da Altice Portugal (ver Anexo 1 – Correspondência com entidades), existem na 
área de intervenção do projeto, as seguintes infraestruturas da rede MEO (ver Desenho 17): 
 

- Conduta subterrânea de feixes de fibra ótica; 
- Diversas câmaras de visita. 

 
Caso haja necessidade de intervir na proximidade ou alterar a condução destas infraestruturas, a Altice 
Portugal deverá ser contactada antecipadamente. 

Infraestruturas rodoviárias 
 
A VE2 define faixas de servidão, em conformidade com a legislação em vigor. As servidões não influem, 
naturalmente, nas obras e intervenções que incidem na própria infraestrutura. 

Projeto de conduta elevatória da ARM 
 
Segundo informação da ARM (ver Anexo 1 – Correspondência com entidades), esta entidade 
encontra-se a desenvolver um projeto de uma conduta DN500 PN25, associada ao Sistema Elevatório 
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do Seixal, cujo traçado preliminar se desenvolve na área de intervenção do projeto da VE2 em estudo 
(ver Desenho 17). 
 
Trata-se de uma situação ainda em projeto, da qual não resultam condicionamentos atuais, mas 
relativamente à qual importará verificar da possibilidade de compatibilização com o projeto da VE2, 
na medida em que se desenvolve na área de implantação e servidão desta via. 

4.14.3.4 Outras condicionantes existentes na envolvente, não abrangendo a área de intervenção 
 
O Plano de Situação do Ordenamento do Espaço Marítimo, identifica três áreas condicionadas na 
envolvente marítima da área do projeto, embora a distâncias significativas (ver Figura 100): 
 

- Área de jurisdição portuária do Cais do Seixal. É a área condicionada mais próxima, mas 
relativamente distante da área de intervenção do projeto (cerca de 1 milha marítima a 
poente);  

- O Sítio de Importância Comunitária - Cetáceos da Madeira (criado pela Resolução nº 699/2016, 
de 17 de outubro) localiza-se a cerca de uma milha marítima a norte;  

- Área de reserva para desporto recreio e lazer (Esquerdas de São Vicente, Fajã da Areia, Ponta 
Delgada, até à isobatimétrica dos -50), localizada a cerca de 1 milha, a nascente. 

 

 

Figura 100 - PSOEM: Usos, atividades e condicionantes 
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4.14.4 Evolução Previsível do Ambiente Afetado na Ausência do Projeto 
 
Na ausência de projeto é previsível que a situação atualmente existente se mantenha sem alterações 
significativas no que respeita aos usos atuais do solo e do território na zona de intervenção do projeto 
e envolvente. 
 
No que respeita a futuras utilizações do espaço marítimo, nomeadamente para aproveitamento de 
energia eólica ou outros recursos, não é possível fazer qualquer previsão, minimamente sustentada, 
sobre a sua evolução. 
 
No que respeita ao sistema de planeamento, ordenamento e gestão do território, é previsível que as 
orientações estratégicas e os níveis de proteção atual aos recursos naturais, áreas sensíveis e áreas 
protegidas se mantenham e que os instrumentos de planeamento e gestão do território venham a ser 
revistos, dentro da periodicidade estabelecida, mantendo ou aprofundando as orientações e objetivos 
de conservação e desenvolvimento sustentável. 
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4.15 PATRIMÓNIO CULTURAL 

4.15.1 Metodologia 
 
Os trabalhos arqueológicos que aqui se propõem serão executados segundo o Regulamento dos 
Trabalhos Arqueológicos (Decreto-Lei n.º 164/2014 de 4 de novembro), o Decreto-Lei n.º 151-B/2013, 
de 31 de outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro 
(Regulamentação dos Procedimentos de AIA), os Decretos-Lei n.º 114/2012 e n.º 115/2012, de 25 de 
maio (Lei orgânica das Direções Regionais de Cultura e da Direção-Geral do Património Cultural, 
respetivamente) e pretendem cumprir os termos de referência para o descritor património 
arqueológico em estudos de Impacte Ambiental (Circular do Instituto Português de Arqueologia, de 10 
de setembro de 2004). 

4.15.1.1 Levantamento de informação 

Escala de análise espacial 
 
A Situação Atual do Descritor Património circunscreve uma área de enquadramento histórico, com a 
finalidade de se conhecer o contexto histórico do território abrangido por este projeto. Assim, optou-
se por estabelecer um corredor, centrado ao eixo da via, com 150 m de largura. 
 
No troço da VE2 (Km 3+600 a Km 3+800), a área de incidência do projeto corresponde a um corredor 
com cerca de 200 m de extensão e 50 m de largura, que foram prospetados de forma sistemática. A 
área de impacte direto corresponde à faixa de afetação direta do projeto de retificação do aterro e 
beneficiação de pavimentos. A restante faixa de terreno corresponde à área de impacte indireto. 
 
Convém salientar que nesta fase do estudo ambiental não foram definidas as áreas de implantação do 
estaleiro. Por este motivo, não foi possível observar o terreno nestes locais. 
 
Como a área de incidência deste projeto é muito reduzida e como esta empreitada consiste numa 
beneficiação de uma infraestrutura contemporânea, considera-se desnecessário fazer o 
enquadramento histórico desta área. 

4.15.1.2 Recolha bibliográfica 
 
O levantamento da informação de cariz patrimonial e arqueológico incidiu sobre os seguintes recursos: 
 

- Portal do Arqueólogo: Sítios (Base de Dados Nacional de Sítios Arqueológicos, doravante 
designada Endovélico) 17 da responsabilidade da Direção Geral do Património Cultural (DGPC). 

 
 
17 http://arqueologia.patrimoniocultural.pt/index.php?sid=sitios 
O Código Nacional de Sítio (CNS) dá acesso á ficha com a descrição do mesmo no Endovélico 

http://arqueologia.patrimoniocultural.pt/index.php?sid=sitios
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- Ulysses, sistema de informação do património classificado/DGPC 18 da responsabilidade da 
Direção Geral do Património Cultural (DGPC). 

- SIPA, Sistema de Informação para o Património Arquitetónico 19 da responsabilidade da 
Direção Geral do Património Cultural (DGPC).  

- Património Geológico de Portugal: Inventário de geossítios de relevância nacional da 
responsabilidade da Universidade do Minho 20 

- Googlemaps 21 

- Plano Diretor Municipal de Porto Moniz, ratificado pela Resolução n.º 2/2004/M (2.a série) do 
Conselho do Governo Regional, Diário da República, 2ª Série, n.º 97 de 24/04/2004, 6345-
6354. 

- Aprender Madeira: Dicionário Enciclopédico da Madeira da responsabilidade da Agência de 
Promoção da Cultura Atlântica (http://aprenderamadeira.net/, 27/04/2021) 

- Porto Moniz município: Concelho: Caraterização: Património 
(https://www.portomoniz.pt/pt/concelho/caraterizacao/patrimonio, 27/04/2021) 

- Porto Moniz município: Documentos: Urbanismo 
(https://www.portomoniz.pt/pt/documentos/category/129-urbanismo, 27/04/2021) 

- Bibliografia publicada sobre a região. 

4.15.1.3 Análise toponímica 
 
A análise dos topónimos recenseados na CMP 1:25.000 verificou a ausência de topónimos com 
potencial significado arqueológico na área de incidência do projeto. 

4.15.1.4 Prospeção arqueológica 
 
As prospeções arqueológicas realizaram-se no dia 17 de abril de 2021, de forma sistemática em toda 
a área de projeto. 
 
Conforme consta no Formulário que acompanha o Pedido de Autorização de Trabalhos Arqueológicos, 
o técnico responsável foi devidamente autorizado pelo promotor do Estudo de Impacte Ambiental 
para realizar prospeções. 

Visibilidade do Terreno 
 
O descritor de visibilidade do terreno encontra-se organizado em duas categorias subordinadas: a 
primeira consiste numa análise geral da visibilidade do terreno (ver Quadro 40), que nos permite 
distinguir as grandes unidades de observação; a segunda distingue-se pela necessidade de 
pormenorizar o grau de visibilidade boa do terreno (ver  
Quadro 41). 
 

 
 
18 http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-de-
classificacao/geral/ 
19 http://www.monumentos.gov.pt/site/app_pagesuser/Default.aspx 
20 http://geossitios.progeo.pt/index.php 
21 https://maps.google.pt/ 

http://aprenderamadeira.net/
https://www.portomoniz.pt/pt/concelho/caraterizacao/patrimonio
https://www.portomoniz.pt/pt/documentos/category/129-urbanismo
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-de-classificacao/geral/
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-de-classificacao/geral/
http://www.monumentos.gov.pt/site/app_pagesuser/Default.aspx
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Quadro 40 - Graus de visibilidade do terreno 

Visibilidade má do terreno 1 Intransponível ao percurso pedestre. 

Visibilidade mista do terreno 2 
Arvoredo denso, mas com o mato medianamente limpo. 

Facilita o percurso pedestre e a observação geral do terreno. 

Visibilidade média do terreno 3 
Arvoredo pouco denso e com vegetação acima do joelho. 

Facilita o percurso pedestre e a observação de construções. 

Visibilidade boa do terreno 4 

Arvoredo pouco denso e com vegetação abaixo do joelho. 

Facilita o percurso pedestre, a observação de construções e 
de materiais arqueológicos. 

Solo artificializado 5 

Sem arvoredo, com vegetação abaixo do joelho, grande 
quantidade de entulho e de lixo recente. 

Observação de construções, mas superfície de solo original 
sem qualidade de observação. 

Aterros e escavações 

6 

Sem arvoredo, sem vegetação e com o terreno 
completamente revolvido. 

Superfície do solo original sem qualidade de observação. 

Área vedada 7 Intransponível ao percurso pedestre. 

Terreno de forte inclinação 8 Percurso pedestre dificultado por questões de segurança. 

Áreas de fogo e de desmatação 

9 

Arvoredo pouco denso e vegetação rasteira. 

Facilita o percurso pedestre, a observação de construções e 
de materiais arqueológicos. 

 

Quadro 41 - Grau de diferenciação do descritor 4 (visibilidade boa do terreno) 

Visibilidade mínima da superfície 
do solo 

4.1 

Vegetação rasteira a cobrir a quase totalidade do solo. 

Observação facilitada de construções, mas com identificação 
difícil de materiais arqueológicos. 

Visibilidade intermédia da 
superfície do solo 

4.2 

Vegetação rasteira a cobrir parcialmente o solo. 

Observação facilitada de construções e identificação razoável 
de materiais arqueológicos. 

Visibilidade elevada da superfície 
do solo 

4.3 

Solo limpo por trabalhos agrícolas recentes. 

Observação facilitada de construções e de materiais 
arqueológicos. 

 

Ficha de Sítio 
 
O registo dos sítios com valor patrimonial identificados no decorrer dos trabalhos de campo é feito 
numa ficha criada para este efeito. A Ficha de Sítio encontra-se organizada em cinco grupos de 
descritores relacionados com os seguintes objetivos: 
 

- Identificação (Quadro 42); 

- Localização administrativa e geográfica (Quadro 43); 

- Descrição da paisagem (Quadro 44); 
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- Caraterização do material arqueológico (Quadro 45); 

- Caraterização das estruturas (Quadro 46); 

- Avaliação e classificação do valor patrimonial; 

- Avaliação e classificação do valor de impacte patrimonial. 

Quadro 42 - Grupo de descritores relacionado com a identificação de sítio 

Número Numeração sequencial dos sítios identificados. 

Designação 
Nome do lugar identificado ou do topónimo mais próximo situado na 
mesma freguesia. 

CNS 
Classificação Numérica de Sítios, atribuída na Base de Dados Endovélico 
(DGPC). 

Tipo de sítio Utilização de listagem existente na Base de Dados Endovélico (DGPC). 

Período Utilização de listagem existente na Base de Dados Endovélico (DGPC). 

Tipo de trabalhos realizados Utilização de listagem existente na Base de Dados Endovélico (DGPC). 

Classificação oficial Tipo de Classificação Oficial. 

Legislação Decreto-Lei que define a Classificação Oficial. 

ZEP Zona Especial de Proteção, com o Decreto-Lei que a define. 

 

Quadro 43 - Grupo de descritores relacionado com a localização de sítio 

Topónimo Topónimo na CMP 1:25000 mais próximo situado na mesma freguesia. 

Lugar 
Nome do lugar situado mais próximo, considerando sempre as fontes 
orais. 

Freguesia Freguesia onde está localizado. 

Concelho Concelho onde está localizado. 

Sistemas de Coordenadas ETRS 89 

C.M.P. Número da folha da Carta Militar de Portugal esc. 1:25000 

 

Quadro 44 - Grupo de descritores relacionado com a descrição da paisagem envolvente 

Acessibilidade Tipo de Acessos e respetiva inventariação. 

Âmbito geológico Caracterização geológica sumária do local de implantação do sítio.  

Relevo Descrição sumária do relevo onde o sítio se encontra implantado.  

Coberto vegetal Descrição sumária da vegetação que cobre e circunda o sítio. 

Uso do solo Descrição do uso do solo no local de implantação do sítio. 

C.M.P. Número da folha da Carta Militar de Portugal esc. 1:25000 

Controlo Visual da Paisagem Descreve a amplitude da paisagem observável a partir do sítio. 

Tipo de vestígios identificados Caracterização dos vestígios que permitiram a identificação do sítio. 
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Quadro 45 - Grupo de descritores relacionado com a caracterização do material arqueológico 

Área de dispersão Caracterização da área de dispersão do material arqueológico. 

Tipo de dispersão 
Caracterização da forma como o material arqueológico se distribui pela 
área do sítio. 

Tipo de material presente Recenseamento dos tipos de material arqueológico observados no sítio. 

Características do material 
identificado 

Descrição mais pormenorizada do material arqueológico observado. 

Cronologia do material 
identificado 

Caracterização cronológica do material arqueológico observado. 

 

Quadro 46 - Grupo de descritores relacionado com a caracterização das estruturas 

Estado de conservação Caracterização do estado de conservação das estruturas. 

Descrição da planta e relação 
espacial das estruturas 

Descrição da forma como as estruturas identificadas se organizam 
espacialmente. 

Modo de Construção Descrição do modo de construção de cada estrutura. 

Materiais de Construção Descrição dos materiais usados na construção de cada estrutura. 

Descrição das estruturas 
Descrições das características de cada estrutura que não tenham sido 
assinaladas nos campos anteriores. 

Interpretação funcional das 
estruturas 

Proposta da função de cada estrutura. 

Elementos datantes da 
estrutura 

Registo de eventuais elementos datantes intrínsecos a cada estrutura. 

 

Registo Fotográfico 
 
O registo fotográfico realizado teve como objetivos a obtenção de imagens dos sítios com valor 
patrimonial, da paisagem envolvente, do relevo e da vegetação que cobria o terreno, na área que será 
afetada por este projeto. 

Registo Cartográfico 
 
A área de enquadramento histórico, área de prospeção arqueológica e todas as ocorrências 
patrimoniais situadas na área de enquadramento histórico foram assinaladas na Carta Militar de 
Portugal n.º M2 (escala 1.25.000, vide Desenho 18). 
 
A área de incidência do projeto e a visibilidade do terreno foram assinaladas no projeto de execução à 
escala 1:2.500 (ver Desenhos 19 e 20, respetivamente). 

Quadro 47 - Localização das ocorrências patrimoniais 

N.º Designação Concelho Freguesia M P 

1 Estrada da Rocha (troço Seixal – São Vicente) Porto Moniz Seixal 305459 3632412 
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Informação Oral 
 
No decorrer das prospeções arqueológicas sistemáticas não se recolheu informação oral pertinente. 

4.15.1.5 Valor patrimonial 
 
A avaliação do Valor Patrimonial é obtida a partir dos descritores considerados mais importantes para 
calcular o valor patrimonial de cada sítio. O valor patrimonial é calculado usando as categorias 
apresentadas no Quadro 48, às quais é atribuída uma valoração quantitativa. 
 
A avaliação patrimonial das ocorrências patrimoniais aplica-se somente às ocorrências inventariadas 
na área de projeto. 

Quadro 48 - Fatores usados na avaliação patrimonial e respetiva ponderação 

Valor da Inserção Paisagística 2 

Valor da Conservação 3 

Valor da Monumentalidade 2 

Valor da raridade (regional) 4 

Valor científico 7 

Valor histórico  5 

Valor Simbólico 5 

 

Por Valor da Inserção Paisagística entende-se a forma como o sítio se relaciona com o espaço 
envolvente, se esta relação acrescenta ou não valor ao sítio, assim como a avaliação da qualidade 
desse espaço. Se, por exemplo, a paisagem onde o sítio se encontra se apresentar semelhante à 
paisagem original, entenda-se a paisagem contemporânea da construção e utilização do sítio, a sua 
inserção paisagística será considerada “com interesse”. 
 
Se não for possível determinar este valor, o mesmo não contribuirá para o cálculo do Valor Patrimonial. 

Quadro 49 - Descritores do valor da inserção paisagística e respetivo valor numérico 

Com Interesse 5 

Com Pouco Interesse 2 

Sem Interesse 1 

Indeterminável Nulo 

 

O Valor da Conservação avalia o estado de conservação da incidência patrimonial em questão. Do 
valor deste item pode depender uma decisão de conservação e/ou restauro de um sítio, já que é mais 
profícuo, se todas as outras variáveis forem iguais, investir na conservação de um sítio em bom estado 
do que num sítio em mau estado. 
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O nível de conservação de um sítio subterrado é desconhecido, portanto este critério não será tido em 
conta na determinação do Valor Patrimonial. 

Quadro 50 - Descritores do valor da conservação e respetivo valor numérico 

Bom 5 

Regular 2 

Mau 1 

Desconhecido Nulo 

 

O Valor da Monumentalidade considera o impacte visual da incidência patrimonial no meio 
envolvente, dadas as suas características arquitetónicas e artísticas. Avalia simultaneamente o impacte 
que resulta de uma intenção evidente dos construtores do sítio em questão e o impacte que é 
atualmente observável, que decorre da evolução do sítio e da paisagem onde se insere, assim como 
da evolução das categorias culturais que reconhecem, ou não, a monumentalidade de um sítio. 
 
É claro que a atribuição deste valor deve ser avaliada regionalmente. A valorização das suas 
características arquitetónicas e artísticas será feita tendo em consideração a sua relevância a nível 
regional. 
 
Também neste caso não será possível determinar o Valor da Monumentalidade de um sítio totalmente 
enterrado e nesse caso este critério não será tido em conta na determinação do Valor Patrimonial. 

Quadro 51 - Descritores do valor da monumentalidade e respetivo valor numérico 

Elevado 5 

Médio 2 

Reduzido 1 

Indeterminável Nulo 

 

O Valor da Raridade é determinado pela quantidade de incidências patrimoniais com as mesmas 
características daquela que se encontra em avaliação na região em estudo. Haverá situações, por 
incapacidade de caracterizar convenientemente o objeto em estudo, em que se desconhecerá a 
raridade do mesmo. Nesse caso este critério não será tido em conta na determinação do Valor 
Patrimonial. 

Quadro 52 - Descritores do valor da raridade e respetivo valor numérico 

Único 5 

Raro 4 

Regular 2 

Frequente 1 

Desconhecido Nulo 
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O Valor científico é o resultado do potencial que se atribui, ao sítio em avaliação, para o conhecimento 
das sociedades que o construíram e utilizaram. Este valor é independente da antiguidade atribuída à 
incidência patrimonial em questão. 
 
Mais uma vez, se este valor for indeterminável, não será tido em conta na determinação do Valor 
Patrimonial. 

Quadro 53 - Descritores do valor científico e respetivo valor numérico 

Elevado 5 

Médio 2 

Reduzido 1 

Indeterminável Nulo 

 

No Valor histórico valoriza-se a importância que a incidência patrimonial tem como objeto 
representativo de um determinado período histórico na região em questão. Neste caso a antiguidade 
do objeto já será considerada, visto que, em geral, conservam-se menos vestígios dos períodos 
históricos mais recuados, o que aumenta a importância de cada vestígio singular. 
 
Também é considerado na atribuição deste valor que para o conhecimento das sociedades pré-
históricas, assim como para o conhecimento de muitos aspetos das sociedades históricas e mesmo 
contemporâneas, os vestígios materiais são a única fonte de informação disponível. 
 
Também neste caso é possível que este valor seja indeterminável e consequentemente não será 
utilizado no cálculo do valor patrimonial. 

Quadro 54 - Descritores do valor histórico e respetivo valor numérico 

Elevado 5 

Médio 2 

Reduzido 1 

Indeterminável Nulo 

 

Com o Valor simbólico pretende-se avaliar a importância que a incidência patrimonial tem para as 
comunidades que usufruem dela atualmente. A atribuição deste valor depende da perceção do lugar 
do objeto na identidade comunitária, da relação afetiva que as populações mantêm com ele, da 
importância na sua vivência social e religiosa. Se não for possível determinar este valor, o mesmo não 
será usado para calcular o Valor Patrimonial. 

Quadro 55 - Descritores do valor simbólico e respetivo valor numérico 

Elevado 5 

Médio 2 

Reduzido 1 

Indeterminável Nulo 
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O Valor Patrimonial resulta, pois, da avaliação dos sete fatores anteriormente descritos. Esta avaliação 
decorre da observação do sítio e análise da informação existente sobre o mesmo. Classifica-se cada 
sítio segundo um determinado “valor” (Inserção Paisagística, Conservação, Monumentalidade, etc.), 
através de uma valoração qualitativa (Elevado, Médio, Reduzido, por exemplo) à qual é atribuído um 
valor numérico conforme os quadros anteriores. 
 
Como se considera que os ditos fatores não devem pesar da mesma forma no Valor Patrimonial, são 
ponderados de forma diferenciada, conforme os valores apresentados no Quadro 56. 
 
Assim, o Valor Patrimonial é um índice que resulta da soma dos produtos dos vários critérios 
apresentados com o valor de ponderação, dividida pelo número total de categorias consideradas, ou 
seja: 
 

(Valor da Inserção Paisagística*2) + (Valor da Conservação*3) + (Valor da Monumentalidade*2) + 
(Valor da raridade*4) + (Valor científico*7) + (Valor histórico*5) + (Valor Simbólico*5) / 7 

 
Se todos os fatores forem considerados, o Valor Patrimonial mais baixo atribuível será igual a 4, 
enquanto o valor mais alto será igual a 20. Só será obtido um valor patrimonial inferior a 4, o que 
corresponde à Classe E de Valor Patrimonial, se os únicos fatores considerados no cálculo do Valor 
Patrimonial forem aqueles cujo grau de ponderação é o mais baixo, a saber, o Valor da Inserção 
Paisagística, o Valor da Conservação e o Valor da Monumentalidade. Num caso destes, o Valor 
Patrimonial obtido reflete sobretudo o desconhecimento acerca da incidência patrimonial em questão 
e, portanto, deve ser manuseado com muita cautela. 
 
Conforme o Valor Patrimonial cada incidência patrimonial é atribuível a uma Classe de Valor 
Patrimonial, correspondendo a Classe A às incidências patrimoniais de valor mais elevado e a classe E 
às incidências patrimoniais com menor valor. 

Quadro 56 - Relação entre as classes de valor patrimonial e o valor patrimonial 

Significado Classe de Valor Patrimonial Valor Patrimonial 

Muito elevado A ≥16 ≤20 

Elevado B ≥12 <16 

Médio C ≥8 <12 

Reduzido D ≥4 <8   

Muito reduzido E <4 

4.15.2 Caracterização da paisagem e do terreno 
 
A área de incidência de projeto localiza-se a meio da encosta de um cerro com declive muito 
acentuado. 
 
O percurso pedestre foi muito condicionado pela acentuada inclinação do terreno e pela densa 
vegetação que cobre o terreno (má visibilidade do terreno). 
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Figura 101 - Vista geral do terreno na vertente a requalificar 

 

 

Figura 102 - Vista geral do terreno na vertente a requalificar 
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Figura 103 - Vista geral do terreno na vertente a requalificar 

4.15.3 Caracterização patrimonial 
 
O levantamento de informação bibliográfica e as prospeções arqueológicas sistemáticas executadas 
contribuíram para o registo de 1 ocorrências patrimoniais na área de incidência direta do projeto, mais 
concretamente a Estrada da Rocha (troço Seixal -São Vicente) (n.º 1), classificada como Imóvel de Valor 
Local (PDM de Porto Moniz, art. 17º, alínea 4.5. f). 

Quadro 57 - Valor patrimonial das ocorrências identificadas na área de prospeção arqueológica 

N.º Designação Cronologia Valor Patrimonial 
Classe de Valor 

Patrimonial 

1 Estrada da Rocha (troço Seixal -São Vicente) Contemporâneo 6,71 D 

 

A avaliação patrimonial revela 1 ocorrência patrimonial com valor patrimonial de classe D (significado 
reduzido): n.º 1 - Estrada da Rocha (troço Seixal -São Vicente). 

Quadro 58 - Ocorrência patrimonial localizada na área de enquadramento histórico 

N.º Designação 
Tipo 
de 

sítio 
Classificação Legislação Cronologia Bibliografia 

1 
Estrada da Rocha 
(troço Seixal -São 

Vicente) 
Via 

Imóvel de 
Valor Local 

PDM de 
Porto Moniz 

Contemporâneo 
IGC, 1934; Londral, 

2017a; Martins et al, 
2017a. 
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5 AVALIAÇÃO DOS IMPACTES E MEDIDAS DE MITIGAÇÃO 

5.1 METODOLOGIA 
 
Tendo por base as características do projeto e as intervenções previstas, bem como a caracterização 
ambiental e social da área de estudo, no presente capítulo procede-se à: 
 

- Identificação e avaliação dos impactes positivos e negativos potencialmente gerados pelo 
projeto antes da implementação de medidas de mitigação; 

- Definição das medidas de mitigação dos impactes negativos e potenciação dos impactes 
positivos; 

- Identificação e avaliação de eventuais impactes residuais relevantes após a implementação 
das medidas de mitigação. 

 
A metodologia proposta para avaliação de impactes compreende os seguintes passos fundamentais:  
 

- Identificação dos impactes resultantes das atividades de projeto, considerando as suas 
interações com o meio físico, meio biótico e meio social; 

- Avaliação dos impactes identificados para determinar a sua significância (esta avaliação será 
feita sobre os impactes potencialmente gerados pelo projeto antes da adoção de medidas de 
mitigação ou de potenciação); 

- Definição das medidas de mitigação dos impactes negativos e potenciação dos impactes 
positivos; 

- Avaliação dos eventuais impactes (negativos) residuais. 

 
A avaliação da significância dos impactes é baseada em uma matriz de cálculo que combina a 
magnitude dos potenciais impactes com a sensibilidade dos recetores/recursos afetados. A 
significância dos impactes é classificada de acordo com as seguintes quatro classes (Quadro 59): 
 

- Baixa - A significância do impacte é baixa quando a magnitude do impacte é insignificante ou 
a magnitude do impacte é pequena e a sensibilidade do recurso / recetor é baixa. 

- Média - A significância do impacte é média quando o efeito sobre um recurso / recetor é 
evidente, mas a magnitude do impacte é respetivamente pequena / média e a sensibilidade 
do recetor de recursos é média / baixa. 

- Alta - A significância do impacte é alta quando a magnitude do impacte é respetivamente 
pequena / média / grande e a sensibilidade do recurso / recetor é respetivamente alta / média 
/ baixa, ou quando um limite ou padrão reconhecido oficialmente é ocasionalmente 
ultrapassado. 

- Crítica/Muito Alta - A significância do impacte é crítica/muito alta quando a magnitude do 
impacte é respetivamente média / grande e a sensibilidade do recurso / recetor é 
respetivamente alta / média, ou quando um limite ou padrão reconhecido oficialmente pode 
ser ultrapassado regularmente. Significância Crítica refere-se a impactes negativos, no caso de 
impactes positivos designa-se por Muito Alta. 



 

Estabilização do Talude e Proteção da VE2 entre os  
Túneis da Ladeira da Vinha e João Delgado. 

Troço entre o km 3+600 e 3+800 
Projeto de Execução 

 
Estudo de Impacte Ambiental 

 

 

 Pág. 202 

 

Quadro 59 - Matriz de avaliação da significância dos impactes 

  Sensibilidade do Recurso / Recetor 

  Baixa Média Alta 

Magnitude 

Insignificante Baixa Baixa Baixa 

Baixa Baixa Média Alta 

Média Média Alta Crítica/Muito Alta 

Elevada Alta Crítica/Muito Alta Crítica/Muito Alta 

 

A magnitude dá indicação sobre a alteração que o impacte gerado pelo projeto induzirá, 
previsivelmente, no recurso / recetor afetado. A magnitude é definida em função dos seguintes 
critérios de avaliação descritos no Quadro 60: 
 

- Dimensão espacial; 

- Duração; 

- Probabilidade de ocorrência. 

Quadro 60 - Critérios para definição da magnitude dos impactes 

Critérios Descrição 

Dimensão 
Espacial 

Corresponde à escala espacial do impacte, isto é, a área total sobre a qual o impacte ocorre. 
Classifica-se em: 

• Local - Quando a área de incidência do impacte corresponde à área de intervenção do 

projeto. 

• Regional - Quando o impacte incide sobre uma área mais vasta cobrindo os distritos 

vizinhos. 

• Nacional - Quando os impactes ocorrem ao nível do país. 

• Transfronteiriço - Quando os impactes se estendem a vários países, além do país onde 

se localiza o projeto. 

Duração 

Refere-se à duração previsível do efeito do impacte antes da recuperação do recurso / 
recetor afetado. Classifica-se em: 

• Curto prazo - O efeito do impacte é limitado no tempo, resultando em mudanças 

temporárias, não contínuas, no status qualidade / quantidade do recurso / recetor. O 

recurso / recetor é capaz de retornar rapidamente às suas condições anteriores após a 

cessação do impacte (no prazo de até 6 meses, sem prejuízo de outro prazo definido 

pelo julgamento de especialista com base nas especificidades do recurso / recetor). 

• Médio prazo - O efeito é limitado no tempo e após a cessação do impacte o recurso / 

recetor é capaz de retornar às suas condições anteriores dentro de um período de 6 

meses a 2 anos (sem prejuízo de outro prazo definido pelo julgamento de especialista 

com base nas especificidades do recurso / recetor). 

• Longo prazo - O efeito é limitado no tempo e após a cessação do impacte o recurso / 

recetor demorará um longo período a retornar às suas condições anteriores (cerca de 2 

a 20 anos, sem prejuízo de outro prazo definido pelo julgamento de especialista com 

base nas especificidades do recurso / recetor). 
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Critérios Descrição 

• Permanente - O efeito do impacte não é limitado no tempo, prolongando-se por todo o 

ciclo de vida do projeto. O dano / alteração causado é irreversível. 

Probabilidade 
de Ocorrência 

Descreve a probabilidade efetiva de um determinado impacte ocorrer. Classifica-se em: 

• Improvável - Impactes improváveis. 

• Provável - Impactes com alguma probabilidade de ocorrência. 

• Altamente provável - Impactes com elevada probabilidade de ocorrência. 

• Certo - Impactes que ocorrerão com certeza. 

 

A avaliação da magnitude de um dado impacte resulta da combinação das classificações atribuídas aos 
critérios de avaliação acima descritos, conforme matriz apresentada abaixo (Quadro 61). A cada 
critério é atribuída uma pontuação em função da classificação que lhe foi dada. O somatório dessas 
pontuações resulta em intervalos de pontuação que correspondem a quatro níveis de magnitude: 
Insignificante, Baixa, Média ou Elevada. 

Quadro 61 - Matriz de avaliação da magnitude dos impactes 

Critérios de Avaliação 
Magnitude 

Dimensão Espacial Duração Prob. de Ocorrência 

Classificação Pont. Classificação Pont. Classificação Pont. Classificação Pont. 

Local 1 Curto Prazo 1 Improvável 1 Insignificante 3-4 

Regional 2 Médio Prazo 2 Provável 2 Baixa 5-7 

Nacional 3 Longo Prazo 3 Muito Provável 3 Média 8-10 

Transfronteiriço 4 Permanente 4 Certo 4 Elevada 11-12 

 

A sensibilidade do recurso / recetor é função das características ambientais e sociais da área onde o 
projeto se localiza, do seu status de qualidade e, quando aplicável, da sua importância ecológica e 
status de proteção, considerando as pressões existentes antes das atividades de construção e 
operação do projeto. Classifica-se em três níveis (baixo, médio ou alto), em função da combinação de 
dois critérios descritos abaixo: Importância / Valor e Vulnerabilidade (ver). 

Quadro 62 - Critérios para definição da sensibilidade dos recursos / recetores 

Critérios Descrição 

Importância / 
Valor do 
Recurso / Recetor 

É geralmente avaliado com base no seu eventual estatuto de proteção legal (definido 
em requisitos nacionais e/ou internacionais), na política do governo, no seu valor 
ecológico, histórico, social ou cultural (conforme, e se aplicável), nos pontos de vista 
das partes interessadas e afetadas, e no seu valor económico. 

Vulnerabilidade 
Recurso / Recetor 

Corresponde à capacidade do recurso / recetor para se adaptar às alterações geradas 
pelo projeto e/ou recuperar o seu status ante-operam. 

No que concerne aos recetores ambientais, a vulnerabilidade pode ser identificada 
através: 

• da comparação com padrões de qualidade e condições de linha de base 

avaliadas; 
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Critérios Descrição 

• do papel que desempenha e os serviços/usos que fornece no ecossistema (por 

exemplo, a capacidade do solo para retenção de água ou papel no sequestro de 

carbono, a capacidade do solo e da água para apoiar o desenvolvimento da flora 

e espécies da fauna, etc.) e na comunidade (por exemplo, uso de água para 

consumo humano, uso do solo para agricultura e pecuária, espécies de animais 

utilizados na alimentação, etc.) 

• da disponibilidade e/ou a presença de um recurso / recetor alternativo de 

qualidade / uso comparável (por exemplo, uma alternativa técnica ou 

economicamente viável para o abastecimento de água para a comunidade, uma 

alternativa adequada para um habitat específico que suporte o desenvolvimento 

de espécies florísticas e faunísticas especificas, etc.); 

• a possibilidade de adaptar-se facilmente a uma nova condição. 

No que diz respeito aos recetores sociais e humanos, a vulnerabilidade e, portanto, a 
sua capacidade de adaptação às mudanças, é função do nível de meios de 
subsistência ou do tipo e nível de acesso a serviços, a infraestruturas e a formas de 
proteger ou melhorar seus meios de subsistência. Depende, ainda, do nível de coesão 
social, da existência e inserção em redes de entreajuda, e do nível de capacitação das 
pessoas. 

 

Salienta-se que muito embora a avaliação dos impactes do projeto nos diversos fatores ambientais 
tratados neste EIA observe, de forma geral, a metodologia e critérios de avaliação acima descritos, em 
alguns casos específicos essa metodologia e critérios de avaliação são adaptados às especificidades da 
análise dos fatores ambientais e assumem recomendações de avaliação publicadas por entidades de 
referência na matéria. Por exemplo, no caso do Ambiente Sonoro, a metodologia adotada para a 
classificação dos impactes acústicos previstos, nomeadamente no que concerne à sua magnitude e 
significância, tem por base a “Nota Técnica para Avaliação do Descritor em AIA – versão 2”, publicada 
pela APA, em junho de 2010. Nos casos em que sejam adotadas variações da metodologia geral acima 
descrita, é apresenta, no respetivo subcapítulo, uma descrição da metodologia específica utilizada e 
dos critérios de avaliação de impactes considerados. 
 
Para cada impacte identificado e avaliado são propostas medidas em conformidade com uma 
hierarquia de mitigação, segundo a qual são priorizadas medidas de prevenção de impactes, seguidas 
de medidas de minimização dos impactes que não possam ser evitados, de forma a reduzi-los a um 
nível aceitável em que deixem de ser relevantes, e, por último, nos casos em que ocorram impactes 
residuais relevantes, medidas de compensação (desde que técnica e financeiramente viáveis). 
 
Eventuais impactes residuais não passiveis de mitigação são identificados e avaliados. 
 
São ainda identificadas eventuais lacunas técnicas ou de conhecimento que condicionem a avaliação 
de impactes realizada, especificando os estudos adicionais necessários para colmatar essas lacunas. 
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5.2 CLIMA 
 
Durante a fase de construção não serão desenvolvidas atividades que possam afetar o clima a nível 
local (microclima) ou regional, pelo que os potenciais impactes da fase de construção nesta 
componente ambiental são considerados nulos. 
 
Durante a fase de exploração também não são expectáveis impactes ao nível do clima. 
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5.3 ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 

5.3.1 Fase de construção 
 
Ao nível das alterações climáticas não se prevê que as atividades de construção preconizadas no 
âmbito do projeto gerem impactes positivos ou negativos. 

5.3.2 Fase de exploração 
 
Durante a fase de exploração, no que concerne aos impactes associados à componente Alterações 
Climáticas devem se ter consideradas duas vertentes: 
 

- Impactes no clima, nomeadamente no contributo para as emissões de gases com efeito de 
estufa (GEE); 

- Impactes das consequências das alterações climáticas no projeto e a sua adaptação a estas. 
 
Relativamente à primeira vertente, o projeto em si não será diretamente responsável pela emissão de 
GEE (não é expectável que o projeto em si induza um aumento do tráfego da VE2), pelo que não se 
perspetivam impactes negativos no que concerne a contributos para as alterações climáticas. 
 
Relativamente aos impactes que o projeto pode sofrer no cenário de alterações climáticas, a principal 
preocupação prende-se com a estabilização do talude e o combate à erosão costeira. 
 
O projeto em análise, em particular a obra de proteção marítima, visa exatamente promover a 
proteção da VE2 resultante da erosão marítima (contra a ação direta da agitação marítima). Deste 
modo, considera-se que o projeto melhora a situação existente e que salvaguarda a segurança dos 
utentes da VE2, constituindo-se como uma medida de adaptação que contribuirá para a resiliência 
local. 
 

Impacte Positivo: Adaptação às alterações climáticas 

Avaliação do Impacte 

Magnitude:  
Média (8) 

Sensibilidade do Recurso / Recetor:  
Média 

Significância do 
impacte antes da 

adoção de medidas 

Dimensão 
Espacial 

Duração 
Probabilidade 
de Ocorrência 

Importância / 
Valor 

Vulnerabilidade 

Alta 
Local  

(1) 
Longo Prazo 

(3) 
Certo  

(4) 
Média Média 

 
 
Medidas de potenciação: 
 
Não se preconizam medidas para este impacte. 
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5.4 GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA E GEOTECNIA 
 
Tendo em conta o tipo de projeto e as ações previstas, os impactes na geologia e geomorfologia 
ocorrem fundamentalmente na fase de construção, em resultado das movimentações de terra, 
mantendo-se depois durante a fase de exploração do projeto. 

5.4.1 Fase de construção 
 
Considerando as características geológicas, geomorfológicas e geotécnicas da área de intervenção, os 
principais impactos potencialmente decorrentes das atividades de construção corresponderão às 
seguintes situações: 
 

- Afetação do substrato geológico (alterações superficiais do meio geológico previstas não serão 
indutoras de alterações nas estruturas geológicas, as quais se manterão idênticas); 

- Alteração da morfologia do terreno; 

- Agravamento da erosão do solo, instabilidade de encostas e deslizamentos de terras. 

 
As intervenções previstas no talude e na obra de proteção marítima serão responsáveis pela maioria 
dos impactes na geologia e geomorfologia. 

Afetação de substrato geológico 
 
O projeto irá originar 1.860 m3 de escavações em depósitos de vertente e 488 m3 em maciço rochoso, 
o que corresponde a um valor baixo de volume total de escavações. As áreas escavadas não têm 
qualquer interesse geológico, e as escavações não afetarão a exploração de recursos naturais. 
 
A afetação do substrato geológico constitui-se como um impacte negativo previsivelmente local, 
permanente, certo, de baixa magnitude e, face à sensibilidade existente no local, de média 
significância. 
 

Impacte Negativo: Afetação do substrato geológico 

Avaliação do Impacte 

Magnitude:  
Média (9) 

Sensibilidade do Recurso / Recetor:  
Baixa 

Significância do 
impacte antes da 

adoção de medidas 

Dimensão 
Espacial 

Duração 
Probabilidade 
de Ocorrência 

Importância / 
Valor 

Vulnerabilidade 

Média 
Local  

(1) 
Permanente 

(4) 
Certo  

(4) 
Baixa Baixa 
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Medidas de mitigação: 

• Os estaleiros e parques de materiais devem localizar-se no interior da área de intervenção ou em 
áreas degradadas; devem ser privilegiados locais de declive reduzido e com acesso próximo, para 
evitar ou minimizar movimentações de terras e abertura de acessos. Não devem ser ocupadas 
áreas sensíveis do ponto de vista geotécnico. 

• Assegurar o acompanhamento cuidadoso da evolução do comportamento geotécnico das 
formações interferidas no que respeita às escavações e aos aterros. 

• Os trabalhos de escavações e aterros devem ser iniciados logo que os solos estejam limpos, 
evitando repetição de ações sobre as mesmas áreas. 

 
Significância do impacte após a adoção das medidas de mitigação: Média. 

Alteração da morfologia do terreno 
 
No talude de terra não se perspetivam alterações significativas da morfologia do terreno. A construção 
do pórtico de proteção com uma extensão de 181 m é a principal construção, mas que não implica 
propriamente a alteração morfológica do terreno (os impactes visuais estão avaliados na Paisagem – 
subcapítulo 5.12). 
 
A obra de proteção do pé de talude, cujo perfil se apresenta na Erro! A origem da referência não foi 
encontrada., será constituída por blocos de betão do tipo Antifer e terá uma altura máxima de 7,1 m 
relativamente ao nível médio do mar. 
 

 

Figura 104 - Pormenor perfil obra de proteção pé talude 

As alterações morfológicas decorrentes desta obra constituem impactes negativos, de dimensão local, 
permanentes, certos, de média magnitude e, face à sensibilidade existente no local de média 
significância. Tal como referido para o talude de terra, os impactes visuais desta obra são avaliados no 
subcapítulo 5.12 referente à Paisagem). 
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Impacte Negativo: Alteração da morfologia do terreno 

Avaliação do Impacte 

Magnitude:  
Média (9) 

Sensibilidade do Recurso / Recetor:  
Baixa 

Significância do 
impacte antes da 

adoção de medidas 

Dimensão 
Espacial 

Duração 
Probabilidade 
de Ocorrência 

Importância / 
Valor 

Vulnerabilidade 

Média 
Local  

(1) 
Permanente 

(4) 
Certo  

(4) 
Baixa Baixa 

 
Medidas de mitigação: 

• Reutilização dos materiais de escavação na construção de aterros, de modo a diminuir os impactes 
negativos relacionados com a condução e deposição de terras sobrantes em áreas de depósito. 

 
Significância do impacte após a adoção das medidas de mitigação: Média. 

Agravamento da erosão do solo, instabilidade de encostas e deslizamentos de terras 
 
Este projeto tem como objetivos i) a estabilização do talude de terra contra a queda de blocos 
provenientes da escarpa localizada a sul da via, e ii) o combate à erosão marítima que se verifica 
atualmente. 
 
Conforme referido no subcapítulo 4.4., toda a área do projeto é considerada de elevada suscetibilidade 
à erosão hídrica e costeira e à ocorrência de deslizamentos de terras. 
 
Durante a fase de construção, a ocorrência de processos erosivos estará associada à realização das 
atividades de desmatação e movimentação de terras. O corte de vegetação e as movimentações de 
terras deixarão o solo exposto à ação de agentes erosivos, tais como a queda pluviométrica, 
contribuindo para o agravamento dos fenómenos erosivos já existentes e dos riscos de queda de 
blocos, devendo ser adotadas medidas de mitigação adequadas. 
 
Estes riscos adversos prevêem-se de dimensão local, permanentes, certos, de média magnitude e, face 
à sensibilidade existente no local de alta significância. 
 

Impacte Negativo: Agravamento da erosão do solo, instabilidade de encostas e deslizamentos de terras 

Avaliação do Impacte 

Magnitude:  
Média (9) 

Sensibilidade do Recurso / Recetor:  
Média 

Significância do 
impacte antes da 

adoção de medidas 

Dimensão 
Espacial 

Duração 
Probabilidade 
de Ocorrência 

Importância / 
Valor 

Vulnerabilidade 

Alta 
Local  

(1) 
Permanente 

(4) 
Certo  

(4) 
Média Alta 
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Medidas de potenciação: 

• As ações de desmatação, destruição de coberto vegetal, limpeza e decapagem dos solos devem 
ser limitadas às zonas estritamente indispensáveis para a execução da obra. 

• Os trabalhos de escavações e aterros devem ser iniciados logo que os solos estejam limpos, 
evitando repetição de ações sobre as mesmas áreas. 

• Executar os trabalhos que envolvam escavações a céu aberto e movimentação de terras de forma 
a minimizar a exposição dos solos nos períodos de maior pluviosidade, de modo a diminuir a 
erosão hídrica e o transporte sólido. 

• Para evitar o ravinamento de taludes, provocado pela escorrência de água superficial, deve ser 
realizado o seu revestimento precoce, isto é, no mais curto intervalo de tempo, se possível, logo 
após as operações de terraplenagem. 

 
Significância do impacte após a adoção das medidas de mitigação: Baixa. 

5.4.2 Fase de exploração 
 
Após a finalização da obra, os riscos de deslizamentos de terras (blocos) e de erosão marítima 
diminuirão substancialmente, em virtude da proteção dada pelas obras de estabilização realizadas. 
Desta forma, o projeto durante a fase de exploração apresentará impactes positivos ao nível da 
estabilização do talude e proteção contra fenómenos erosivos. Estes impactes serão locais, 
permanentes, certos, de média magnitude e, face à sensibilidade existente no local, de muito alta 
significância. Para que estes impactes se mantenham será necessário garantir a adequada manutenção 
das estruturas construídas. 
 

Impacte Positivo: Estabilização do talude e proteção contra fenómenos erosivos 

Avaliação do Impacte 

Magnitude:  
Média (9) 

Sensibilidade do Recurso / Recetor:  
Alta 

Significância do 
impacte antes da 

adoção de medidas 

Dimensão 
Espacial 

Duração 
Probabilidade 
de Ocorrência 

Importância / 
Valor 

Vulnerabilidade 

Muito Alta 
Local  

(1) 
Permanente 

(4) 
Certo 

(4) 
Alta Alta 

 
Medidas de potenciação: 

• Assegurar a adequada manutenção das estruturas construídas, com especial enfase nas áreas com 
risco de erosão e taludes instáveis, de forma a prevenir eventuais situações que coloquem em risco 
a segurança dos utentes. 

 
Significância do impacte após a adoção das medidas de potenciação: Muito Alta. 
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5.5 SOLOS E USOS DO SOLO 

5.5.1 Solos 

5.5.1.1 Fase de construção 
 
Em termos gerais, as alterações provocadas pelas movimentações de terras, assim como as alterações 
do regime hidrológico, podem originar, direta ou indiretamente, modificações nas características 
físicas e químicas dos solos, como sejam a estrutura, a densidade aparente, a capacidade de 
armazenamento e retenção de água e ar e a permeabilidade, afetando a sua aptidão agrícola.  
 
A circulação de maquinaria pesada é outro fator que pode originar alterações nas características dos 
solos, na medida em que provocará uma maior compactação dos mesmos, promovendo a diminuição 
dos poros (macro e micro), reduzindo a sua capacidade de absorção e, como tal, tornando-os mais 
suscetíveis a perdas por escoamento superficial. 
 
A instalação dos estaleiros origina também, ainda que de uma forma temporária, uma compactação 
dos solos, podendo ainda resultar na sua contaminação por agentes poluentes como betão, asfalto, 
óleos ou combustíveis, provocando alterações nas condições de circulação de água e a diminuição da 
produtividade. As áreas marginais da obra poderão ser igualmente afetadas pela compactação 
provocada pela circulação de máquinas e veículos. 
 
Em suma, as consequências das ações mencionadas podem incluir: a perda de solos; a alteração das 
suas propriedades físico-químicas; a degradação ou destruição da vegetação presente; a diminuição 
da qualidade dos solos devido à compactação; a contaminação ou alteração hídrica; e o aumento de 
vulnerabilidade aos agentes erosivos. 
 
Durante a fase de construção, os impactes do projeto nos solos resultarão da execução do 
reperfilamento da VE2 e via de serviço e da construção do pórtico de proteção da VE2 e quebra-mar. 
Os principais impactos previstos corresponderão ao agravamento dos processos erosivos já existentes 
e à contaminação por produtos poluentes. 

Aumento da erosividade dos solos 
 
A execução das atividades de construção contribuirá para o aumento da compactação dos solos 
diretamente afetados e, consequentemente, para o aumento da sua erosividade. 
 
Contudo, considerando que estas atividades serão restringidas no espaço (limitando-se à faixa de obra 
e acessos) e no tempo, o agravamento dos processos erosivos já existentes, embora muito provável, 
será espacialmente circunscrito e de curto prazo, apresentando uma magnitude baixa, a qual 
conjugada como a elevada sensibilidade que os solos desta área apresentam à erosão, resultará numa 
significância média. Sublinha-se, contudo, este impacte poderá ser facilmente evitado ou minimizado 
através da adoção das boas práticas na gestão das frentes de obra e estaleiro. 
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Impacte Negativo: Aumento da erosividade dos solos 

Avaliação do Impacte 

Magnitude:  
Baixa (5) 

Sensibilidade do Recurso / Recetor:  
Média 

Significância do 
impacte antes da 

adoção de medidas 

Dimensão 
Espacial 

Duração 
Probabilidade 
de Ocorrência 

Importância / 
Valor 

Vulnerabilidade 

Média 
Local  

(1) 
Curto Prazo 

(1) 
Muito Provável  

(3) 
Média Alta 

 
Medidas de mitigação: 

• Restringir a movimentação de máquinas e veículos à faixa de obra, definindo-se previamente a 
rede de acessos e caminhos a utilizar entre o estaleiro e as frentes de obra para limitar ao máximo 
a circulação nas áreas periféricas à obra (em especial, nas áreas agricultadas) evitando a 
compactação do solo nessas áreas. 

• Delimitar, por meio de piquetagem, das áreas a desmatar, as quais deverão restringir-se ao mínimo 
necessário. 

• Programar os trabalhos de construção de forma que a movimentação de terras não ocorra nas 
épocas de maior queda pluviométrica para minimizar a ocorrência de fenómenos de erosão 
hídrica. 

• Decapar o solo vegetal e armazená-lo em pargas para posterior reutilização na recuperação das 
áreas afetadas pela obra. O acondicionamento do solo vegetal deverá ser efetuado de modo a 
garantir a sua eficaz proteção relativamente a fenómenos de arrastamento para o exterior do local 
de deposição, por ação das águas pluviais e de escorrência superficial ou por ação eólica. 

• Após a conclusão da movimentação de terras, proceder à limpeza e escarificação dos solos nas 
áreas sujeitas à circulação de máquinas e veículos, de forma a recuperarem as suas características 
naturais. 

• Proceder à revegetação das áreas intervencionadas o mais rapidamente possível após a conclusão 
dos trabalhos, de modo a evitar a sua exposição prolongada aos agentes erosivos. 

• Proceder à limpeza das linhas de água, em caso de obstrução total ou parcial, e implantar um 
sistema de drenagem eficaz nos aterros e escavações, durante a fase de construção, evitando 
condições de inundação durante esse período. 

• Promover a reposição das áreas temporariamente afetadas pelas obras, incluindo a área do 
estaleiro, promovendo-se a descompactação e arejamento dos solos, cobertura com terra vegetal 
e recuperação paisagística. 

 
Significância do impacte após a adoção das medidas de mitigação: Baixo. 
 
 
  



 

Estabilização do Talude e Proteção da VE2 entre os  
Túneis da Ladeira da Vinha e João Delgado. 

Troço entre o km 3+600 e 3+800 
Projeto de Execução 

 
Estudo de Impacte Ambiental 

 

 

 Pág. 213 

 

Contaminação do solo 
 
O manuseio e armazenamento desadequado de materiais perigosos usados na obra resultando em 
derrames acidentais ou por negligência no solo, a descarga não controlada no solo de efluentes 
domésticos produzidos no estaleiro e frentes de obra, ou a deposição não controlada de resíduos 
gerados durante a construção, gerarão contaminação do solo, a qual poderá atingir os recursos 
hídricos. 
 
A contaminação do solo constitui-se como um impacte negativo, espacialmente circunscrito e de curto 
prazo, com alguma probabilidade de ocorrer, mas com uma significância baixa. Refira-se que a adoção 
de medidas adequadas de prevenção de situações de contaminação poderá evitar a ocorrência deste 
impacte. 
 

Impacte Negativo: Contaminação do solo 

Avaliação do Impacte 

Magnitude:  
Insignificante (4) 

Sensibilidade do Recurso / Recetor:  
Média 

Significância do 
Impacte 

Dimensão 
Espacial 

Duração 
Probabilidade 
de Ocorrência 

Importância / 
Valor 

Vulnerabilidade 

Baixa 
Local  

(1) 
Curto Prazo 

(1) 
Provável  

(2) 
Média Média 

 
Medidas de mitigação: 

• Implementar medidas de proteção contra a contaminação dos solos, incluindo as seguintes: 
- Recolher em tanques ou fossas estanques os efluentes domésticos gerados no estaleiro e 

frentes de obra, os quais deverão posteriormente ser transportados para descarga no sistema 
de saneamento mais próximo. 

- Equipar a zona de armazenamento de materiais e produtos utilizados nas obras, a área de 
equipamentos fixos e o parque de viaturas e máquinas com bacia de retenção 
impermeabilizada e isolada da rede de drenagem natural, de forma a evitar que derrames 
acidentais de óleos, combustíveis ou outros produtos perigosos contaminem os solos e os 
recursos hídricos. Esta bacia de retenção deve estar equipada com um separador de 
hidrocarbonetos. 

- Todos os equipamentos, máquinas e veículos afetos às obras devem apresentar boas 
condições de funcionamento e terem manutenção adequada de forma a não apresentarem 
vazamentos, a qual deverá ser comprovada através da apresentação dos relatórios das 
revisões mecânicas e elétricas periódicas realizadas.  

- Os equipamentos, máquinas e veículos que apresentem vazamentos devem ser retirados da 
obra. Na impossibilidade da sua retirada, admite-se a realização da reparação no local, 
devendo, no entanto, notificar-se o facto à equipa de supervisão ambiental da obra, que 
verificará as condições em que esses trabalhos serão realizados. Em todos esses casos deverão 
ser providenciados dispositivos de retenção de derrames, mesmo que rústicos, para se evitar 
a contaminação do solo. 

• Elaborar e implementar um Plano de Preparação e Resposta a Derrames Acidentais. 
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• Elaborar e implementar um Plano Prevenção e Gestão dos Resíduos de Construção e Demolição 
(PPGRCD). 

• Elaborar e implementar Plano de Gestão de Materiais Perigosos. 
 
Significância do impacte após a adoção das medidas de mitigação: Nula. 

5.5.1.2 Fase de exploração 
 
A presença da VE2 constitui um impacte negativo nos solos da área diretamente ocupada por esta 
estrada. Contudo, uma vez que esta rodovia já existe e o projeto em análise corresponde a uma 
intervenção muito restrita do ponto de vista espacial, considera-se que durante o período de 
exploração das estruturas a construir os impactes no solo são negligenciáveis. 
 
Não obstante existe a possibilidade de ocorrem impactes negativos indiretos resultantes do 
desenvolvimento de intervenções na envolvente, nomeadamente da ocupação de solos pela 
instalação de superfícies impermeáveis (e.g. edificações). Contudo, atendendo às características desta 
área, considera-se pouco provável que tal venha a ocorrer. 
 
Durante a exploração da via poderá ocorrer a contaminação dos solos adjacentes por poluentes 
transportados pelas águas de escorrência da plataforma ou pela deposição de poluentes atmosféricos 
gerados pelo tráfego rodoviário. Este impacte já deverá ocorrer atualmente ao longo da VE2, não se 
prevendo que as intervenções a realizar no âmbito do projeto venham a acentuar esta contaminação 
no trecho da via em análise. 

5.5.2 Usos do Solo 

5.5.2.1 Fase de construção 
 
Durante a fase de construção, as atividades de obra, tais como a construção de acessos temporários, 
a desmatação e os movimentos de terras, resultarão em impactes diretos sobre os usos do solo, 
alterando-os, mesmo que apenas de forma temporária durante a obra. 
 
Com base no Desenho n.º 05 (Usos do Solo) foram identificadas as classes de uso afetadas e 
quantificadas as respetivas afetações (em área). 
 
A classificação da magnitude do impacte de alteração do uso do solo considera os critérios definidos 
na metodologia de avaliação de impactes adotada no presente estudo (conforme descritos no 
subcapítulo 5.1). 
 
A importância económica, social, cultural e ecológica das classes afetadas é considerada para a 
determinação da sensibilidade desse uso, refletindo-se na avaliação da significância do impacte. Assim, 
os impactes considerados mais significativos são os correspondentes à afetação de usos considerados 
mais sensíveis, como é o caso de áreas de elevado valor ecológico. 
 
De referir que os impactes sobre o uso do solo podem ser permanentes e irreversíveis 
(e.g. movimentos de terras na zona de reperfilamento do troço da VE2, na zona implantação da via de 
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serviço, na zona de proteção do talude e na construção do quebra-mar) ou temporários e reversíveis 
(estaleiros, acessos temporários, entre outros). 

Alteração dos usos do solo decorrentes da implantação do estaleiros e acessos temporários 
 
A instalação do estaleiro e dos acessos temporários à obra alterará os usos pré-existentes na área de 
implantação. O impacto dessa alteração dependerá dos usos afetados e da qualidade ambiental da 
área. No limite, caso a área selecionada para a implantação do estaleiro apresente significativa 
degradação ambiental, a sua ocupação por esta infraestrutura constituirá uma oportunidade de 
recuperação, considerando o carácter temporário do estaleiro e o facto de no final da obra a área 
ocupada ser alvo de recuperação. 
 
O projeto não identifica a área prevista para a instalação do estaleiro nem dos acessos temporários 
que serão usados durante a obra, por isso não é possível identificar os usos do solo que serão afetados 
por estas infraestruturas. Não obstante, prevê-se que a alteração dos usos do solo nas áreas de 
implantação do estaleiro e acessos temporários (para os quais será necessário realizar desmatação da 
vegetação existente) será um impacte negativo, localizado, de curta duração, e muito provável a certo, 
traduzindo-se numa magnitude baixa e significância média a baixa. 
 

Impacte Negativo: Alteração dos usos do solo decorrentes da implantação do estaleiros e acessos temporários 

Avaliação do Impacte 

Magnitude:  
Baixa (4 a 6) 

Sensibilidade do Recurso / Recetor:  
Baixa a Média 

Significância do 
Impacte 

Dimensão 
Espacial 

Duração 
Probabilidade 
de Ocorrência 

Importância / 
Valor 

Vulnerabilidade 

Baixa a Média 
Local  

(1) 
Médio Prazo 

(2) 
Muito Provável 
(3) a Certo (4) 

Baixa a Média Média 

 
Medidas de mitigação: 

• Na seleção da localização do estaleiro e dos acessos temporários considerar como critério a não 
afetação de usos considerados mais sensíveis, como é o caso de áreas de elevado valor ecológico. 

• Privilegiar o uso de caminhos já́ existentes para aceder aos locais da obra. Caso seja necessário 
proceder à abertura de novos acessos ou à beneficiação dos acessos existentes, minimizar as 
alterações nos usos do solo fora da plataforma que ficará ocupada pelos acessos 

• Promover a recuperação da área do estaleiro e dos acessos temporários no final da obra. 
 
Significância do impacte após a adoção das medidas de mitigação: Baixa. 

Alteração dos usos do solo decorrentes das intervenções a realizar 
 
O reperfilamento da VE2 irá afetar cerca de 40 m2 de vegetação arbustiva. Face à reduzida área afetada 
e ao baixo valor intrínseco desta classe considera-se que a alteração deste uso é um impacte negativo 
local, permanente, certo, e de magnitude e significância baixas. 
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A implantação da via de serviço que servirá para promover a manutenção do PT e respetivo aterro 
implicará a afetação de uma área de cerca de 585 m2 ocupada atualmente por vegetação arbustiva. 
Neste caso, atendendo à área que será impermeabilizada (referente à área que será ocupada pela via 
de serviço) e ao valor relativo a esta classe, considera-se que o impacte gerado será negativo, local, 
permanente, certo, e de magnitude e significância médias. 
 
No que respeita à construção da nova PH, muito embora a área afetada seja reduzida (cerca de 40 m2), 
pelo facto da afetação incidir sobre a linha de água considera-se que o impacte será negativo, local, 
certo, e de magnitude e significância médias. 
 
A execução do quebra-mar e projeção de betão no talude determinarão a ocorrência de impactes 
negativos ao nível dos usos do solo, uma vez que será ocupada uma área de cerca de 9.762 m2 
correspondente à área da arriba que se prolonga até ao mar (da qual 4.005 m2 é área sem vegetação 
ou com vegetação escassa). Face à área afetada e à baixa sensibilidade do recurso afetado 
(impermeabilizado) o impacte negativo associado classifica-se como local, permanente, certo, e de 
magnitude e significância baixas. 
 

Impacte Negativo: Alteração dos usos do solo decorrentes das intervenções a realizar 

Avaliação do Impacte 

Magnitude:  
Média (8 a 10) 

Sensibilidade do Recurso / Recetor:  
Baixa a Média 

Significância do 
Impacte 

Dimensão 
Espacial 

Duração 
Probabilidade 
de Ocorrência 

Importância / 
Valor 

Vulnerabilidade 

Média 
Local  

(1) 
Permanente 

(4) 
Certo  

(4) 
Média Baixa a Média 

 
Medidas de mitigação: 

• Delimitar, por meio de piquetagem, as áreas sujeitas a intervenção para evitar afetações 
desnecessárias. 

 
Significância do impacte após a adoção das medidas de mitigação: Média a baixa. 

5.5.2.2 Fase de exploração 
 
Durante a exploração, os potenciais impactes gerados pelo projeto nos usos do solo limitar-se-ão a 
eventuais afetações decorrentes dos trabalhos de manutenção das estruturas construídas. Contudo, 
considerando o carácter pontual e localizado que tais trabalhos prevê-se que os impactos adversos 
gerados sejam negligenciáveis. 
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5.6 RECURSOS HÍDRICOS 

5.6.1 Fase de construção 
 
Os impactes previsíveis das atividades de construção nos recursos hídricos superficiais e subterrâneos 
incluem: 
 

- Alteração da drenagem natural do escoamento superficial devido à modificação da modelação 
dos terrenos; 

- Alteração dos processos de transporte e acumulação de sedimentos; 

- Alteração da infiltração, drenagem e produtividade dos aquíferos; 

- Afetação da qualidade dos recursos hídricos em resultado do transporte de sedimentos e 
poluentes. 

Alteração da drenagem natural e dos processos de transporte e acumulação de sedimentos 
 
Conforme referido na caracterização dos recursos hídricos superficiais, no trecho em análise, a VE2 
atravessa apenas uma pequena linha de água, cujo restabelecimento é assegurado por uma PH, 
localizada ao km 3+585, a qual será integralmente demolida no âmbito do projeto, estando prevista a 
implantação de uma nova PH. 
 
Neste contexto as principais atividades de construção com potencial para afetarem a drenagem 
natural do escoamento superficial e os processos de transporte e acumulação de sedimentos são: 
 

- Trabalhos de construção na linha de água (principalmente durante a construção da PH) que 
irão implicar escavações; 

- Trabalhos de escavação e aterro (movimentação de terras) para a construção das novas 
estruturas (plena via da VE2, via de serviço, talude de proteção e obra de proteção marítima – 
quebra-mar); 

- Funcionamento do estaleiro e circulação de veículos e máquinas afetos à obra. 
 
A movimentação de terras nas proximidades da linha de água e a reformulação da PH existente, podem 
originar obstáculos temporários ao escoamento, favorecendo riscos de inundação, enquanto são 
introduzidos sedimentos no meio fluvial, afetando o equilíbrio entre o transporte e a acumulação em 
situação de precipitação intensa. Embora possa ocorrer obstrução do escoamento devido à 
acumulação de sedimentos na linha de água atravessada, esta linha, em virtude da sua reduzida 
dimensão (drena uma bacia de apenas 0,11 km2), não é considerada uma ribeira vulnerável à 
ocorrência de cheias. 
 
Pelo acima exposto, o impacte negativo resultante da obstrução à drenagem natural é localizado, de 
curto prazo, provável, apresentando magnitude insignificante e uma significância baixa. 
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Impacte Negativo: Alteração da drenagem natural e dos processos de transporte e acumulação de sedimentos 

Avaliação do Impacte 

Magnitude:  
Insignificante (4) 

Sensibilidade do Recurso / Recetor:  
Baixa 

Significância do 
Impacte 

Dimensão 
Espacial 

Duração 
Probabilidade 
de Ocorrência 

Importância / 
Valor 

Vulnerabilidade 

Baixa 
Local  

(1) 
Curto Prazo 

(1) 
Provável  

(2) 
Baixa Baixa 

 
Medidas de mitigação: 

• Colocar as terras sobrantes ou destinadas a posterior reutilização na recuperação das áreas 
intervencionadas em locais com características adequadas para depósito, salvaguardando as 
seguintes situações: 
- terrenos situados em linhas de água, leitos e margens de massas de água; 

- zonas ameaçadas por cheias, zonas de infiltração elevada, perímetros de proteção de 
captações de água; 

- áreas classificadas da RAN; 

- áreas classificadas para a conservação da natureza; 

- outras áreas onde as operações de movimentação das terras possam afetar espécies de flora 
e de fauna protegidas por lei; 

- zonas com identificação de espécies exóticas invasoras; 

- locais sensíveis do ponto de vista geotécnico; 

- locais sensíveis do ponto de vista paisagístico; 

- áreas com atividade agrícola; 

- áreas na proximidade de áreas urbanas e/ou turísticas; 

- zonas de proteção do património. 

• Programar os trabalhos de movimentação de terras para que ocorram, tanto quanto possível, nas 
épocas mais húmidas (em que o solo não está tão seco e propenso a originar poeiras que possam 
depositar-se na linha de água), mas evitando os períodos de maior queda pluviométrica (para 
minimizar a ocorrência de fenómenos de erosão hídrica e transporte de sedimentos).  

• Iniciar os trabalhos de movimentação de terras assim que os solos estejam limpos, evitando 
repetição de ações sobre as mesmas áreas, de modo a minimizar a erosão hídrica e o transporte 
sólido. 

• Proceder à lavagem das rodas dos veículos e máquinas envolvidos nos trabalhos de construção à 
saída do estaleiro e dos locais de obra para evitar o arrastamento de terras e lamas para exterior, 
as quais poderão ser carreadas para as linhas de água durante os períodos de elevada queda 
pluviométrica. 

 
Significância do impacte após a adoção das medidas de mitigação: Baixa a nula. 
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Alteração da produtividade dos aquíferos 
 
A construção de estruturas como as previstas no projeto resulta na impermeabilização do solo na área 
de implantação direta dessas estruturas. A diminuição da permeabilidade do terreno contribui, por 
sua vez, para o aumento do escoamento superficial e diminuição da infiltração. 
 
Considerando que as estruturas a construir localizar-se-ão maioritariamente sobre área já 
impermeabilizada associada à presença da VE2 e que a área de intervenção encontra-se fora das 
principais zonas de recarga dos aquíferos locais (planalto do Paul da Serra), numa zona de transição do 
aquífero base com a água salgada, onde não existem os usos relevantes, prevê-se que o projeto não 
afete de forma relevante a produtividade dos aquíferos locais. 
 
Desta forma, o potencial impacte negativo do projeto na infiltração, drenagem e produtividade dos 
aquíferos locais, será localizado, permanente, improvável, apresentando uma magnitude baixa, a qual 
conjugada com a baixa sensibilidade que os aquíferos apresentam nesta zona, resulta numa 
significância baixa. 
 

Impacte Negativo: Alteração da produtividade dos aquíferos 

Avaliação do Impacte 

Magnitude:  
Baixa (6) 

Sensibilidade do Recurso / Recetor:  
Baixa 

Significância do 
Impacte 

Dimensão 
Espacial 

Duração 
Probabilidade 
de Ocorrência 

Importância / 
Valor 

Vulnerabilidade 

Baixa 
Local  

(1) 
Permanente 

(4) 
Improvável  

(1) 
Média Baixa 

 
Medidas de mitigação: 

• Localizar os estaleiros e depósitos de materiais fora de áreas de recarga de aquíferos e de 
infiltração máxima.  

• Na seleção da localização das infraestruturas de apoio à obra, salvaguardar uma distância de 
segurança relativamente a locais de elevada vulnerabilidade à poluição (áreas classificadas). 

• Utilizar, tanto quanto possível, os acessos existentes (procedendo-se à sua beneficiação sempre 
que necessário) para circulação dos veículos e máquinas afetos à obra, de forma a evitar a 
compactação dos solos e a afetação da taxa de infiltração e de recarga dos aquíferos. 

• Caso seja comprovadamente necessário proceder à abertura de novos acessos ou à ampliação dos 
acessos existentes, privilegiar locais menos sensíveis à compactação e impermeabilização dos 
solos, nomeadamente, locais de menor capacidade de uso. 

• Após a conclusão dos trabalhos, os solos das áreas não pavimentadas do estaleiro e das zonas de 
circulação de veículos e máquinas da obra deverão ser revolvidos, promovendo a sua 
descompactação, arejamento e restabelecimento das condições de infiltração e de recarga de 
aquíferos, reconstituindo, a sua estrutura e equilíbrio. 

 
Significância do impacte após a adoção das medidas de mitigação: Baixa a nula. 
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Alteração da qualidade da água 
 
A realização dos trabalhos de construção poderá resultar na afetação da qualidade dos recursos 
hídricos presentes na área de intervenção e sua envolvente, devido à libertação e arrastamento de 
sedimentos, que aumentarão a turbidez da água, e a problemas de contaminação originados por 
derrames acidentais de poluentes (em particular produtos perigosos) e/ou por uma gestão inadequada 
dos resíduos produzidos em obra. 
 
Não é expectável que ocorram problemas de contaminação associados a descargas não controladas 
dos efluentes domésticos produzidos no estaleiro e na frente de obra. Tal facto resulta das medidas 
de controle que normalmente são adotadas para evitar a descarga de águas residuais não tratadas no 
meio hídrico, nomeadamente, a construção de fossas sépticas estanques, o envio dos efluentes 
gerados para uma Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) ou a ligação das instalações 
sanitárias à rede de saneamento local. 
 
Face à reduzida dimensão da área sujeita a intervenção no âmbito do projeto, ao facto dessa área 
abranger apenas o troço final de uma pequena linha de água e ao facto de não existirem usos sensíveis 
na área de influência do projeto, a afetação da qualidade dos recursos hídricos presentes na área de 
intervenção constitui-se como um impacte negativo, localizado, temporário mas com alguma 
probabilidade de ocorrer, apresentando magnitude e significância baixas. 
 

Impacte Negativo: Afetação da qualidade dos recursos hídricos 

Avaliação do Impacte 

Magnitude:  
Baixa (6) 

Sensibilidade do Recurso / Recetor:  
Baixa 

Significância do 
Impacte 

Dimensão 
Espacial 

Duração 
Probabilidade 
de Ocorrência 

Importância / 
Valor 

Vulnerabilidade 

Baixa 
Local  

(1) 
Curto prazo 

(1) 
Provável  

(2) 
Média Baixa 

 
Medidas de mitigação: 

• Realizar todas as operações de manutenção e lavagem de maquinaria pesada, bem como o 
manuseamento de óleos, lubrificantes e o abastecimento de combustíveis ou outras substâncias 
químicas passíveis de provocar contaminação das águas superficiais e subterrâneas em locais 
apropriados devidamente impermeabilizados. 

• Utilizar recipientes adequados e estanques para o armazenamento temporário dos óleos, 
lubrificantes, tintas, colas e resinas usados na obra. Colocar esses recipientes em local 
impermeabilizado, com bacia de retenção de derrames acidentais, se possível coberto, separando-
se os óleos hidráulicos e de motor usados para gestão diferenciada. 

• A zona de armazenamento de produtos perigosos e o parque de estacionamento de viaturas 
devem ser drenados para uma bacia de retenção, impermeabilizada e isolada da rede de drenagem 
natural, de forma a evitar que os derrames acidentais de óleos, combustíveis ou outros produtos 
perigosos contaminem os solos e as águas. Esta bacia de retenção deve estar equipada com um 
separador de hidrocarbonetos. 
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• Caso se verifique a existência de materiais de escavação com vestígios de contaminação, proceder 
ao seu armazenamento em locais que evitem a contaminação dos solos e das águas subterrâneas, 
por infiltração, ou o arrastamento para águas superficiais, por ação do escoamento de águas 
pluviais, até que esses materiais sejam encaminhados para destino final adequado. 

• Proceder à lavagem das rodas dos veículos e máquinas envolvidos nos trabalhos de construção à 
saída do estaleiro e dos locais de obra para evitar o arrastamento de terras e lamas para exterior, 
as quais poderão ser carreadas para as linhas de água durante os períodos de elevada queda 
pluviométrica, aumentando a sua turbidez. 

 
Significância do impacte após a adoção das medidas de mitigação: Baixa a nula. 

5.6.2 Fase de exploração 
 
Na fase de exploração os impactes nos recursos hídricos estão relacionados com a: 
 

- Melhoria das condições de drenagem na área de intervenção; 
- Alteração da qualidade dos recursos hídricos resultante da descarga das águas de escorrência 

da VE2. 

Melhoria das condições de drenagem na área de intervenção 
 
O projeto preconiza a demolição integral da PH que restabelece a única linha de água intercetada (ao 
km 3+585) pelo trecho da VE2 em análise, estando prevista a implantação de uma nova PH constituída 
por uma secção quadrangular (secção 3,0 x 3x0 m), dimensionada para um período de retorno de 100 
anos e um caudal máximo de cheia de 6,32 m3/s.  
 
Esta intervenção (combinada com a drenagem longitudinal) terá um impacte positivo nas condições 
de drenagem da área de intervenção, garantindo o adequado restabelecimento da linha de água 
intercetada. Este impacte positivo será de dimensão local, permanente, muito provável, apresentando 
magnitude e significância médias. 
 

Impacte Positivo: Melhoria das condições de drenagem na área de intervenção 

Avaliação do Impacte 

Magnitude:  
Média (8) 

Sensibilidade do Recurso / Recetor:  
Baixa 

Significância do 
Impacte 

Dimensão 
Espacial 

Duração 
Probabilidade 
de Ocorrência 

Importância / 
Valor 

Vulnerabilidade 

Média 
Local  

(1) 
Permanente 

(4) 
Muito Provável  

(3) 
Baixa Baixa 

 
Medidas de potenciação: 

• Assegurar a adequada manutenção e limpeza dos órgãos de drenagem transversal e longitudinal 
com o objetivo de evitar eventuais acumulações de água a montante destas infraestruturas. 

 
Significância do impacte após a adoção das medidas de potenciação: Média. 
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Afetação da qualidade dos recursos hídricos 
 
No que se refere à qualidade dos recursos hídricos, durante a fase de exploração a principal fonte de 
afetação corresponde à descarga de escorrências da plataforma da via da VE2. 
 
Para avaliação deste impacte no caso do presente projeto é fundamental ter presente os seguintes 
aspetos: i) a VE2 é uma via já existente e em operação; e ii) não se prevê que as intervenções a realizar 
no âmbito do projeto vão determinar um aumento do tráfego na via.  
 
Assim sendo, prevê-se que durante a fase de exploração do projeto a carga poluente transportada 
pelas escorrências da plataforma da via se manterá muito idêntica ao que ocorre atualmente, não se 
prevendo que essas escorrências originem um impacte negativo na qualidade dos recursos hídricos 
distinto do que se verifica antes da intervenção. 
 
Refira-se que neste contexto não se considerou necessário recorrer a um modelo matemático para 
prever as concentrações de poluentes típicos nestas escorrências e avaliar os potenciais impactes 
gerados.  
 
Os impactes previstos na qualidade dos recursos hídricos durante exploração serão negativos, locais, 
permanentes, prováveis e de magnitude e significância baixas, não se esperando alterações na 
qualidade do meio hídrico recetor. 
 

Impacte Negativo: Afetação da qualidade dos recursos hídricos 

Avaliação do Impacte 

Magnitude:  
Baixa (7) 

Sensibilidade do Recurso / Recetor:  
Baixa 

Significância do 
Impacte 

Dimensão 
Espacial 

Duração 
Probabilidade 
de Ocorrência 

Importância / 
Valor 

Vulnerabilidade 

Baixa 
Local  

(1) 
Permanente 

(4) 
Provável  

(2) 
Baixa Baixa 

 
Medidas de mitigação: 
 
Não se preconizam medidas específicas para mitigar este impacte. 
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5.7 HIDRODINÂMICA MARINHA 

5.7.1 Fase de construção 

5.7.1.1 Níveis de água 
 
A construção da obra de proteção do pé de talude não terá qualquer efeito nos níveis de maré, nas 
sobrelevações de origem meteorológica ou na subida do nível médio do mar provocada por alterações 
climáticas. 

5.7.1.2 Correntes 
 
Como se referiu no subcapítulo 4.7, as correntes marítimas, quer as associadas à circulação do 
Atlântico Norte, quer as provocadas pela propagação da maré, são de pequena velocidade. 
 
No interior da baía compreendida entre o Seixal e a Ponta Delgada, onde o trecho de costa em estudo 
se insere, as correntes são praticamente nulas, como referido em 4.7.2. 
 
Junto à costa, por efeito do atrito, estas deixam de se fazer sentir. 
 
A construção da obra de proteção do pé de talude não terá, por isso, qualquer impacte nas correntes 
marítimas. 

5.7.1.3 Agitação marítima 
 
Para avaliar os impactes da construção da obra de proteção do pé de talude nas condições de agitação 
junto à costa refizeram-se as simulações com o modelo MIKE21 SW com a malha representativa da 
batimetria corrigida para representar a geometria da obra. A Figura 105 apresenta a malha adotada. 
 
Com base nesta batimetria simularam-se as mesmas condições de agitação adotadas na situação sem 
obra e determinaram-se as alterações sofridas pelas ondas na sua propagação desde o largo até à costa 
nos três pontos indicados no subcapítulo 4.7.1.3. 
 
A partir destes resultados e das condições de agitação ao largo determinaram-se as condições de 
agitação nestes três pontos. Nas Figura 106 a Figura 108 representam-se as distribuições direcionais 
da altura significativa e do período de pico obtidas e nas Figura 109 a Figura 114 apresentam-se as 
distribuições conjuntas direção das ondas vs altura significativa e direção das ondas vs período de pico. 
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Figura 105 - Pormenor da malha de cálculo e batimetria na zona em estudo após introdução da obra de 
proteção 
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Figura 106 - Distribuições direcionais da altura 
significativa e do período de pico no ponto P1, após a 

construção da obra de proteção do pé de talude 

Figura 107 - Distribuições direcionais da altura 
significativa e do período de pico no ponto P2, 

após a construção da obra de proteção do pé de 
talude 
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Figura 108 - Distribuições direcionais da altura significativa e do período de pico no ponto P3, após a 
construção da obra de proteção do pé de talude 
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Figura 109 - Distribuição conjunta da direção, θ, e da altura significativa das ondas, Hs, no ponto P1, após a 
construção da obra de proteção do pé de talude 

 

 

Figura 110 - Distribuição conjunta da direção, θ, e do período de pico das ondas, Tp, no ponto P1, após a 
construção da obra de proteção do pé de talude 

  

 

 

 

θ (°) /Hs (m) <0,5 0,5-1,5 1,5-2,5 2,5-3,5 3,5-4,5 4,5-5,5 5,5-6,5 6,5-7,5 Σ

0-20 10.2951 15.1747 3.0111 0.4493 0.0642 0.0040 0.0018 29.00

20-40 0.0043 2.9465 5.4505 0.6886 0.0819 0.0058 9.18

40-60 0.0967 0.7410 0.5305 0.1061 0.0162 0.0043 0.0032 1.50

60-80 0.1198 0.3577 0.3584 0.0913 0.0148 0.0025 0.0004 0.94

80-100 0.0123 0.3183 0.3223 0.0964 0.0134 0.0025 0.77

100-120 0.0079 0.3375 0.3079 0.0942 0.0173 0.0004 0.0004 0.77

120-140 0.0032 0.2819 0.3360 0.0895 0.0177 0.0022 0.73

140-160 0.0047 0.2754 0.3100 0.0845 0.0170 0.0011 0.0004 0.69

160-180 0.0069 0.2609 0.3252 0.0740 0.0231 0.0014 0.69

180-200 0.0072 0.2801 0.3093 0.0873 0.0184 0.0022 0.70

200-220 0.0097 0.2931 0.3194 0.0830 0.0184 0.0014 0.0004 0.73

220-240 0.0101 0.3162 0.3180 0.0928 0.0159 0.0018 0.75

240-260 0.0094 0.3411 0.3465 0.1057 0.0209 0.0007 0.0004 0.82

260-280 0.0159 0.3811 0.3288 0.1169 0.0206 0.0014 0.86

280-300 0.0177 0.3616 0.3898 0.1184 0.0202 0.0011 0.91

300-320 0.5735 0.5468 0.3948 0.1249 0.0220 0.0014 0.0004 1.66

320-340 0.7789 7.7120 1.2083 0.1830 0.0285 0.0014 9.91

340-360 0.0206 20.0644 15.6248 3.1176 0.4843 0.0585 0.0043 39.37

Σ 1.6988 46.1106 42.3553 8.3653 1.3000 0.1545 0.0137 0.0018 100.00

θ (°) /Hs (m) <0,5 0,5-1,5 1,5-2,5 2,5-3,5 3,5-4,5 4,5-5,5 5,5-6,5 6,5-7,5 Σ

0-20 10.2677 15.1646 3.0129 0.4548 0.0668 0.0040 0.0018 28.97

20-40 0.0036 2.9649 5.4469 0.6908 0.0819 0.0051 9.19

40-60 0.0993 0.7420 0.5331 0.1054 0.0166 0.0043 0.0036 1.50

60-80 0.1202 0.3541 0.3624 0.0924 0.0159 0.0025 0.0004 0.95

80-100 0.0090 0.3154 0.3212 0.0956 0.0148 0.0025 0.76

100-120 0.0047 0.3357 0.3097 0.0938 0.0177 0.0004 0.0004 0.76

120-140 0.0040 0.2822 0.3346 0.0913 0.0184 0.0022 0.73

140-160 0.0032 0.2729 0.3107 0.0855 0.0180 0.0011 0.0004 0.69

160-180 0.0051 0.2591 0.3259 0.0751 0.0242 0.0014 0.69

180-200 0.0065 0.2848 0.3111 0.0863 0.0191 0.0025 0.71

200-220 0.0061 0.2941 0.3194 0.0834 0.0180 0.0025 0.0004 0.72

220-240 0.0090 0.3126 0.3205 0.0928 0.0166 0.0018 0.75

240-260 0.0079 0.3389 0.3454 0.1065 0.0206 0.0018 0.0004 0.82

260-280 0.0170 0.3797 0.3281 0.1195 0.0217 0.0014 0.87

280-300 0.0184 0.3562 0.3948 0.1195 0.0213 0.0011 0.91

300-320 0.5814 0.5526 0.3927 0.1267 0.0227 0.0022 0.0004 1.68

320-340 0.7572 7.6326 1.2073 0.1848 0.0292 0.0018 9.81

340-360 0.0191 19.8955 15.7760 3.1995 0.5082 0.0639 0.0047 39.47

Σ 1.6718 45.8410 42.5043 8.4617 1.3397 0.1653 0.0144 0.0018 100.00

 

 

 

θ (°) /Tp (s) 4-6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20 Σ

0-20 0.4320 5.0633 8.9605 6.2478 5.7043 1.9046 0.6201 0.0679 29.00

20-40 0.2974 4.2473 2.8429 1.1271 0.4270 0.2057 0.0260 0.0043 9.18

40-60 0.0603 0.3894 0.2328 0.4742 0.2025 0.1205 0.0166 0.0018 1.50

60-80 0.0354 0.1602 0.1621 0.3288 0.1501 0.0946 0.0108 0.0029 0.94

80-100 0.0126 0.0498 0.1433 0.3100 0.1411 0.0913 0.0126 0.0043 0.77

100-120 0.0076 0.0502 0.1660 0.2775 0.1512 0.0891 0.0199 0.0040 0.77

120-140 0.0061 0.0393 0.1440 0.2812 0.1577 0.0819 0.0144 0.0058 0.73

140-160 0.0058 0.0375 0.1393 0.2606 0.1465 0.0819 0.0170 0.0043 0.69

160-180 0.0072 0.0346 0.1397 0.2436 0.1527 0.0866 0.0224 0.0047 0.69

180-200 0.0119 0.0336 0.1267 0.2505 0.1458 0.1115 0.0224 0.0022 0.70

200-220 0.0094 0.0379 0.1296 0.2396 0.1823 0.1043 0.0202 0.0022 0.73

220-240 0.0072 0.0469 0.1310 0.2646 0.1664 0.1151 0.0191 0.0043 0.75

240-260 0.0047 0.0426 0.1371 0.3068 0.1628 0.1400 0.0267 0.0040 0.82

260-280 0.0061 0.0577 0.1494 0.3097 0.1592 0.1476 0.0282 0.0069 0.86

280-300 0.0051 0.0541 0.1274 0.3418 0.1776 0.1714 0.0224 0.0090 0.91

300-320 0.0480 0.3826 0.4270 0.3941 0.1808 0.2046 0.0184 0.0083 1.66

320-340 0.0707 0.8128 3.2699 3.5763 1.7335 0.4201 0.0188 0.0101 9.91

340-360 0.0650 0.8128 5.2654 10.4658 14.7297 6.3453 1.5617 0.1288 39.37

Σ 1.09 12.35 22.69 25.70 24.87 10.52 2.50 0.28 100.00

θ (°) /Tp (s) 4-6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20 Σ

0-20 0.4356 5.0810 8.9547 6.2276 5.6891 1.8988 0.6179 0.0679 28.97

20-40 0.2941 4.2303 2.8476 1.1416 0.4392 0.2082 0.0278 0.0043 9.19

40-60 0.0603 0.3887 0.2339 0.4786 0.2025 0.1220 0.0166 0.0018 1.50

60-80 0.0350 0.1602 0.1621 0.3284 0.1530 0.0949 0.0112 0.0029 0.95

80-100 0.0108 0.0487 0.1433 0.3086 0.1382 0.0928 0.0119 0.0043 0.76

100-120 0.0069 0.0480 0.1657 0.2797 0.1523 0.0859 0.0199 0.0040 0.76

120-140 0.0065 0.0393 0.1444 0.2808 0.1577 0.0834 0.0148 0.0058 0.73

140-160 0.0043 0.0375 0.1393 0.2617 0.1462 0.0823 0.0162 0.0043 0.69

160-180 0.0065 0.0343 0.1393 0.2422 0.1534 0.0870 0.0235 0.0047 0.69

180-200 0.0162 0.0361 0.1270 0.2508 0.1451 0.1115 0.0213 0.0022 0.71

200-220 0.0094 0.0375 0.1299 0.2404 0.1812 0.1032 0.0202 0.0022 0.72

220-240 0.0076 0.0480 0.1303 0.2624 0.1671 0.1144 0.0191 0.0043 0.75

240-260 0.0043 0.0415 0.1371 0.3075 0.1599 0.1400 0.0271 0.0040 0.82

260-280 0.0061 0.0585 0.1494 0.3111 0.1610 0.1465 0.0282 0.0065 0.87

280-300 0.0051 0.0549 0.1278 0.3403 0.1787 0.1729 0.0231 0.0087 0.91

300-320 0.0487 0.3894 0.4367 0.3952 0.1801 0.2014 0.0180 0.0090 1.68

320-340 0.0704 0.8124 3.2645 3.5319 1.6880 0.4176 0.0184 0.0097 9.81

340-360 0.0646 0.8063 5.2611 10.5113 14.7784 6.3532 1.5628 0.1292 39.47

Σ 1.09 12.35 22.69 25.70 24.87 10.52 2.50 0.28 100.00
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Figura 111 - Distribuição conjunta da direção, θ, e da altura significativa das ondas, Hs, no ponto P2, após a 
construção da obra de proteção do pé de talude 

 

 

Figura 112 - Distribuição conjunta da direção, θ, e do período de pico das ondas, Tp, no ponto P2, após a 
construção da obra de proteção do pé de talude 

 

 

 

θ (°) /Tp (s) 4-6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20 Σ

0-20 0.4230 4.9954 9.3820 9.5036 8.5884 3.0609 0.9752 0.1556 37.08

20-40 0.3061 4.3483 3.1367 1.0661 0.4367 0.2342 0.0541 0.0025 9.58

40-60 0.0599 0.3627 0.3837 0.4782 0.2230 0.1523 0.0429 0.0014 1.70

60-80 0.0375 0.1624 0.2830 0.3454 0.1866 0.1187 0.0411 0.0029 1.18

80-100 0.0097 0.0502 0.2501 0.3468 0.2079 0.1220 0.0372 0.0025 1.03

100-120 0.0061 0.0509 0.2274 0.2866 0.1815 0.1220 0.0354 0.0018 0.91

120-140 0.0054 0.0408 0.2061 0.2732 0.2061 0.1350 0.0484 0.0025 0.92

140-160 0.0061 0.0375 0.1722 0.2978 0.2198 0.1270 0.0368 0.0032 0.90

160-180 0.0058 0.0357 0.1646 0.2729 0.2205 0.1314 0.0321 0.0032 0.87

180-200 0.0162 0.0336 0.1642 0.2725 0.1953 0.1400 0.0361 0.0036 0.86

200-220 0.0097 0.0375 0.1732 0.2844 0.1935 0.1314 0.0300 0.0014 0.86

220-240 0.0065 0.0480 0.1631 0.2826 0.1971 0.1498 0.0487 0.0025 0.90

240-260 0.0047 0.0390 0.1779 0.2876 0.1895 0.1675 0.0476 0.0032 0.92

260-280 0.0065 0.0541 0.1747 0.3126 0.1891 0.1942 0.0585 0.0025 0.99

280-300 0.0061 0.0509 0.1837 0.3187 0.1971 0.2270 0.0599 0.0043 1.05

300-320 0.0217 0.1299 0.2028 0.3779 0.2039 0.2729 0.0736 0.0047 1.29

320-340 0.0906 0.8207 1.8223 0.9337 0.2501 0.3494 0.1043 0.0018 4.37

340-360 0.0711 1.0701 5.4744 9.8028 12.7475 4.6630 0.6922 0.0675 34.59

Σ 1.09 12.37 22.74 25.74 24.83 10.50 2.45 0.27 100.00

θ (°) /Tp (s) 4-6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20 Σ

0-20 0.4209 5.0725 9.4796 8.9958 5.9739 3.0646 0.9411 0.1137 34.06

20-40 0.3014 4.2710 3.0472 0.7476 0.5895 0.2325 0.0256 0.0032 9.22

40-60 0.0592 0.3581 0.3827 0.2679 0.3574 0.1531 0.0256 0.0014 1.61

60-80 0.0375 0.1570 0.2794 0.1650 0.3094 0.1180 0.0220 0.0047 1.09

80-100 0.0079 0.0487 0.2484 0.1791 0.2780 0.1227 0.0202 0.0069 0.91

100-120 0.0069 0.0498 0.2263 0.1830 0.2985 0.1220 0.0224 0.0054 0.91

120-140 0.0054 0.0397 0.2069 0.1783 0.2574 0.1350 0.0224 0.0043 0.85

140-160 0.0061 0.0393 0.1722 0.1751 0.2661 0.1245 0.0321 0.0058 0.82

160-180 0.0061 0.0368 0.1635 0.1729 0.2650 0.1314 0.0249 0.0032 0.80

180-200 0.0159 0.0343 0.1646 0.1635 0.2458 0.1404 0.0274 0.0011 0.79

200-220 0.0097 0.0383 0.1718 0.1736 0.2682 0.1325 0.0231 0.0043 0.82

220-240 0.0065 0.0505 0.1668 0.2014 0.2971 0.1495 0.0253 0.0043 0.90

240-260 0.0043 0.0404 0.1747 0.1740 0.3036 0.1668 0.0184 0.0058 0.89

260-280 0.0065 0.0545 0.1762 0.1733 0.3217 0.1960 0.0220 0.0036 0.95

280-300 0.0061 0.0505 0.1830 0.1791 0.3462 0.2263 0.0303 0.0032 1.02

300-320 0.0213 0.1372 0.2043 0.1650 0.4321 0.2765 0.0231 0.0065 1.27

320-340 0.0910 0.8231 1.9166 0.8065 0.6762 0.3469 0.0238 0.0112 4.70

340-360 0.0711 1.0613 5.3753 12.6492 13.3531 4.6624 1.1249 0.0787 38.38

Σ 1.08 12.36 22.74 25.75 24.84 10.50 2.45 0.27 100.00
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Figura 113 - Distribuição conjunta da direção, θ, e da altura significativa das ondas, Hs, no ponto P3, após a 
construção da obra de proteção do pé de talude 

 

 

Figura 114 - Distribuição conjunta da direção, θ, e do período de pico das ondas, Tp, no ponto P3, após a 
construção da obra de proteção do pé de talude 

 

 

 

θ (°) /Hs (m) <0,5 0,5-1,5 1,5-2,5 2,5-3,5 3,5-4,5 4,5-5,5 5,5-6,5 6.5-7.5 Σ

0-20 9.7209 15.4822 3.4262 0.5731 0.0996 0.0043 0.0036 29.31

20-40 0.0054 2.8880 5.2629 0.7045 0.0993 0.0115 8.97

40-60 0.1104 0.7038 0.5165 0.1130 0.0289 0.0043 0.0047 1.48

60-80 0.1364 0.3075 0.3909 0.1065 0.0217 0.0018 0.0011 0.97

80-100 0.0097 0.2941 0.3436 0.1003 0.0224 0.0032 0.77

100-120 0.0072 0.3147 0.3266 0.1115 0.0195 0.0014 0.0004 0.78

120-140 0.0061 0.2667 0.3378 0.1065 0.0213 0.0029 0.74

140-160 0.0036 0.2613 0.3313 0.0935 0.0220 0.0022 0.0004 0.71

160-180 0.0047 0.2433 0.3281 0.0805 0.0260 0.0018 0.68

180-200 0.0087 0.2631 0.3209 0.0956 0.0238 0.0040 0.72

200-220 0.0076 0.2793 0.3299 0.0902 0.0206 0.0025 0.0004 0.73

220-240 0.0087 0.2967 0.3274 0.1090 0.0199 0.0032 0.76

240-260 0.0087 0.3259 0.3523 0.1252 0.0260 0.0022 0.0004 0.84

260-280 0.0188 0.3645 0.3407 0.1224 0.0282 0.0025 0.88

280-300 0.0267 0.3436 0.3985 0.1281 0.0253 0.0022 0.92

300-320 0.5778 0.5991 0.4215 0.1375 0.0310 0.0029 0.0004 1.77

320-340 0.6403 7.8012 1.3181 0.2263 0.0365 0.0058 10.03

340-360 0.0242 19.4750 15.8081 3.0894 0.4627 0.0603 0.0051 38.92

Σ 1.60 44.75 42.94 8.97 1.51 0.21 0.02 0.00 100.00

θ (°) /Hs (m) <0,5 0,5-1,5 1,5-2,5 2,5-3,5 3,5-4,5 4,5-5,5 5,5-6,5 6,5-7,5 Σ

0-20 0.0004 9.7131 15.5441 3.4577 0.5870 0.1025 0.0051 0.0036 29.41

20-40 0.0032 2.8682 5.1927 0.6924 0.0978 0.0123 8.87

40-60 0.1130 0.7007 0.5155 0.1119 0.0292 0.0047 0.0047 1.48

60-80 0.1314 0.3047 0.3910 0.1058 0.0231 0.0018 0.0011 0.96

80-100 0.0090 0.2939 0.3419 0.0996 0.0238 0.0032 0.77

100-120 0.0061 0.3137 0.3267 0.1115 0.0199 0.0022 0.0004 0.78

120-140 0.0061 0.2668 0.3357 0.1069 0.0217 0.0029 0.74

140-160 0.0040 0.2599 0.3314 0.0949 0.0231 0.0022 0.0004 0.72

160-180 0.0047 0.2451 0.3278 0.0773 0.0285 0.0014 0.68

180-200 0.0029 0.2700 0.3235 0.0960 0.0235 0.0043 0.72

200-220 0.0072 0.2812 0.3296 0.0903 0.0209 0.0025 0.0007 0.73

220-240 0.0072 0.2996 0.3267 0.1072 0.0217 0.0032 0.77

240-260 0.0069 0.3238 0.3523 0.1249 0.0271 0.0018 0.0007 0.84

260-280 0.0152 0.3646 0.3357 0.1242 0.0282 0.0025 0.87

280-300 0.0231 0.3430 0.3996 0.1289 0.0256 0.0022 0.92

300-320 0.5931 0.6036 0.4184 0.1390 0.0318 0.0029 0.0004 1.79

320-340 0.6606 7.5486 1.2429 0.2162 0.0361 0.0065 9.71

340-360 0.0282 19.8465 15.7332 3.1068 0.4578 0.0625 0.0051 39.24

Σ 1.6223 44.8470 42.7687 8.9915 1.5267 0.2217 0.0184 0.0036 100.00

 

 

 

θ (°) /Tp (s) 4-6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20 Σ

0-20 0.4486 5.2297 9.0871 6.2085 5.6823 1.9002 0.6395 0.1140 29.31

20-40 0.2830 4.1162 2.7415 1.1546 0.4353 0.1960 0.0422 0.0029 8.97

40-60 0.0610 0.3692 0.2119 0.4789 0.1996 0.1270 0.0321 0.0018 1.48

60-80 0.0343 0.1613 0.1602 0.3274 0.1548 0.0960 0.0307 0.0011 0.97

80-100 0.0108 0.0498 0.1429 0.3089 0.1393 0.0920 0.0278 0.0018 0.77

100-120 0.0076 0.0480 0.1667 0.2797 0.1548 0.0888 0.0325 0.0032 0.78

120-140 0.0061 0.0401 0.1458 0.2793 0.1538 0.0783 0.0354 0.0025 0.74

140-160 0.0058 0.0368 0.1397 0.2656 0.1465 0.0852 0.0314 0.0032 0.71

160-180 0.0072 0.0332 0.1390 0.2411 0.1530 0.0816 0.0224 0.0069 0.68

180-200 0.0123 0.0336 0.1288 0.2512 0.1473 0.1162 0.0238 0.0029 0.72

200-220 0.0097 0.0350 0.1303 0.2386 0.1768 0.1047 0.0328 0.0025 0.73

220-240 0.0069 0.0455 0.1296 0.2635 0.1678 0.1148 0.0343 0.0025 0.76

240-260 0.0043 0.0415 0.1382 0.3068 0.1613 0.1382 0.0458 0.0043 0.84

260-280 0.0065 0.0588 0.1516 0.3118 0.1617 0.1436 0.0404 0.0025 0.88

280-300 0.0051 0.0549 0.1325 0.3447 0.1758 0.1675 0.0426 0.0014 0.92

300-320 0.0545 0.4093 0.4641 0.4006 0.1844 0.2007 0.0559 0.0007 1.77

320-340 0.0660 0.8034 3.3583 3.6727 1.6580 0.3901 0.0780 0.0014 10.03

340-360 0.0628 0.7882 5.1358 10.3767 14.8091 6.3907 1.2434 0.1180 38.92

Σ 1.09 12.35 22.70 25.71 24.86 10.51 2.49 0.27 100.00

θ (°) /Tp (s) 4-6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20 Σ

0-20 0.4426 5.2425 9.1240 6.2345 5.7013 1.9111 0.6429 0.1144 29.41

20-40 0.2823 4.0996 2.7079 1.1307 0.4162 0.1874 0.0397 0.0029 8.87

40-60 0.0606 0.3668 0.2123 0.4798 0.2004 0.1264 0.0321 0.0014 1.48

60-80 0.0336 0.1578 0.1596 0.3263 0.1549 0.0953 0.0303 0.0011 0.96

80-100 0.0090 0.0498 0.1426 0.3090 0.1393 0.0924 0.0274 0.0018 0.77

100-120 0.0072 0.0487 0.1671 0.2791 0.1541 0.0881 0.0329 0.0032 0.78

120-140 0.0058 0.0408 0.1448 0.2791 0.1534 0.0783 0.0354 0.0025 0.74

140-160 0.0043 0.0386 0.1397 0.2664 0.1462 0.0856 0.0314 0.0036 0.72

160-180 0.0065 0.0336 0.1401 0.2401 0.1538 0.0819 0.0224 0.0065 0.68

180-200 0.0162 0.0336 0.1289 0.2513 0.1466 0.1170 0.0238 0.0029 0.72

200-220 0.0097 0.0361 0.1300 0.2404 0.1773 0.1040 0.0325 0.0025 0.73

220-240 0.0065 0.0455 0.1296 0.2617 0.1686 0.1152 0.0357 0.0029 0.77

240-260 0.0043 0.0404 0.1379 0.3072 0.1603 0.1379 0.0448 0.0047 0.84

260-280 0.0065 0.0570 0.1502 0.3097 0.1606 0.1437 0.0408 0.0018 0.87

280-300 0.0047 0.0542 0.1321 0.3433 0.1762 0.1682 0.0422 0.0014 0.92

300-320 0.0552 0.4170 0.4736 0.4040 0.1827 0.2004 0.0556 0.0007 1.79

320-340 0.0657 0.7982 3.3017 3.5270 1.5581 0.3801 0.0787 0.0014 9.71

340-360 0.0628 0.7899 5.1804 10.5276 14.9163 6.4020 1.2429 0.1180 39.24

Σ 1.08 12.35 22.70 25.72 24.87 10.51 2.49 0.27 100.00
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Comparando a Figura 106 à Figura 108, relativas às condições de agitação após a construção da obra 
de proteção do pé de talude, com as correspondentes relativas à situação atual (Figura 47 a Figura 49), 
verifica-se que não há praticamente diferenças entre as duas situações. O mesmo se verifica 
comparando os valores das Figura 109 à Figura 114 com os das Figura 50 à Figura 55. 
 
Isto significa que a construção da obra de proteção do pé de talude não provoca alterações nas 
condições de incidência da agitação marítima. 
 
Da Figura 115 à Figura 118 apresenta-se a distribuição da altura e nas Figura 119 e Figura 120 a 
distribuição da direção das ondas junto à costa, antes e depois da construção da obra de pé de talude, 
para algumas condições de agitação ao largo, que ilustram o que se acaba de afirmar. 
 
Consideram-se por isso os impactes nulos ou negligenciáveis. 

5.7.2 Fase de exploração 
 
Os impactes da fase de exploração serão os mesmos que foram avaliados para a fase de construção, 
sendo por isso permanentes. 
 
 



 

Estabilização do Talude e Proteção da VE2 entre os  
Túneis da Ladeira da Vinha e João Delgado. 

Troço entre o km 3+600 e 3+800 
Projeto de Execução 

 
Estudo de Impacte Ambiental 

 

 

 Pág. 231 

 

 

 

Figura 115 - Distribuição da altura das ondas na zona em estudo para a situação atual (esquerda) e para a situação após a construção da obra (direita) para H=6 m, Tp=12 s e 
Dir=330º, ao largo 
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Figura 116 - Distribuição da altura das ondas na zona em estudo para a situação atual (esquerda) e para a situação após a construção da obra (direita) para H=6 m, Tp=12 s e 
Dir=0º, ao largo 
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Figura 117 - Distribuição da altura das ondas na zona em estudo para a situação atual (esquerda) e para a situação após a construção da obra (direita) para H=7 m, Tp=14 s e 
Dir=330º, ao largo 
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Figura 118 - Distribuição da altura das ondas na zona em estudo para a situação atual (esquerda) e para a situação após a construção da obra (direita) para H=7 m, Tp=14 s e 
Dir=0º, ao largo 
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Figura 119 - Distribuição da direção média das ondas na zona em estudo para a situação atual (esquerda) e para a situação após a construção da obra (direita) para H=6 m, 
Tp=12 s e Dir=330º, ao largo 
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Figura 120 - Distribuição da direção média das ondas na zona em estudo para a situação atual (esquerda) e para a situação após a construção da obra (direita) para H=7 m, 
Tp=14 s e Dir=330º, ao largo 
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5.8 QUALIDADE DO AR 

5.8.1 Fase de construção 
 
Durante a construção as seguintes atividades terão, previsivelmente, impactes na qualidade do ar: 
 

- Instalação, operação e desativação de estaleiros; 

- Desmatação, decapagem e limpeza de terrenos; 

- Movimentação de terras e terraplenagens; 

- Operação e funcionamento das centrais de betão; 

- Circulação e funcionamento de veículos e máquinas afetos à obra, em particular sobre vias não 
pavimentadas. 

 
Estas atividades serão responsáveis pela emissão de partículas e, em menor quantidade, de CO, NOX, 

SOx e compostos orgânicos voláteis não metânicos (COVNM). 
 
No caso das partículas, a conjugação de vários fatores como sejam a exposição de superfícies de solo 
à ação do vento, a baixa humidade no solo e a inexistência de uma cobertura vegetal, associados à 
circulação de veículos e máquinas nos locais da obra e nas vias não pavimentadas são suscetíveis de 
provocar um aumento temporário de partículas totais em suspensão (PTS). 
 
A granulometria da matéria particulada produzida por estas atividades é maioritariamente superior à 
fração considerada como eventualmente inalável (diâmetro inferior a 10 µm), pelo que o seu efeito 
não assume riscos para a saúde humana, esperando-se apenas um efeito perturbador e incómodo para 
as atividades humanas. 
 
A deposição de partículas na vegetação pode afetar a sua capacidade produtiva, facto que não deve 
ser ignorado no caso deste projeto considerando que na área de estudo foram detetadas diversas 
espécies de flora que apresentam estatuto de proteção legal ou estatuto de conservação ameaçado 
ou ambos. Não obstante a sensibilidade destes recetores, importa referir que essa afetação será 
temporária e significativamente minimizada pela ação da chuva e do vento. 
Em termos espaciais, a área afetada e o local de deposição das partículas dependem essencialmente 
das características do material particulado (tamanho e densidade), da topografia local e das condições 
atmosféricas (é nos períodos mais secos que se verificam maiores emissões de material particulado). 
Com vento moderado (até 25 km/h), partículas com diâmetros entre os 30 e os 100 µm depositam-se 
até às dezenas de metros. 
 
Dada a dificuldade da quantificação das emissões de PTS, a presente avaliação de impactes é 
sobretudo qualitativa.  
 
Face às características do projeto e ao tráfego de veículos e máquinas normalmente gerado por este 
tipo de obras, não é expectável que a concentração de partículas na atmosfera seja suscetível de 
alterar a qualidade do ar junto dos recetores sensíveis (humanos) mais próximos, que correspondem 
a habitações isoladas (unifamiliares) localizadas a cerca de 800 m da entrada do túnel da Ladeira da 
Vinha e a 1.200 m do fim do trecho da VE2 em análise (entrada este do túnel de João Delgado). 
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Os locais mais expostos a este tipo de impactes são, como não podia deixar de ser, onde se irá verificar 
uma maior concentração de intervenções no terreno. Destes destaca-se a execução do quebra-mar e 
a projeção da proteção do talude que irão ocupar uma área total de 9.762 m2. 
 
De referir ainda que as emissões geradas pelas centrais de betão, compostas na sua grande maioria 
por partículas de inertes e cimento, podem afetar a qualidade do ar nas suas proximidades. Embora 
nesta fase ainda não se conheça a sua localização, não é expectável que as mesmas se situem nas áreas 
mais próximas das habitações ou outras áreas sensíveis, sendo o seu impacte bastante minimizado 
dessa forma. 
 
O tráfego de veículos e máquinas será ainda responsável pela emissão de CO, NOx, SOx, COVNM e 
PM10. Contudo, mesmo considerando um volume de tráfego elevado, não é expectável que a 
concentração destes poluentes sofra alteração junto das áreas sensíveis identificadas, que na maioria 
dos casos se limitam a habitações dispersas, mantendo-se uma situação muito semelhante à atual. 
 
Pelo exposto, a alteração da qualidade do ar provocada pelas atividades de construção considera-se 
um impacte negativo, localizado (afetando apenas as áreas próximas ao estaleiro, frentes de obra e 
acessos de obra), certo e de curto prazo, traduzindo-se numa magnitude reduzida. No que concerne a 
sensibilidade dos recetores, considerando que na envolvente da área de intervenção existem espécies 
de flora com estatuto de proteção legal ou estatuto de conservação ameaçado ou ambos, considera-
se que assume um valor médio a alto. Como resultado da combinação da magnitude do impacte e da 
sensibilidade dos recetores, atribui-se a este impacte uma significância média a alta. Salienta-se que 
esta classificação de significância refere-se ao impacte antes da adoção de medidas de mitigação, 
prevendo-se que o impacte residual após a adoção de medidas para evitar ou minimizar as emissões 
de poluentes atmosféricos, em especial, poeira, apresente uma significância baixa. 
 

Impacte Negativo: Alteração da qualidade do ar 

Avaliação do Impacte 

Magnitude:  
Baixa (6) 

Sensibilidade do Recurso / Recetor:  
Média a Alta 

Significância do 
Impacte 

Dimensão 
Espacial 

Duração 
Probabilidade 
de Ocorrência 

Importância / 
Valor 

Vulnerabilidade 

Média a Alta 
Local  

(1) 
Curto Prazo 

(1) 
Certo  

(4) 
Alta Média 

 
Medidas de mitigação: 

• Implementar medidas de controle das emissões de poluentes atmosféricos, incluindo: 
- Definir os percursos para transporte de equipamentos e materiais de/para o estaleiro, de 

terras de empréstimo e/ou materiais excedentários a levar para destino adequado, de forma 
a minimizar a passagem no interior dos aglomerados populacionais e junto a recetores 
sensíveis. 

- Adotar velocidades moderadas na travessia de zonas habitadas, quando tal travessia seja 
inevitável, de forma a minimizar a emissão de poeiras. 
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- Assegurar que o transporte de materiais de natureza pulverulenta ou do tipo particulado 
ocorre em veículos adequados, com a carga coberta, de forma a impedir a dispersão de 
poeiras. 

- Garantir a limpeza regular dos acessos e das áreas afetas à obra, de forma a evitar a 
acumulação e ressuspensão de poeiras, quer por ação do vento, quer por ação da circulação 
de veículos e máquinas afetas à obra.  

- Proteger com coberturas as pilhas temporárias de terra ou sedimentos para evitar a dispersão 
de material por ação do vento. 

- Durante os períodos secos e ventosos proceder à aspersão regular (pelo menos duas vezes por 
dia) e controlada de água nas zonas de trabalhos e nos acessos utilizados pelos diversos 
veículos, onde poderá́ ocorrer a produção, acumulação e ressuspensão de poeiras. 

- Proceder à manutenção e à revisão periódica de todas as máquinas e veículos afetos à obra, 
de forma a manter as normais condições de funcionamento e assegurar a minimização das 
emissões gasosas. 

 
Significância do impacte após a adoção das medidas de mitigação: Baixa. 

5.8.2 Fase de exploração 
 
Na fase de exploração, a única atividade causadora de impactes será a circulação de veículos na VE2, 
da qual resultará a emissão CO, NOx, SOx, COVNM e partículas (PM10). 
 
Uma vez que não é expectável que o projeto induza, por si, o aumento do tráfego da VE2, considera-
se que não irá afetar de forma assinalável a qualidade do ar na área de intervenção do projeto.  
 
Em suma, tendo em conta que atualmente a VE2 é a única com influência nos recetores mais próximos 
da mesma (a distâncias superiores a 800 m), a exploração da VE2, nas condições futuras, não deverá 
determinar o agravamento da qualidade do ar junto dos edifícios de habitação mais próximos, 
relativamente à situação atual. 
 
Não se prevê a necessidade de adoção de medidas de minimização para a fase de exploração da via. 
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5.9 AMBIENTE SONORO 
 
A previsão dos impactes acústicos decorrentes do funcionamento de uma infraestrutura de tráfego 
rodoviário, é efetuada comparando os níveis sonoros previsivelmente apercebidos na ausência do 
projeto ou antes da intervenção (estado atual) com os níveis sonoros previsivelmente apercebidos, 
quer na fase de obra, quer na fase de exploração da via, após a referida intervenção (ruído ambiente). 
 
A metodologia de avaliação dos impactes acústicos adotada no presente EIA compreende os seguintes 
passos: 
 

- Caracterização qualitativa dos impactes acústicos previstos na fase da obra com base nas 
condições acústicas observadas antes do projeto nos locais potencialmente afetados e nos 
níveis sonoros tipicamente emitidos por equipamentos de construção civil; 

- Caracterização qualitativa dos impactes acústicos previstos na fase de exploração do projeto, 
nos locais com ocupação sensível ao ruído situados na sua proximidade; 

- Caso aplicável, definição das medidas adequadas para minimização do ruído gerado pelo 
projeto em apreço, de modo a satisfazer as disposições regulamentares em vigor (indicadas 
no art.º 13.º do Decreto-Lei n.º 9/2007) até ao ano horizonte do projeto, e onde, 
consequentemente, deverão ser implementadas medidas de minimização do ruído. 

 
Relativamente à natureza dos impactes acústicos previstos considera-se: 
 

- Impacte Positivo: Sempre que os níveis de ruído ambiente previstos, para os períodos diurno, 
entardecer e noturno, após a implementação do Projeto são inferiores aos valores registados 
antes da sua implementação. 

- Impacte Negativo: Sempre que os níveis de ruído ambiente previstos, para os períodos diurno, 
entardecer e noturno, após a implementação do Projeto são superiores inferiores aos valores 
registados antes da sua implementação. 

 
A metodologia adotada para a classificação dos impactes acústicos previstos, nomeadamente no que 
concerne à sua magnitude e significância, tem por base a “Nota Técnica para Avaliação do Descritor 
em AIA – versão 2”, publicada pela APA, em junho de 2010. 
 
Em face o acima exposto, a magnitude dos impactes acústicos é classificada de acordo com o 
diferencial (Δ) entre os níveis sonoros correspondentes à “Alternativa Zero” e os níveis sonoros 
previstos para a fase de exploração da via (após a construção do projeto), adotando-se o seguinte 
critério: 
 

- 1 dB(A) ≤ Δ < 7 dB(A): Magnitude Reduzida; 
- dB(A) ≤ Δ ≤ 15 dB(A): Magnitude Moderada; 
- Δ > 15 dB(A): Magnitude Elevada. 
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No que concerne à significância dos impactes acústicos previstos considera-se que estes são: 
 

- Pouco significativos: Quando se verifica o cumprimento dos limites legais e da Regra de Boas 
Práticas (Δ ≤ 15 dB(A)); 

- Significativos: Quando se verifica o incumprimento dos limites legais ou da Regra de Boas 
Práticas (Δ ≤ 15 dB(A)); 

- Muito significativos: Quando se verifica o incumprimento dos limites legais superior a 10 dB(A). 

5.9.1 Fase de construção 
 
Durante a fase de construção, os trabalhos a desenvolver envolvem operações diversas, algumas das 
quais são naturalmente ruidosas, tais como a utilização de martelos pneumáticos e os trabalhos de 
escavação, prevendo-se por isso a possibilidade de ocorrência de impactes negativos na componente 
acústica do ambiente, designadamente nas proximidades dos locais de obra, dos caminhos de acesso 
e dos estaleiros. 
 
Para além do tipo de ações a desenvolver durante a fase de obra cumpre ainda salientar que se umas 
operações têm, em cada local, duração limitada no tempo, outras afetarão toda a área vizinha e 
abrangerão grande parte do período de construção. 
 
Complementarmente ao acima referido deverá ser tida em consideração uma fase de desmobilização 
da obra, a qual engloba todos os trabalhos inerentes à remoção dos estaleiros, recolha de materiais e 
à reposição da situação inicial. 
 
Os níveis sonoros gerados e apercebidos durante as obras dependerão de vários fatores ainda não 
conhecidos (características, quantidade, localização e regimes de funcionamento dos equipamentos a 
utilizar, caminhos de acesso à obra, etc.), pelo que não é viável à presente data efetuar uma previsão 
quantificada dos níveis sonoros resultantes. 
 
Não obstante, apresentam-se no Quadro 63, a título indicativo, valores médios dos níveis sonoros 
apercebidos a diversas distâncias de equipamentos normalmente utilizados em atividades de 
construção civil. 

Quadro 63 - Níveis sonoros médios apercebidos a diversas distâncias de equipamentos típicos de construção 
civil 

Equipamento 
Distância à fonte sonora (m) 

15 m 30 m 60 m 120 m 250 m 500 m 

Escavadoras 85 81 75 67 <58 <52 

Camiões 82 78 72 64 <55 <49 

Centrais de Betão 80 76 70 62 <53 <47 

Gruas (fixas ou móveis) 75 71 65 57 <48 <42 

Geradores 77 73 67 59 <50 <44 

Compressores 80 76 70 62 <53 <47 
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Sublinha-se no entanto que os trabalhos de construção civil estão classificados como “atividades 
ruidosas temporárias”, para as quais a regulamentação em vigor (art.º 14.º do Decreto-Lei n.º 9/2007) 
não estabelece limites para os níveis sonoros resultantes nem impõe a adoção de medidas 
minimizadoras, estipulando apenas limitações relativamente aos períodos de ocorrência, razão pela 
qual a não quantificação dos níveis sonoros gerados e apercebidos nesta fase não interfere com a 
eventual adoção de medidas de minimização do ruído. 
 
Os impactes acústicos provocados pelos trabalhos de construção são avaliados comparando as 
condições acústicas atuais nos locais potencialmente afetados pelo ruído da obra, com as condições 
acústicas previstas nos mesmos locais durante a obra. 
 
A magnitude e a significância destes impactes dependerão essencialmente das características dos 
equipamentos a utilizar, da sua quantidade, localização, regimes de funcionamento, etc., fatores estes 
ainda não conhecidos, pelo que não é possível, presentemente, prever com rigor os níveis sonoros 
resultantes, nem caracterizar de forma quantificada os impactes acústicos correspondentes, pelo que 
poderá ser conveniente proceder a uma avaliação previsional quantificada destes parâmetros em fase 
posterior, após definição das variáveis acima mencionadas. 
 
Não obstante, prevê-se que a geração de ruído pelas atividades de construção realizadas junto a 
recetores sensíveis localizados em zonas com um ambiente sonoro atualmente pouco perturbado (sem 
fontes ruidosas relevantes) constituirá um impacte de magnitude média a alta. Nas zonas onde o 
ambiente sonoro atual já é perturbado devido à presença de fontes de ruído relevantes, como é o caso 
dos locais situados junto às principais vias rodoviárias, o impacte acústico das atividades de construção 
terá, previsivelmente, magnitude baixa a média. 
 
Acresce que a fase de obra terá duração limitada e uma área de influência restrita, pelo que os 
impactes acústicos previsivelmente gerados, embora de caráter negativo e certos, serão de curto prazo 
e localizados, cessando após a conclusão da obra. 
 
Em face do exposto afigura-se lícito prever que, em termos globais, os impactes acústicos decorrentes 
desta fase terão uma significância baixa a média, uma vez que os recetores mais próximos estão 
localizados a distâncias superiores a 800 m. Salienta-se que através da adoção de adequadas medidas 
de mitigação este impacte é mitigável. 
 

Impacte Negativo: Geração de ruído 

Avaliação do Impacte 

Magnitude:  
Baixa a Alta (dependendo do nível de perturbação 
do ambiente sonoro) 

Sensibilidade do Recurso / Recetor:  
Média 

Significância do 
Impacte 

Dimensão 
Espacial 

Duração 
Probabilidade 
de Ocorrência 

Importância / 
Valor 

Vulnerabilidade 

Baixa a Média 
Local  

(1) 
Curto Prazo 

(1) 
Certo  

(4) 
Alta Baixa 
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Medidas de mitigação: 
 
De acordo com o art.º 14.º “Atividades Ruidosas Temporárias” do Decreto-Lei n.º 9/2007 é proibido o 
exercício de atividades ruidosas temporárias na proximidade de edifícios de habitação aos sábados, 
domingos e feriados e nos dias úteis entre as 20 horas e as 08 horas, bem como junto a escolas durante 
o horário de funcionamento das mesmas, e em hospitais ou estabelecimentos similares. Contudo, o 
referido decreto não estabelece limites para os níveis sonoros com origem em trabalhos de construção 
civil, nem contempla a adoção de medidas minimizadoras do ruído resultante. 
 
Não obstante considera-se adequado recomendar a adoção de um conjunto de medidas, visando 
minimizar potenciais reações negativas por parte das populações existentes na área envolvente 
motivadas pela degradação do ambiente sonoro durante a execução dos trabalhos de estabilização a 
realizar. Em face do exposto, indicam-se de seguida medidas preventivas e de minimização do ruído, 
de carácter genérico, que deverão ser adotadas na fase de obra: 
 

- Informar as populações afetadas sobre os objetivos e as características dos trabalhos em 
causa, bem como o cronograma para a sua realização. 

- Localizar os estaleiros e parques de materiais em zonas afastadas de áreas urbanas e/ou 
turísticas. 

- Selecionar os itinerários dos veículos afetos à obra de forma a minimizar a travessia de áreas 
urbanas e/ou turísticas. 

- Caso os estaleiros fiquem situados nas proximidades de áreas sensíveis ao ruído, prever a 
instalação de barreiras acústicas e/ou envolventes atenuadoras em equipamentos mais 
ruidosos, visando reduzir a propagação do ruído gerado. 

- Assegurar que são selecionados, sempre que possível, métodos construtivos e equipamentos 
pouco ruidosos. 

- Garantir a presença em obra apenas de equipamentos com homologação acústica nos termos 
da legislação aplicável e que se encontrem em bom estado de conservação / manutenção. 

- Proceder à manutenção e revisão periódicas de todas as máquinas e veículos afetos à obra, de 
forma a dar cumprimento às normas relativas à emissão de ruído. 

 
Sublinha-se que, caso se preveja a ocorrência de atividades ruidosas para além do período legalmente 
estipulado (08h-20h) em zonas com ocupação sensível (designadamente, habitações, edifícios 
hospitalares, escolares e espaços de lazer), deverá ser solicitada uma Licença Especial de Ruído (LER), 
à respetiva Câmara Municipal, instruída de acordo com o art. 15.º do Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de 
janeiro. 
 
Significância do impacte após a adoção das medidas de mitigação: Baixa. 

5.9.2 Fase de exploração 

Modelo Previsional – Dados de base  
 
As previsões dos níveis sonoros gerados pelo projeto durante a fase de exploração são efetuadas 
utilizando o software Cadna A (Computer Aided Noise Abatement), versão 2019.169 (última versão), e 
o método da Diretiva UE 2015/996 da Comissão, de 19 de maio de 2015, que estabelece métodos 
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comuns de avaliação do ruído de acordo com a Diretiva 2002/49/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho (CNOSSOS22 ). 
 
Foram consideradas as seguintes atribuições no modelo de simulação acústica: 
 

• Condições atmosféricas: 
- Temperatura e humidade média anual: 19 ºC; 72 %. 

- Ocorrência de condições favoráveis e desfavoráveis de propagação sonora (gradientes de 
temperatura e de vento): Média anual: 

Na ausência de dados específicos considerou-se o preconizado no “Good Practice Guide for 
Strategic Noise Mapping and the Production of Associated Data on Noise Exposure, 2007”, 
adaptados aos períodos Portugueses de acordo com “Rosão, Vitor; Antunes, Sónia - Limitações 
e Opções Alternativas da Modelação na Componente Ruído. Castelo Branco, CNAI, 2006”: 

▪ 52 % de ocorrência de condições favoráveis em todas as direções no período diurno; 

▪ 75 % de ocorrência de condições favoráveis em todas as direções no período entardecer; 

▪ 100% de ocorrência de condições favoráveis em todas as direções no período noturno. 

• Tipo de solo: Considerou-se um coeficiente de absorção sonora médio do solo (α) igual a 0.5, por 
segurança, apesar da prevalência de solos permeáveis. 

• Algoritmo de cálculo: 
- Erro máximo permitido: 0 dB; 

- Raio máximo de busca: 2000 metros; 

- Distância mínima fonte/recetor: 0 metros; 

- Modelo do Terreno: Triangulação; 

- Reflexões: Ordem: 2. 

- Raio de busca: 2.500 metros (fonte e recetor); 

- Distância máxima fonte/recetor: 2500 metros; 

- Distância mínima recetor/refletor: 3,5 metros (para que seja contabilizado o som incidente em 
cada edifício e não o som refletido, conforme preconizado no Anexo I da Diretiva 2002/49/CE 
– Decreto-Lei nº 146/2006, de 31 de julho); 

- Distância mínima fonte/refletor: 0,1 metros. 

• Altura acima do solo das previsões: 4 metros. 

• Grelha dos Mapas de Ruído: 10x10 metros. 

• Cartografia: 
- Curvas de nível: Considerou-se as curvas de nível de 0.5 m em 0.5 m disponibilizadas para a 

área do projeto. 

- Edifícios: 

▪ Atuais: 

 
 
22 Em 2008, a Comissão iniciou o desenvolvimento do quadro metodológico comum de avaliação do ruído através do projeto CNOSSOS-UE 
(Common Noise Assessment Methods in Europe/Métodos Comuns de Avaliação do Ruído na Europa). A Diretiva com o estabelecimento dos 
métodos foi publicada em 2015, e transposta pelo DL 136-A/2019. A utilização dos novos métodos é obrigatória a partir de janeiro de 2019. 
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o Consideração de edifício (subestação), disponibilizado para a área do projeto, para ser 
possível contabilizar o efeito de barreira do próprio edifício. 

o Coeficiente de absorção sonora dos edifícios: 0.3. 

▪ Futuro: 
o Os mesmos edifícios da situação atual, acrescendo a obra de arte que se pretende 

edificar. 
o Coeficiente de absorção sonora dos edifícios: 0.3. 

• Código de cores: Diretrizes APA: 

 
 

Quadro 64 - Dados de tráfego considerados para as Situação Atual e Futura 

 Período Ligeiros Pesados Total % Pesados 

TMH Atual e Futuro 

Diurno 185 4 189 2,1% 

Entardecer 67 1 68 1,5% 

Noturno 14 0 14 0,0% 

 

Nos Desenhos 07 e 08 apresentam-se os mapas de ruído, à escala 1:5000, para a Situação Atual e para 
a Situação Futura. 
 
Cumpre ainda referir que os mapas de ruído elaborados se referem a mapas de ruído particular (ruído 
de tráfego da VE2). 

Avaliação dos impactes previstos 
 
Na fase de exploração do projeto em análise, a avaliação dos impactes acústicos é efetuada 
comparando as condições acústicas correspondentes ao cenário “Alternativa Zero” (valores 
ponderados com base nos valores registados in situ) com as condições acústicas previsivelmente 
resultantes da exploração da referida via nas condições futuras. 
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Na área de estudo, a VE2 é a principal fonte de ruído pelo que é expectável que os níveis sonoros 
previstos após a intervenção preconizada no projeto se mantenham idênticos aos que já ocorrem na 
atualidade. Refira-se que seria necessário ocorrer uma duplicação do tráfego que circula na VE2 para 
haver um aumento de 3 dB(A), o que, não se prevê para esta via. 
 
O ambiente acústico atual é perturbado e manter-se-á, com valores próximos ou acima dos valores 
limite de exposição aplicáveis (Lden ≤ 63 dB(A) e Ln ≤ 53 dB(A)), determinados pelo ruído com origem 
na circulação rodoviária na via em título. Acresce que, na envolvente próxima do trecho em análise 
não existem locais com ocupação sensível ao ruído, estando os mais próximos situados a mais de 800 m 
de distância, ou seja, não estão sob influência deste trecho. 
 
Assim, considera-se que os impactes previstos durante a fase de exploração da VE2 após a intervenção 
preconizada neste trecho serão nulos, não se prevendo a necessidade de adoção de medidas de 
mitigação do ruído. 
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5.10 GESTÃO DE RESÍDUOS 
 
Para a avaliação dos impactes do projeto na gestão de resíduos considerou-se que a abordagem 
metodológica mais adequada corresponderia à avaliação da capacidade dos sistemas / operadores de 
gestão de resíduos, existentes ou previstos, para garantir o transporte, a valorização e o destino final 
adequados dos resíduos produzidos durante a construção e exploração do projeto. A adoção desta 
abordagem metodológica concretiza-se através dos seguintes passos fundamentais: 
 

- Identificação das ações de construção e exploração geradoras de resíduos, recorrendo aos 
elementos do Projeto de Execução e a informações recolhidas em projetos similares; 

- Identificação e classificação dos resíduos gerados de acordo com a Lista Europeia de Resíduos 
(LER), designadamente, em relação à sua perigosidade; 

- Estimativa das quantidades dos resíduos originados pela construção e exploração do projeto; 
- Determinação da capacidade e disponibilidade dos sistemas / operadores de gestão de 

resíduos existentes e previstos na região, para garantir o transporte, valorização e destino final 
adequados das tipologias e quantitativos de resíduos potencialmente gerados pelo projeto. 

 
Refira-se que à presente data não existem dados sobre a distribuição dos quantitativos de resíduos 
gerados pela obra, o que só será definido pelo Empreiteiro no âmbito da execução dos trabalhos. Este 
facto inviabiliza a realização de uma avaliação quantitativa dos impactes gerados pela gestão dos 
resíduos produzidos na capacidade dos sistemas / operadores de gestão, uma vez que essa avaliação 
dependerá dos quantitativos de resíduos produzidos nas diferentes etapas da obra e da evolução da 
capacidade dos próprios sistemas / operadores. 
 
Os dados disponíveis que se apresentam neste estudo correspondem, essencialmente, à descrição da 
estrutura e funcionamento dos sistemas de gestão de resíduos já implementados e à identificação dos 
operadores de resíduos não urbanos licenciados. 

5.10.1 Fase de construção 
 
Na fase de construção os resíduos gerados resultam essencialmente das seguintes atividades: 
 

- Implantação, funcionamento e desativação de estaleiros; 

- Operação e movimentação de veículos e máquinas afetos à obra; 

- Abertura de acessos (rampas) de obra; 

- Desmatação e decapagem; 

- Demolição de infraestruturas; 

- Limpeza do terreno; 

- Execução de escavações, aterros; 

- Colocação de equipamentos diversos. 

 
No Quadro 65 listam-se os resíduos gerados pelas ações de construção enumeradas, os quais estão 
agrupados segundo a sua classificação na LER e identificados pelo respetivo código LER (de seis dígitos) 
ou pelo número do subcapítulo (de quatro dígitos) em que se inserem. 
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Quadro 65 - Resíduos gerados pelas ações de construção do projeto 

Código LER Resíduo Perigosidade 

13 01 Óleos hidráulicos usados Sim 

13 02 Óleos de motores, transmissões e lubrificação usados Sim 

13 07 01 Fuelóleo e gasóleo Sim 

15 01 01  

15 01 02 

15 01 03 

Embalagens (incluindo resíduos urbanos e equiparados a 

embalagens, recolhidos separadamente) 
Não 

16 01 03 Pneus usados Não 

16 06 Pilhas e acumuladores Sim 

17 01 01 
Betão, tijolos e misturas Não 

17 01 02 

17 02 01 Madeira Não 

17 03 02 Misturas betuminosas Não 

17 04 05 Metais (ferro e aço) Não 

17 05 04 Solos e rochas Não 

17 04 11 Cabos Não 

20 01 01 Papel e cartão Não 

20 01 02 Vidro Não 

20 01 39 Plásticos Não 

20 01 40 Metais Não 

20 02 01 Resíduos biodegradáveis Não 

 

Pela análise do Quadro 65 verifica-se que uma fração significativa dos resíduos produzidos durante a 
construção do projeto corresponde a resíduos urbanos e equiparados, a resíduos de embalagens, a 
óleos usados, a pneus usados e a pilhas e outros acumuladores usados (de veículos, industriais e 
similares), para os quais estão implementados sistemas de gestão específicos a nível nacional, com 
capacidade para garantir o seu transporte, valorização e destino final adequados. 
 
Na ausência de sistemas de gestão específicos, a gestão dos resíduos é normalmente assegurada por 
operadores devidamente licenciados para o efeito pela DRAAC. 
 
Como referido acima, à data de elaboração do presente EIA não existem dados sobre os quantitativos 
de resíduos gerados e sua distribuição ao longo da obra, o que impossibilita a avaliação da capacidade/ 
disponibilidade dos sistemas / operadores de gestão de resíduos existentes e previstos na área de 
estudo e região envolvente para garantirem a sua adequada gestão. Este facto constitui uma lacuna 
de informação relevante que limita uma avaliação quantitativa e fundamentada dos impactes gerados 
pelo projeto na gestão de resíduos. 
 
Não é previsível que a produção de resíduos durante a construção, com exceção das terras sobrantes 
(designados por solos e rochas), atinja quantitativos tão elevados que não possam ser absorvidos e 
adequadamente geridos pelos sistemas / operadores de gestão existentes. 
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Com base neste pressuposto, considera-se que excetuando as terras sobrantes, o projeto não 
apresentará impactes negativos relevantes associados à gestão dos resíduos gerados pelas ações de 
construção. 
 
No que concerne as terras sobrantes, importa salientar que as terras não contaminadas só constituem 
resíduo quando cessa a possibilidade da sua reutilização. 
 
Com base neste pressuposto, as terras sobrantes enquanto resíduo correspondem ao volume total 
que será enviado a depósito, o qual no presente caso está estimado (de acordo com dados do Projeto 
de Execução) em cerca de 1.707 m3. Acresce 488 m3 proveniente de maciço rochoso. 
 
O significado dos impactes decorrentes da gestão das terras sobrantes depende da capacidade / 
disponibilidade dos operadores. 
 
Embora ainda não se encontre definida nenhuma solução concreta para a gestão das terras sobrantes 
geradas pela obra, consideram-se como opções mais viáveis o seu envio para valorização, 
designadamente através da sua utilização como material de cobertura de aterros sanitários de RSU 
e/ou na requalificação de outras áreas, ou, em alternativa, o envio para áreas de depósito licenciadas 
para o efeito (como é o caso do depósito licenciado da Quinta Terra Boa, Lda.). O cenário mais provável 
corresponderá à conjugação destas soluções de gestão. 
 
O envio das terras para valorização corresponde à solução mais favorável do ponto de vista ambiental, 
apresentando, previsivelmente, impactes positivos. A utilização das terras sobrantes como material de 
enchimento de pedreiras abandonadas e/ou material de cobertura de aterros sanitários constitui uma 
alternativa ao seu envio para a manchas de depósito, evitando o consumo de recursos associado e, 
simultaneamente, contribui para a requalificação ambiental das pedreiras e/ou para a gestão dos 
aterros sanitários, reduzindo ou evitando o recurso a manchas de empréstimo para a obtenção das 
terras necessárias para estes efeitos. 
 
Os impactes positivos potencialmente gerados por esta solução de gestão são indiretos, permanentes 
e de incidência local/regional, e face ao volume de terras sobrantes previsto terão uma significância 
média a elevada. 
 
A fração de terras sobrantes que não seja possível enviar para valorização terá que ser conduzida a 
depósito em áreas devidamente licenciadas para o efeito (como por exemplo o depósito licenciado da 
Quinta Terra Boa, Lda.). Considerando que nestas áreas estão acauteladas as condições necessárias 
para evitar a ocorrência de impactes negativos no sistema ambiental (ar, água, solo, ecologia, 
paisagem, etc.) decorrentes da deposição das terras, o potencial impacte negativo gerado resume-se 
à redução da capacidade / disponibilidade das áreas de depósito existentes na região. 
 
A magnitude deste impacte negativo prevê-se média, considerando a sua dimensão local/regional, o 
facto de ser permanente e ter uma elevada probabilidade de ocorrer. A significância dependerá, 
fundamentalmente, da conjugação de dois parâmetros: o volume de terras a conduzir a depósito e a 
capacidade / disponibilidade das áreas de deposição. Neste momento não existem dados que 
permitam determinar estes parâmetros, e, consequentemente, classificar a significância do impacte 
negativo gerado, não se prevendo, contudo, que seja baixa a média. 
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Considerando as condicionantes e restrições ambientais impostas à execução deste tipo de obras, não 
se prevê que a deposição das terras sobrantes geradas pela construção do projeto venha a ocorrer em 
locais não licenciados para o efeito. Não obstante, importa salientar os impactes negativos 
significativos potencialmente gerados por esta prática, os quais incluem: 
 

- Diminuição da qualidade dos recursos hídricos superficiais existentes na envolvente das áreas 
de deposição em virtude do arraste de partículas, metais pesados e hidrocarbonetos, 
promovido pelo escoamento superficial nos períodos de precipitação intensa. Nos casos mais 
graves poderá verificar-se a aceleração dos processos de eutrofização, principalmente nos 
sistemas lênticos (tais como charcas, açudes e pequenos lagos). 

- Contaminação dos aquíferos quando os depósitos se localizem em áreas de elevada 
vulnerabilidade à poluição e diminuição da sua capacidade de recarga. 

- Degradação da qualidade do ar associada à ocorrência de fenómenos de reemissão eólica de 
partículas, que resultam num aumento de PTS na atmosfera. A ocorrência deste impacte é 
propiciada por condições que favoreçam os fenómenos de reemissão eólica, nomeadamente, 
baixo teor de humidade no solo, elevada exposição ao vento, reduzida granulometria das 
partículas de solo e fraca coesão entre estas. 

- Afetação do uso do solo nas áreas de deposição. 

- Compactação dos solos, com consequente diminuição da sua permeabilidade e alteração das 
suas características geológicas normais, quando os depósitos se localizem em áreas de elevada 
compressibilidade, tais como baixas aluvionares. 

- Afetação da estabilidade dos solos, com possibilidade de ocorrência de deslizamentos de 
terras, nos casos em que os depósitos se verifiquem em locais instáveis (com inclinação 
acentuada ou fraturas). 

- Afetação da qualidade da paisagem sempre que as áreas de deposição apresentem maior 
sensibilidade visual. 

 
A adoção de medidas de mitigação preconizadas para a gestão das terras sobrantes, designadamente 
a escolha criteriosa das áreas de deposição, considera-se suficiente para evitar a ocorrência dos 
impactes negativos acima listados. 
 

Impacte Negativo: Gestão das terras sobrantes 

Avaliação do Impacte 

Magnitude:  
Média (8 a 9) 

Sensibilidade do Recurso / Recetor:  
Baixa 

Significância do 
Impacte 

Dimensão 
Espacial 

Duração 
Probabilidade 
de Ocorrência 

Importância / 
Valor 

Vulnerabilidade 

Baixa a Média 
Local (1) / 

Regional (2) 
Permanente 

(4) 
Muito Provável  

(3) 
Baixa Baixa 

 
Medidas de mitigação: 

• Implementação do plano de prevenção e gestão dos resíduos de construção e demolição (PPGRCD) 
integrado no projeto de execução. Este PPGRCD será da responsabilidade do empreiteiro, assim 
como a sua correção, em fase de obra, quando, fundamentadamente, se verifique um desvio 
significativo do mesmo. 
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• Estudo de soluções para valorização das terras sobrantes, designadamente a sua utilização como 
material de cobertura em aterros sanitários de RSU e na requalificação de pedreiras abandonadas. 

• No caso da valorização das terras sobrantes não ser uma alternativa viável, enviar as terras para 
depósito licenciado para o efeito.  

• Proceder ao registo dos quantitativos de terras sobrantes produzidos e respetivo destino final, 
informação que deverá estar disponível no respetivo estaleiro. 

• Realização das operações de desmatação de modo a evitar a permanência dos resíduos resultantes 
no solo e possibilitar a sua valorização e comercialização, desde que tal seja economicamente 
viável. 

• Recolha e envio dos resíduos perigosos (equiparáveis a resíduos industriais perigosos) para centros 
integrados de recuperação, valorização e eliminação de resíduos perigosos (CIRVER). 

• Armazenagem temporária dos óleos usados em local impermeabilizado, com bacia de retenção de 
derrames acidentais e, se possível, coberto, prevendo-se igualmente, a separação dos óleos 
hidráulicos dos óleos de motor usados para gestão diferenciada. 

• Separação no estaleiro dos resíduos de sucata pela tipologia dos metais (ferrosos e não ferrosos). 

• Separação dos pneus passíveis de recauchutagem e encaminhamento dos restantes para 
reciclagem, em locais autorizados para o efeito, ou outras formas de valorização. 

• Limpeza da via pública sempre que nela sejam vertidos materiais de construção ou resíduos da 
obra. 

• Deposição dos resíduos do estaleiro equiparáveis a resíduos sólidos urbanos em contentores 
destinados para o efeito e sua recolha seletiva pela respetiva Entidade responsável. 

• Seleção dos operadores responsáveis pelo tratamento e destino final dos diferentes resíduos 
produzidos de acordo com as listagens da DRAAC de unidades licenciadas para o efeito. 

 

Significância do impacte após a adoção das medidas de mitigação: Baixa. 

5.10.2 Fase de exploração 
 
Na fase de exploração as atividades geradoras de resíduos serão: 
 

- Circulação rodoviária; 

- Atividades de manutenção das infraestruturas e equipamentos associados. 

 
No   
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Quadro 66 listam-se os resíduos gerados pelas ações de exploração enumeradas, os quais estão 
agrupados segundo a sua classificação na LER e identificados pelo respetivo código LER (de seis dígitos). 
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Quadro 66 - Resíduos gerados pelas ações de exploração do projeto 

Código LER Resíduo Perigosidade 

17 05 04 Solos e rochas Não 

20 01 01 Papel e cartão Não 

20 01 02 Vidro Não 

20 01 19 Pesticidas Sim 

20 01 39 Plásticos Não 

20 01 40 Metais Não 

20 02 01 Resíduos biodegradáveis Não 

 

Pela análise da listagem apresentada, verifica-se que todos os resíduos previsivelmente gerados 
durante a exploração do projeto apresentam sistemas de gestão específicos implementados a nível 
regional ou operadores de gestão devidamente licenciados para o efeito pela DRAAC, os quais 
garantirão o seu transporte, valorização e destino final adequados. 
 
A ausência de estimativas da produção destes resíduos, conjugada com a ausência de definição dos 
timings previstos para a sua produção, impossibilita a avaliação da capacidade / disponibilidade dos 
sistemas / operadores de gestão de resíduos, existentes e previstos na região, para garantirem a sua 
adequada gestão. 
 
Tal como já foi referido a propósito da fase de construção, a ausência destes dados constitui uma 
lacuna de informação relevante que limita uma avaliação quantitativa e fundamentada dos impactes 
gerados pelo projeto na gestão de resíduos. 
 
Contudo, por comparação com projetos similares, não é previsível que a produção de resíduos durante 
a exploração atinja quantitativos tão elevados que não possam ser absorvidos pelos sistemas / 
operadores de gestão e adequadamente geridos. Em virtude deste pressuposto considera-se que não 
é previsível a ocorrência de impactes negativos associados à gestão dos resíduos gerados durante a 
exploração. 
 
Medidas de mitigação: 

• Separação, recolha e envio para destino final adequado dos resíduos produzidos pelas operações 
de manutenção das estruturas integradas no projeto, tendo em conta as suas características e 
classificação na LER. 
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5.11 SISTEMAS ECOLÓGICOS 

5.11.1 Fase de construção 
 
O projeto preconiza a construção das seguintes componentes que irão afetar direta ou indiretamente 
as espécies e os habitats da área de estudo: 
 

- Reperfilamento do troço; 

- Pórtico; 

- Caminho auxiliar – via de serviço; 

- Projeção de betão no talude; 

- Quebra-mar; 

- Nova PH; 

- Estaleiro. 

 
As construções acima listadas implicarão as seguintes ações principais geradoras de impactes sobre as 
espécies e os habitats: 
 

- Desmatação e limpeza do terreno; 

- Movimentação de terras; 

- Modelação de terreno; 

- Trabalhos diversos de construção civil. 

 
Como base para a avaliação dos impactes do projeto nos Sistemas Ecológicos procede-se à implantação 
das diferentes componentes do Projeto sobre a Cartografia de Sensibilidade Ecológica da área de 
estudo (ver Figura 121). 
 
Através da análise da Figura 121 constata-se que a implantação das diferentes componentes do 
Projeto (reperfilamento do troço23, pórtico, projeção de betão no talude, quebra-mar, PH) se 
encontram em zona de Baixa Sensibilidade Ecológica, do ponto de vista do valor das espécies e dos 
habitats potencialmente afetados; com exceção de uma pequena área associada à substituição da PH 
existente, que está inserida em zona de Sensibilidade Ecológica Média. 
  

 
 
23 O Reperfilamento do troço corresponde a uma área muito reduzida entre o km 3+650 e o km 3+750, sem expressão cartográfica. 



 

Estabilização do Talude e Proteção da VE2 entre os  
Túneis da Ladeira da Vinha e João Delgado. 

Troço entre o km 3+600 e 3+800 
Projeto de Execução 

 
Estudo de Impacte Ambiental 

 

 

 Pág. 255 

 

 

 

Figura 121 - Implantação do Projeto sobre a Cartografia de Sensibilidade Ecológica 

Afetação das Áreas Classificadas 
 
O presente projeto irá afetar diretamente as Áreas Classificadas onde ele se insere, dado que prevê 
atividades imediatamente a Sul da atual estrada, correspondendo esta última ao limite Norte da ZEC 
e da ZPE Laurissilva da Madeira (e da IBA Laurissilva, limites coincidentes com esta ZPE), bem como da 
área de Laurissilva da Madeira classificada pela UNESCO como Valor Universal Excecional – Património 
Natural da Humanidade. Estas áreas classificadas são afetadas, ainda que muito marginalmente, pelas 
seguintes componentes do Projeto: 
 

- Reperfilamento do troço (220 m2); 

- Pórtico sobre o posto de transformação (245 m2); 

- Caminho auxiliar – Via de serviço (585 m2); 

- Passagem hidráulica (90 m2). 

 
No total, para estas áreas classificadas (ZEC, ZPE e UNESCO), prevê-se a afetação direta de 0,1 ha 
(1.140 m2), contíguos à atual estrada, incidindo sobre habitat de Baixa Sensibilidade Ecológica, com a 
exceção de uma pequena área correspondente à construção da nova PH que, por se encontrar na linha 
de água, é considerada um habitat de Média Sensibilidade Ecológica. Refira-se que o trecho desta linha 
de água localizado junto à via, onde será implantada a nova PH, se encontra descaraterizado, inclusive 
com a presença de Cana (Arundo donax), uma espécie exótica invasora. 
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Outra importante Área Classificada que será alvo de afetação direta é o Parque Natural da Madeira 
(PNM), numa área igual à das Áreas Classificadas anteriormente abordadas, acrescida da área 
correspondente até ao mar, linha de costa. Além das componentes supramencionadas, também o 
pórtico, a projeção de betão no talude e o quebra-mar irão desenvolver-se no interior do PNM, 
correspondendo a uma área de afetação direta total de 0,93 ha. A área adicionalmente afetada de 
forma direta por estas componentes adicionais, incide sobre habitats considerados de Baixa 
Sensibilidade Ecológica, pelos valores naturais aí encontrados (vide capítulo da Caraterização da 
Situação Atual) não representarem particular interesse conservacionista; foram eles a Estrada e 
berma, a Orla marítima e a Zona intertidal. 
 
O impacte negativo da afetação direta sobre as Área Classificadas supramencionadas é de significância 
Muito Alta, considerando o conjunto de Áreas Classificadas afetadas e a sua importância Regional, 
Nacional e Internacional das mesmas. 
 

Impacte Negativo: Afetação de Áreas Classificadas 

Avaliação do Impacte 

Magnitude:  
Média (9) 

Sensibilidade do Recurso / Recetor:  
Média a Alta 

Significância do 
Impacte 

Dimensão 
Espacial 

Duração 
Probabilidade 
de Ocorrência 

Importância / 
Valor 

Vulnerabilidade 

Alta a Muito Alta 

Local (1) 
Permanente 

(4) 
Certa  

(4) 
Alta Média 

 
Medidas de mitigação: 
 
Este impacte é de difícil minimização uma vez que será afetado um amplo conjunto de importantes 
Áreas Classificadas, ainda que marginalmente. Este impacte já incide sobre uma rodovia e sua 
envolvente imediata, com considerável grau de descaraterização ecológica.  
 
Propõe-se as seguintes medidas: 

• Limitar os trabalhos de desmatação, movimentação de terras, modelação do terreno e 
movimentação de máquinas e pessoas ao mínimo indispensável para o adequado funcionamento 
operacional da obra. 

• Delimitar (com fita sinalizadora) as áreas sujeitas a intervenção, de forma a evitar que a circulação 
de máquinas e pessoas, deposição de materiais e outras atividades ocorram em locais 
desnecessários, perturbando a Flora e Fauna presentes. 

• Planear a obra de modo a evitar, na medida do possível, a realização das atividades mais 
impactantes do ponto de vista ecológico na época da Primavera e do Verão, minimizando a 
interferência com os processos reprodutivos (floração e frutificação) da Flora e Vegetação 
presentes. 

• Atendendo à difícil minimização deste impacte negativo, propõe-se como medida compensatória 
o controlo e erradicação das espécies invasoras identificadas na área de estudo, concretamente a 
Cana (Arundo donax) e as Chagas (Tropaelom majus), e plantação de vegetação endémica da 
Madeira e da Macaronésia nesses locais, como os Loureiros (Laurus novocanariensis), os 
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Vinháticos (Persea indica), os Tils (Ocotea foetens), a Malfurada (Globularia salicina) e o Massaroco 
(Echium nervosum). Esta operação de controlo e irradicação de invasoras deverá ocorrer antes do 
início da obra, portanto, será prévia à obra. A Cana deverá ser alvo de 3 cortes (com 2 meses entre 
cada corte) com a aplicação de herbicida nos 5 segundos imediatamente a seguir ao corte; sem 
remoção do rizoma para não promover a erosão do solo24. Os resíduos verdes de Cana e das Chagas 
serão encaminhados para o aterro licenciado mais próximo. 

 

 

Figura 122 - Localização da Cana e Chagas a erradicar na área de estudo 

• Realizar ações de sensibilização ambiental destinadas ao pessoal da obra sobre a conservação da 
Flora e Fauna e conduta adequada à proteção destes valores naturais. 

• Acompanhamento ambiental regular da obra, a realizar pelo empreiteiro, para assegurar os pontos 
descritos acima (e a implementação das restantes medidas de minimização previstas para os 
outros impactes ecológicos). 

• Fiscalização ambiental da obra pelo Proponente (ou entidade por ele contratada) para verificar a 
implementação das medidas de minimização/compensação previstas para os impactes ecológicos. 

 
Significância dos impactes após a adoção das medidas de mitigação: Média a Alta. 
 

 
 
24 Aplicável às manchas de Cana que não se sobrepõe com as componentes no Projeto. 
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Destruição do Coberto Vegetal 
 

Reperfilamento do troço 

 
O projeto prevê um ligeiro reperfilamento do troço, suavizando as curvas do traçado e empurrando-o 
ligeiramente para Sul. A área ocupada por este reperfilamento é de 40 m2, portanto muito reduzida, 
marginal e contígua à atual rodovia. Incide sobre dois habitats de Baixa Sensibilidade Ecológica (Estrada 
e berma, bem como Fajã – Arbustiva mista), tratando-se, como tal, de uma área fundamentalmente 
ruderal e intervencionada, nomeadamente com a manutenção regular das bermas da rodovia. 
 
Considerando os valores florísticos, faunísticos e vegetacionais presentes na área afetada, o impacte 
negativo decorrente da destruição do coberto vegetal para reperfilamento do troço prevê-se de 
magnitude e significância médias. 
 

Impacte Negativo: Destruição do coberto vegetal - Reperfilamento do troço 

Avaliação do Impacte 

Magnitude:  
Média (9) 

Sensibilidade do Recurso / Recetor:  
Baixa 

Significância do 
Impacte 

Dimensão 
Espacial 

Duração 
Probabilidade 
de Ocorrência 

Importância / 
Valor 

Vulnerabilidade 

Média 

Local (1) 
Permanente 

(4) 
Certa  

(4) 
Baixa Baixa 

 
Medidas de mitigação: 

• Restringir os trabalhos de desmatação ao mínimo indispensável.  

• Delimitar (com fita sinalizadora) as áreas sujeitas a desmatação e as áreas de circulação de 
veículos, máquinas e pessoas afetos à obra. 

• Planear a obra de modo a evitar, na medida do possível, a realização das atividades mais 
impactantes do ponto de vista ecológico na época da Primavera e do Verão, minimizando a 
interferência com os processos reprodutivos (floração e frutificação) da Flora e Vegetação 
presentes. 

 
Significância dos impactes após a adoção das medidas de mitigação: Baixa. 
 
 

Construção do Pórtico 

 
O Pórtico previsto (estrutura em altura suportada em vigas e pilares) irá ser construído sobre a estrada 
existente e abrangerá também o Posto de Transformação existente junto/na berma da estrada. 
Atendendo a que o Pórtico acompanhará o novo traçado reperfilado e que ao nível do Posto de 
Transformação o solo em torno deste já se encontrar impermeabilizado com uma placa de cimento, o 
impacte em fase de obra será fundamentalmente o espaço necessário a desmatar e modelar em torno 
do Pórtico para movimentação de pessoas e máquinas. Referir também que a cobertura do Pórtico 
será realizada com vegetação autóctone para melhor integração paisagística do mesmo, o que reduz 
a magnitude da perda de habitat com o Projeto. 
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Na avaliação deste impacte negativo importa referir que imediatamente a Sul está prevista a 
construção de um caminho auxiliar – via de serviço para manutenção do Pórtico e imediatamente a 
Norte está prevista a projeção de betão no talude para prevenção da erosão. 
 

Impacte Negativo: Destruição do coberto vegetal – Construção do pórtico 

Avaliação do Impacte 

Magnitude:  
Média (9) 

Sensibilidade do Recurso / Recetor:  
Baixa 

Significância do 
Impacte 

Dimensão 
Espacial 

Duração 
Probabilidade 
de Ocorrência 

Importância / 
Valor 

Vulnerabilidade 

Média 

Local (1) 
Permanente 

(4) 
Certa  

(4) 
Baixa Baixa 

 
Medidas de mitigação: 

• Restringir os trabalhos de desmatação ao mínimo indispensável.  

• Delimitar (com fita sinalizadora) as áreas sujeitas a desmatação e as áreas de circulação de 
veículos, máquinas e pessoas afetos à obra. 

• Planear a obra de modo a evitar, na medida do possível, a realização das atividades mais 
impactantes do ponto de vista ecológico na época da Primavera e do Verão, minimizando a 
interferência com os processos reprodutivos (floração e frutificação) da Flora e Vegetação 
presentes. 

• Na vegetação proposta para cobertura do Pórtico suprimir o uso das espécies Dichondra repens, 
Festuca arundinácea, Lolium multiflorum e do Trifolium pratense, por se tratarem de espécies 
introduzidas na Flora da Madeira, utilizando-se em sua substituição espécies nativas como o 
Trifolium campestre ou o Trifolium repens, ou qualquer outra indicada na Lista de Espécies de Flora 
apresentada neste EIA com Autóctone ou Endémica. 

 
Significância dos impactes após a adoção das medidas de mitigação: Baixa. 
 
 

Construção do Caminho auxiliar – Via de serviço 

 
Do lado imediatamente a Sul da estrada a intervencionar será construído um caminho auxiliar – via de 
serviço para promover a manutenção da estrutura do pórtico. Este caminho estender-se-á desde o 
início do Projeto (a Nascente da linha de água, passando sobre esta) até ao Posto de Transformação, 
com uma cota progressivamente crescente desde o nível da estrada, junto à linha de água até à cota 
do pórtico, terminando junto ao Posto de Transformação. A largura mínima prevista para este caminho 
é de 3 m, excluindo o aterro onde ficará assente. A sua implantação incidirá maioritariamente em 
habitat de Baixa Sensibilidade Ecológica, Fajã – Arbustiva mista, como referido acima, um habitat 
intervencionado e descaraterizado, com valores florísticos, faunísticos e vegetacionais baixos. No seu 
troço inicial incide sobre a linha de água, considerada um habitat de Média Sensibilidade Ecológica, 
mas a qual no seu troço junto à estrada se encontra também perturbada, descaraterizada e inclusive 
com Cana (espécie exótica invasora na margem Nascente). Considerando uma largura média de 4 m 
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(caminho e seu aterro) prevê-se uma área diretamente afetada de 585 m2 de coberto vegetal de baixo 
valor. 
 

Impacte Negativo: Destruição do coberto vegetal – Construção do Caminho Auxiliar – Via de Serviço 

Avaliação do Impacte 

Magnitude:  
Média (9) 

Sensibilidade do Recurso / Recetor:  
Baixa 

Significância do 
Impacte 

Dimensão 
Espacial 

Duração 
Probabilidade 
de Ocorrência 

Importância / 
Valor 

Vulnerabilidade 

Média 

Local (1) 
Permanente 

(4) 
Certa  

(4) 
Baixa Baixa 

 

Medidas de mitigação: 

• Restringir os trabalhos de desmatação ao mínimo indispensável.  

• Delimitar (com fita sinalizadora) as áreas sujeitas a desmatação e as áreas de circulação de 
veículos, máquinas e pessoas afetos à obra. 

• Planear a obra de modo a evitar, na medida do possível, a realização das atividades mais 
impactantes do ponto de vista ecológico na época da Primavera e do Verão, minimizando a 
interferência com os processos reprodutivos (floração e frutificação) da Flora e Vegetação 
presentes. 

 
Significância dos impactes após a adoção das medidas de mitigação: Baixa. 
 
 

Projeção de betão no talude 

 
Para proteção do curto, íngreme e erodido talude do lado Norte da rodovia existente contra a erosão 
marítima será realizada a projeção de betão. Esta projeção de betão incidirá praticamente de forma 
exclusiva sobre o habitat Orla marítima. Este habitat foi considerado de Baixa Sensibilidade Ecológica 
por não se terem identificado espécies de flora com estatuto de proteção ou de conservação 
ameaçado, por os endemismos encontrados serem comuns e pela presença de espécies exóticas 
invasoras. A área de projeção de betão no talude Norte da rodovia será de cerca de 2.655 m2 (0,27 ha). 
A projeção do betão poderá gerar resíduos de betão nos habitats vizinhos, Zona intertidal e Oceano, o 
que merece uma atenção particular. 
 

Impacte Negativo: Destruição do coberto vegetal – Projeção de betão no talude 

Avaliação do Impacte 

Magnitude:  
Média (9) 

Sensibilidade do Recurso / Recetor:  
Baixa 

Significância do 
Impacte 

Dimensão 
Espacial 

Duração 
Probabilidade 
de Ocorrência 

Importância / 
Valor 

Vulnerabilidade 

Média 

Local (1) 
Permanente 

(4) 
Certa  

(4) 
Baixa Baixa 
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Medidas de mitigação: 

• Restringir os trabalhos de desmatação ao mínimo indispensável. 

• Delimitar (com fita sinalizadora) as áreas sujeitas a desmatação e as áreas de circulação de 
veículos, máquinas e pessoas afetos à obra. 

• Planear a obra de modo a evitar, na medida do possível, a realização das atividades mais 
impactantes do ponto de vista ecológico na época da Primavera e do Verão, minimizando a 
interferência com os processos reprodutivos (floração e frutificação) da Flora e Vegetação 
presentes. 

• Conter a projeção do betão aos locais estritamente necessários e projetados. Conduzir 
criteriosamente a operação para não gerar resíduos de betão que fiquem depositados nos habitats 
vizinhos (Zona intertidal e Oceano), dada a proximidade destes. Estes trabalhos de projeção de 
betão deverão de ser alvo de acompanhamento ambiental, para salvaguarda do meio intertidal e 
marinho, nomeadamente como minimização de geração de resíduos de betão sobre estes. 

 
Significância dos impactes após a adoção das medidas de mitigação: Baixa. 
 
 

Implantação do Quebra-mar 

 
A construção do Quebra-mar faz parte da solução de proteção do talude contra a evidente erosão 
marítima sobre este. O Quebra-mar consiste numa estrutura em semicírculo que se inicia onde termina 
a projeção do betão, portanto, já ao nível do início do habitat Zona intertidal, estendendo-se para o 
interior do Oceano, cobrindo a zona subtidal/oceano por escassos metros e ocupando uma área total 
de cerca de 7.107 m2 (0,7 ha). O Quebra-mar será composto por blocos quadrangulares de betão (do 
tipo Antifer de 10t), em camada dupla, em configuração irregular/desarrumada. 
 
A flora e vegetação, quer terreste quer marinha, diretamente a afetar por esta estrutura, revelou baixo 
valor ecológico, fundamentalmente pela ausência/escassez de espécies com estatuto de proteção, de 
conservação ameaçado e de endemismos. 
 

Impacte Negativo: Destruição do coberto vegetal – Implantação do Quebra-mar 

Avaliação do Impacte 

Magnitude:  
Média (9) 

Sensibilidade do Recurso / Recetor:  
Baixa 

Significância do 
Impacte 

Dimensão 
Espacial 

Duração 
Probabilidade 
de Ocorrência 

Importância / 
Valor 

Vulnerabilidade 

Média 

Local (1) 
Permanente 

(4) 
Certa  

(4) 
Baixa Baixa 

 
Medidas de mitigação: 

• Restringir os trabalhos de desmatação ao mínimo indispensável.  

• Delimitar (com fita sinalizadora) as áreas sujeitas a desmatação e as áreas de circulação de 
veículos, máquinas e pessoas afetos à obra. 
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• Planear a obra de modo a evitar, na medida do possível, a realização das atividades mais 
impactantes do ponto de vista ecológico na época da Primavera e do Verão, minimizando a 
interferência com os processos reprodutivos (floração e frutificação) da Flora e Vegetação 
presentes. 

 
Significância dos impactes após a adoção das medidas de mitigação: Baixa. 
 
 

Construção da nova Passagem Hidráulica 

 
A substituição da Passagem hidráulica existente incidirá num habitat de Média Sensibilidade Ecológica, 
a Linha de água, mas num troço em que esta se encontra descaraterizada. A área a afetar diretamente 
será de cerca de 40 m2. 
 

Impacte Negativo: Destruição do coberto vegetal – Construção da nova PH 

Avaliação do Impacte 

Magnitude:  
Média (9) 

Sensibilidade do Recurso / Recetor:  
Baixa 

Significância do 
Impacte 

Dimensão 
Espacial 

Duração 
Probabilidade 
de Ocorrência 

Importância / 
Valor 

Vulnerabilidade 

Média 

Local (1) 
Permanente 

(4) 
Certa  

(4) 
Baixa Baixa 

 
Medidas de mitigação: 

• Restringir os trabalhos de desmatação ao mínimo indispensável. 

• Delimitar (com fita sinalizadora) as áreas sujeitas a desmatação e as áreas de circulação de 
veículos, máquinas e pessoas afetos à obra. 

• Planear a obra de modo a evitar, na medida do possível, a realização das atividades mais 
impactantes do ponto de vista ecológico na época da Primavera e do Verão, minimizando a 
interferência com os processos reprodutivos (floração e frutificação) da Flora e Vegetação 
presentes. 

 
Significância dos impactes após a adoção das medidas de mitigação: Baixa. 
 
 

Estaleiro 

 
Será necessário a existência de um estaleiro de apoio à obra. Embora este ainda não tenha localização 
definida recomenda-se que ocupe locais de Baixa Sensibilidade Ecológica. Pode-se inclusive sugerir 
que ocupe uma pequena área a cerca de 150 m a Nascente da área de estudo, mais concretamente, 
junto à linha de água que se encontra nesse local, e que funciona (informalmente ou formalmente) 
como local de estacionamento de viaturas. 
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Impacte Negativo: Destruição do coberto vegetal – Estaleiro 

Avaliação do Impacte 

Magnitude:  
Baixa (6) 

Sensibilidade do Recurso / Recetor:  
Baixa 

Significância do 
Impacte 

Dimensão 
Espacial 

Duração 
Probabilidade 
de Ocorrência 

Importância / 
Valor 

Vulnerabilidade 

Média 
Local  

(1) 
Curto Prazo 

(1) 
Certa  

(4) 
Baixa Baixa 

 
Medidas de mitigação: 

• Restringir os trabalhos de desmatação ao mínimo indispensável. 

• Delimitar (com fita sinalizadora) as áreas sujeitas a desmatação e as áreas de circulação de 
veículos, máquinas e pessoas afetos à obra. 

• Planear a obra de modo a evitar, na medida do possível, a realização das atividades mais 
impactantes do ponto de vista ecológico na época da Primavera e do Verão, minimizando a 
interferência com os processos reprodutivos (floração e frutificação) da Flora e Vegetação 
presentes. 

• Proceder à recuperação e restauração ecológica da área dos estaleiros, com a plantação de 
espécies nativas como os Loureiros, os Vinháticos, os Tils, a Malfurada e o Massaroco. 

 
Significância dos impactes após a adoção das medidas de mitigação: Baixa. 
 
 

Destruição Temporária da Área Envolvente 

 
No âmbito dos trabalhos da fase de obra, será necessária uma área envolvente às estruturas 
permanentes a construir para movimentação de equipamentos e pessoas, gerando a destruição 
temporária desses habitats envolventes (Fajã-Arbustiva mista, Linha de água, Estrada e berma, Orla 
marítima e Zona intertidal). A grande maioria destes habitats afetados são de baixa sensibilidade 
ecológica, à exceção da pequena afetação sobre a Linha de água. 
 

Impacte Negativo: Destruição do coberto vegetal – Destruição Temporária da Área Envolvente 

Avaliação do Impacte 

Magnitude:  
Baixa (5) 

Sensibilidade do Recurso / Recetor:  
Baixa 

Significância do 
Impacte 

Dimensão 
Espacial 

Duração 
Probabilidade 
de Ocorrência 

Importância / 
Valor 

Vulnerabilidade 

Média 
Local  

(1) 
Curto Prazo 

(1) 
Muito Provável  

(3) 
Baixa Baixa 
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Medidas de mitigação: 

• Limitar os trabalhos de desmatação, movimentação de terras, modelação do terreno e 
movimentação de máquinas e pessoas ao mínimo indispensável para o adequado funcionamento 
operacional da obra. 

• Delimitar (com fita sinalizadora) as áreas sujeitas a intervenção, de forma a evitar que a circulação 
de máquinas e pessoas, deposição de materiais e outras atividades ocorram em locais 
desnecessários, perturbando a Flora e Fauna presentes. 

• Planear a obra de modo a evitar, na medida do possível, a realização das atividades mais 
impactantes do ponto de vista ecológico na época da Primavera e do Verão, minimizando a 
interferência com os processos reprodutivos (floração e frutificação) da Flora e Vegetação 
presentes. 

• Controlo e erradicação das espécies invasoras identificadas na área de estudo, concretamente a 
Cana (Arundo donax) e as Chagas (Tropaelom majus). 

• Acompanhamento ambiental regular da obra, a realizar pelo empreiteiro, para assegurar os pontos 
descritos acima (e a implementação das restantes medidas de minimização previstas para os 
outros impactes ecológicos). 

• Fiscalização ambiental da obra pelo Proponente (ou entidade por ele contratada) para verificar a 
implementação das medidas de minimização/compensação previstas para os impactes ecológicos. 

 
Significância dos impactes após a adoção das medidas de mitigação: Baixa. 

Morte e Perturbação de Fauna 
 
A morte de fauna (assim com a perturbação dos indivíduos) acontecerá aquando da desmatação e 
modelação de terreno necessárias para a construção das diferentes componentes do Projeto. 
 
No âmbito da fauna vertebrada terrestre, os mamíferos e aves, pela sua elevada mobilidade, tendem 
a conseguir fugir perante estas ações da fase construtiva, porém, a herptofauna, pela sua capacidade 
de mobilidade mais reduzida tem maior probabilidade de morte/atropelamento. Os habitats onde tal 
irá ocorrer são quase exclusivamente de Baixa Sensibilidade Ecológica (Fajã-Arbustiva mista, Estrada e 
berma e Orla costeira, ocorrendo também num habitat de Média Sensibilidade Ecológica (Linha de 
água), embora uma seção bastante descaraterizada deste habitat junto à rodovia. 
 
Ao nível da afetação de invertebrados terrestres, a comunidade encontrada foi de baixo valor 
ecológico, apesar de alguns endemismos encontrados (insetos e moluscos), por estes serem comuns 
na ilha da Madeira. Nos habitats a afetar diretamente pelo projeto apenas na Orla Marítima foram 
encontrados endemismos; são eles a Abelha Andrena maderensis e a Vespa Ancistrocerus madaera, e 
um endemismo da Macaronésia, a Borboleta Vanessa vulcania, espécies comuns na ilha, voadoras, 
portanto, com capacidade de fuga às atividades da fase de obra supramencionadas25. 
 
Quanto à fauna vertebrada marinha, designadamente os peixes (dado cetáceos e lobo-marinho não 
ocorrerem na área de estudo), grupos biológicos que possuem elevada mobilidade, foi apenas 

 
 
25 Os 3 outros endemismos encontrados, 3 caracóis endémicos da Madeira, estavam associados ao habitat da Vegetação ripícola, que não 
sofrerá desmatações ou modelação de terreno.  
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detetada uma espécie com interesse conservacionista, o Ratão-águia (Myliobatis aquila), Vulnerável à 
extinção, porém, esta espécie tende a não ocorrer nos primeiros metros de zona subtidal, procurando 
outras profundidades, tendo sido observada a cerca de 10 m de profundidade, sensivelmente a 120 m 
da linha de costa, portanto, consideravelmente distante da zona de implantação do Quebra-mar e 
trata-se de uma espécie que goza de boa mobilidade e capacidade de fuga, o que torna altamente 
improvável a sua afetação direta. Considera-se ainda que a perda de habitat seja pontual e de reduzido 
significado, face à escala da sua ocorrência e à disponibilidade deste na sua envolvência. O Ratão-águia 
é uma espécie que ocorre com regularidade em vários outros pontos da costa da ilha da Madeira. 
 
No que toca à fauna invertebrada marinha, esta foi considerada também pouco diversa, pouco 
abundante e pobre em espécies de interesse conservacionista, pelo estatuto de proteção, de 
conservação ou endemismo. De realçar apenas a ocorrência de um crustáceo, o Cavaco (Scyllarides 
latus), que apresenta estatuto de proteção ao abrigo do Anexo B-V do D.L. n.º 156-A/2013, de 8 de 
novembro, correspondendo a uma espécie de interesse comunitário cuja captura ou colheita na 
natureza e exploração é objeto de medidas de gestão; esta espécie foi observada a cerca de 7 m de 
profundidade e a uma distância à costa de 80 m, portanto, distante da área de implantação do Quebra-
mar. À semelhança do Cavaco também não tende a ocorrer nos primeiros metros da zona subtidal, 
preferindo profundidades superiores. 
 
Assim, considerando o impacte negativo direto da execução das diferentes componentes do projeto 
(reperfilamento da via, caminho auxiliar, pórtico, projeção de betão, quebra-mar e substituição da PH) 
na fauna, quer terrestre quer marinha, quer vertebrada quer invertebrada, a morte e perturbação da 
fauna prevê-se de significância média. 
 

Impacte Negativo: Morte e Perturbação da Fauna 

Avaliação do Impacte 

Magnitude:  
Média (9) 

Sensibilidade do Recurso / Recetor:  
Baixa 

Significância do 
Impacte 

Dimensão 
Espacial 

Duração 
Probabilidade 
de Ocorrência 

Importância / 
Valor 

Vulnerabilidade 

Média 

Local (1) 
Permanente 

(4) 
Certa  

(4) 
Baixa Baixa 

 
Medidas de mitigação: 

• Limitar os trabalhos de desmatação, movimentação de terras, modelação do terreno e 
movimentação de máquinas e pessoas ao mínimo indispensável para o adequado funcionamento 
operacional da obra. 

• Delimitar (com fita sinalizadora) as áreas sujeitas a intervenção, de forma a evitar que a circulação 
de máquinas e pessoas, deposição de materiais e outras atividades ocorram em locais 
desnecessários, perturbando a Flora e Fauna presentes. 

• Planear a obra de modo a evitar, na medida do possível, a realização das atividades mais 
impactantes do ponto de vista ecológico na época da Primavera e do Verão, minimizando a 
interferência com os processos reprodutivos (floração e frutificação) da Flora e Vegetação 
presentes. 

 
Significância dos impactes após a adoção das medidas de mitigação: Baixa. 
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Redução de Funções Vitais (acumulação de poeiras/sedimento) da Vegetação 
 
Em meio terrestre, as operações em fase de obra vão originar poeiras que tendem a acumular-se na 
superfície das folhas das plantas da área envolvente. Estas poeiras interferem com o funcionamento 
do sistema de respiração foliar (ao nível dos estomas da folha) reduzindo as funções vitais destas 
plantas. Em meio marinho, o mesmo sucederá sobre algas e alguns animais fixos ou bentónicos, como 
anémonas, esponjas e cracas. 
 
Realçar a reduzida área de intervenção prevista e o reduzido valor da flora e da fauna presente na 
envolvente imediata à implantação das diferentes componentes do Projeto, quer em meio terrestre 
quer em meio marinho. 
 

Impacte Negativo: Redução de Funções Vitais 

Avaliação do Impacte 

Magnitude:  
Baixa (5) 

Sensibilidade do Recurso / Recetor:  
Baixa 

Significância do 
Impacte 

Dimensão 
Espacial 

Duração 
Probabilidade 
de Ocorrência 

Importância / 
Valor 

Vulnerabilidade 

Baixa 
Local  

(1) 
Curto prazo  

(1) 
Muito provável  

(3) 
Baixa Baixa 

 
Medidas de mitigação: 

• Em meio terrestre, cobrir ou humedecer com água locais com solo descoberto passível de ser 
arrastado pelo vento sobre a vegetação envolvente; esta medida é particularmente importante 
em dias ventosos. 

• Evitar os trabalhos da obra na época da Primavera, minimizando a interferência com os processos 
reprodutivos da vegetação presente. 

 
Significância dos impactes após a adoção das medidas de mitigação: Baixa. 

Afetação da Flora e Fauna devido a Contaminação 
 
As operações em fase de obra originam derrames pontuais e inadvertidos de óleos, combustíveis e 
outras substâncias tóxicas, afetando o solo, a microfauna e microflora que nele habitam, mas também 
plantas de maior porte e fauna de maior porte, quer em meio terrestre quer em meio marinho. 
 

Impacte Negativo: Afetação da Flora e Fauna devido a Contaminação 

Avaliação do Impacte 

Magnitude:  
Baixa (5) 

Sensibilidade do Recurso / Recetor:  
Baixa 

Significância do 
Impacte 

Dimensão 
Espacial 

Duração 
Probabilidade 
de Ocorrência 

Importância / 
Valor 

Vulnerabilidade 

Baixa 
Local  

(1) 
Curto prazo  

(1) 
Muito provável  

(3) 
Baixa Baixa 
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Medidas de mitigação: 

• Em meio terrestre, possuir nas frentes de obra Kits para contenção de derrames de substâncias 
tóxicas para rápida atuação e minimização da contaminação do solo (e microflora e microfauna 
associada); em meio marinho, estes Kits devem ser adequados e vocacionados para 
hidrocarbonetos e lubrificantes em suspensão. 

• Evitar os trabalhos da obra na época da Primavera, minimizando a interferência com os processos 
reprodutivos da flora e fauna presentes. 

 
Significância dos impactes após a adoção das medidas de mitigação: Baixa. 

Proliferação de Espécies Exóticas Invasoras 
 
Durante a obra diversas espécies exóticas invasoras26 podem ser inadvertidamente levadas pela 
maquinaria ou pessoas para a área de intervenção, através das suas sementes, propagos ou partes 
vegetativas da planta que venham a enraizar, originando a expansão deste tipo de flora e a redução 
da prevalência da flora nativa da ilha da Madeira. 
 
Foram detetadas 15 espécies invasoras na área de estudo, sobretudo espécies herbáceas, destacando-
se a Cana (Arundo donax) e as Chagas (Tropaelom majus). Os habitats terrestres a afetar diretamente 
pelo Projeto (reperfilamento da via, caminho auxiliar, pórtico, projeção de betão e substituição da PH), 
a Estrada e berma, a Fajã-Arbustiva mista, a Linha de água e a Orla marítima revelaram uma presença 
considerável destas espécies, o que acentua o risco de propagação das mesmas associado aos 
trabalhos de construção. 
 

Impacte Negativo: Proliferação de Espécies Exóticas Invasoras 

Avaliação do Impacte 

Magnitude:  
Baixa (6) 

Sensibilidade do Recurso / Recetor:  
Média 

Significância do 
Impacte 

Dimensão 
Espacial 

Duração 
Probabilidade 
de Ocorrência 

Importância / 
Valor 

Vulnerabilidade 

Média 
Local  

(1) 
Longo prazo  

(3) 
Provável  

(2) 
Média Média 

 
Medidas de mitigação: 

• Limitar os trabalhos de desmatação, movimentação de terras, modelação do terreno e 
movimentação de máquinas e pessoas ao mínimo indispensável para o adequado funcionamento 
operacional da obra. 

• Delimitar (com fita sinalizadora) as áreas sujeitas a intervenção, de forma a evitar que a circulação 
de máquinas e pessoas, deposição de materiais e outras atividades ocorram em locais 
desnecessários, perturbando a Flora e Fauna presentes. 

• Planear a obra de modo a evitar, na medida do possível, a realização das atividades mais 
impactantes do ponto de vista ecológico na época da Primavera e do Verão, minimizando a 

 
 
26 Integradas no Anexo II do Decreto-Lei n.º 92/2019, de 10 de julho. 
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interferência com os processos reprodutivos (floração e frutificação) da Flora e Vegetação 
presentes. 

• Atendendo à difícil minimização deste impacte negativo, propõe-se como medida compensatória 
o controlo e erradicação das espécies invasoras identificadas na área de estudo, concretamente a 
Cana (Arundo donax) e as Chagas (Tropaelom majus), e plantação de vegetação endémica da 
Madeira e da Macaronésia nesses locais, como os Loureiros (Laurus novocanariensis), os 
Vinháticos (Persea indica), os Tils (Ocotea foetens), a Malfurada (Globularia salicina) e o Massaroco 
(Echium nervosum). Esta operação de controlo e irradicação de invasoras deverá ocorrer antes do 
início da obra, portanto, será prévia à obra. A Cana deverá ser alvo de 3 cortes (com 2 meses entre 
cada corte) com a aplicação de herbicida nos 5 segundos imediatamente a seguir ao corte; sem 
remoção do rizoma para não promover a erosão do solo. Os resíduos verdes de Cana e das Chagas 
serão encaminhados para o aterro licenciado mais próximo. 

 
Significância dos impactes após a adoção das medidas de mitigação: Baixa. 

5.11.2 Fase de exploração 
 
Durante a fase de exploração, ocorrerão as operações de manutenção da rodovia e do Pórtico a 
construir. Ao nível do Betão projetado e do Quebra-mar não se preveem operações de manutenção. 

Fragmentação e Efeito Barreira 
 
A VE2 constitui um elemento de fragmentação e de efeito barreira para a flora e a fauna da área de 
estudo. A nível terrestre várias espécies ocorrem de um lado e outro da estrada e, quando tal não 
acontece, deve-se fundamentalmente ao fato de estarem associadas a habitats ecologicamente 
preferenciais que se encontram de um determinado lado da estrada. Inclusivamente, o topo do pórtico 
será revestido com vegetação, para promover a sua integração paisagística, e a nova PH apresentará 
uma seção bastante maior do que a seção da PH que atualmente existe, o que minimizará a 
fragmentação e o efeito de barreira decorrentes das estruturas a construir no âmbito do Projeto. 
 
Em função dos habitats terrestres e marinhos a afetar diretamente pelo Projeto (p.e. pelo o caminho 
auxiliar, o pórtico, a projeção de betão e o quebra-mar), nomeadamente a Estrada e berma, a Fajã-
Arbustiva mista, a Orla marítima, a Zona intertidal e o Oceano, considera-se que o impacte do Projeto 
não agrava de forma expressiva a fragmentação ou o efeito barreira já existente, inclusive porque no 
contexto local a envolvente imediata se considera de Reduzida Sensibilidade Ecológica, pela escassez 
de espécies com estatuto de proteção, com estatuto de conservação ou endemismos; a função dos 
ecossistemas vizinhos e respetivos serviços dos ecossistemas que assegurados não são comprometidos 
de forma expressiva. 
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Impacte Negativo: Fragmentação e Efeito Barreira 

Avaliação do Impacte 

Magnitude:  
Baixa (5) 

Sensibilidade do Recurso / Recetor:  
Baixa 

Significância do 
Impacte 

Dimensão 
Espacial 

Duração 
Probabilidade 
de Ocorrência 

Importância / 
Valor 

Vulnerabilidade 

Baixa 
Local  

(1) 
Médio prazo  

(2) 
Provável  

(2) 
Baixa Baixa 

 
Medidas de mitigação: 

• Na vegetação proposta para cobertura do Pórtico suprimir o uso das espécies Dichondra repens, 
Festuca arundinácea, Lolium multiflorum e do Trifolium pratense, por se tratarem de espécies 
introduzidas na Flora da Madeira, utilizando-se em sua substituição espécies nativas como o 
Trifolium campestre ou o Trifolium repens, ou qualquer outra indicada na Lista de Espécies de Flora 
apresentada neste EIA com Autóctone ou Endémica. 

 
Significância dos impactes após a adoção das medidas de mitigação: Baixa. 
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5.12 PAISAGEM 
 
Os impactes do projeto sobre a Paisagem decorrem, antes de mais, da desorganização da paisagem 
durante a fase de construção, impacte negativo que será temporário e reversível. 
 
Durante a fase de exploração, a implementação do projeto traduz-se, fundamentalmente, na presença 
das estruturas construídas na paisagem, o que terá um caráter permanente. 

5.12.1 Fase de construção 
 
A instalação e funcionamento do estaleiro (incluindo parqueamento de máquinas e viaturas, 
armazenamento temporário de materiais vários, transporte de materiais e equipamentos para a obra), 
assim como a execução das atividades de construção das estruturas que integram o Projeto, terão 
necessariamente um impacte cénico negativo, uma vez que implicam alterações temporárias na 
paisagem, com presença de elementos estranhos à mesma e desorganização geral dos elementos em 
presença. As alterações provocadas na paisagem constituirão um impacte negativo que se prevê de 
baixa magnitude (sendo localizado, de curto prazo e certo) mas alta significância, considerando a alta 
sensibilidade paisagística da área do projeto. 
 

Impacte Negativo: Alteração da Paisagem 

Avaliação do Impacte 

Magnitude:  
Baixa (6) 

Sensibilidade do Recurso / Recetor:  
Alta 

Significância do 
Impacte 

Dimensão 
Espacial 

Duração 
Probabilidade 
de Ocorrência 

Importância / 
Valor 

Vulnerabilidade 

Alta 
Local  

(1) 
Curto prazo  

(1) 
Certo 

(4) 
Alta Alta 

 
Medidas de mitigação: 
 
A adequada recuperação das áreas intervencionadas e integração paisagística das estruturas 
construídas afigura-se como um fator determinante para a reposição da qualidade cénica da área de 
intervenção. 
 
O Projeto de Integração Paisagística prevê o revestimento do pórtico a construir com uma “mistura 
constituída por herbáceas gramíneo-leguminoso” (Dichondra repens, Festuca arundinacea, Festuca 
donax, Lolium multiflorum, Poa trivialis, Trifolium pratense), composta maioritariamente por espécies 
não nativas da Madeira (apenas Poa trivialis é nativa). A utilização de espécies alóctones na integração 
paisagística, a ocorrer, comprometerá o efeito integrador que se pretende com esta medida. Na 
realidade a utilização de espécies não nativas, cujos lotes de sementes apresentam muitas vezes 
infestantes indesejadas, em vez de funcionar com um fator de mitigação constituirá um fator de 
impacte. 
 
Neste contexto, é imperativo proceder à revisão do Projeto de Integração Paisagística de forma a 
suprimir o uso de espécies alóctones, as quais devem ser substituídas por espécies nativas como o 
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Trifolium campestre ou o Trifolium repens, ou qualquer outra indicada na Lista de Espécies de Flora 
apresentada neste EIA com Autóctone ou Endémica.  
 
Uma vez que a encosta norte da Madeira é uma área com condições climáticas que potenciam o rápido 
desenvolvimento da vegetação autóctone. A simples cobertura do pórtico com substrato local - 
proveniente da decapagem da área que será aterrada, por exemplo - criará as condições necessárias 
para a vegetação local se desenvolver naturalmente, sem ser necessário recorrer a ações de 
sementeira ou plantação. 
 
Durante a construção devem ainda ser implementadas as seguintes medidas de mitigação: 

• Restringir os estaleiros e parques de materiais ao absolutamente necessário e vedá-los de forma 
a restringir os impactes do seu normal funcionamento e evitar que o movimento dos veículos e 
máquinas afetos à obra cause estragos fora da área definida. 

• Após a conclusão das sucessivas fases de execução da obra, desmantelar e remover todas as 
estruturas provisórias de apoio e proceder à adequada recuperação das zonas de manobras de 
máquinas. 

• Limitar as ações de desmatação, limpeza e decapagem dos solos Às zonas estritamente 
indispensáveis para a execução da obra. 

 
Significância dos impactes após a adoção das medidas de mitigação: Baixa a Média. 

5.12.2 Fase de exploração 
 
A presença do pórtico de proteção da VE2 terá um impacte negativo na paisagem, uma vez que será 
mais um elemento artificial nesta paisagem de elevado valor cénico natural. Pela aplicação da 
metodologia de avaliação de impacte descrita no subcapítulo 5.1, este impacte negativo assumiria, 
previsivelmente, uma significância muito elevada considerando a sua magnitude média (impacto local, 
permanente e certo) e a alta sensibilidade paisagística da área do projeto No entanto, dada a reduzida 
expressão volumétrica do pórtico numa paisagem de escala monumental, o tom neutro dos materiais 
a utilizar e o revestimento vegetal previsto, prevê-se que que o impacte negativo residual seja de baixa 
significância. 
 

Impacte Negativo: Alteração da Paisagem – Presença do pórtico de proteção da VE2 

Avaliação do Impacte 

Magnitude:  
Média (9) 

Sensibilidade do Recurso / Recetor:  
Alta 

Significância do 
Impacte 

Dimensão 
Espacial 

Duração 
Probabilidade 
de Ocorrência 

Importância / 
Valor 

Vulnerabilidade 

Muito Alta 
Local  

(1) 
Permanente  

(4) 
Certo 

(4) 
Alta Alta 

 
Significância dos impactes após a adoção das medidas de mitigação (integradas no Projeto de 
Execução): Baixa. 
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A presença da estrutura de estabilização do talude terá também um impacte negativo na paisagem. 
De modo a estimar as áreas que serão afetadas cenicamente por este elemento, que se estenderá para 
lá da atual linha de costa, procedeu-se a uma análise visual do mesmo, em Sistema de Informação 
Geográfica. Considerou-se 3 km como a distância máxima de visualização com clareza da estrutura. A 
bacia visual obtida é apresentada no Desenho n.º 14 (Carta de Bacia Visual). 
 
A inspeção da bacia visual simulada mostra que, de acordo com a modelação realizada, o projeto será 
observável a partir da Via Expresso e de um pequeno troço da antiga estrada que percorre a encosta 
norte, na zona da Ladeira da Vinha. Será ainda observável a partir da povoação do Seixal, embora já a 
uma distância de cerca de 2 km e numa área sombria, dada a exposição a norte da encosta sobre a 
estrada. A simulação da visualização da estrutura de estabilização do talude a partir do molhe do Seixal 
é apresentada na Figura 123. 
 
Dada a reduzida perceção que se tem desta estrutura a partir do molhe do Seixal, que constitui o ponto 
de observação mais sensível, o impacte negativo gerado na paisagem pela presença desta estrutura 
prevê-se que será de magnitude e significância baixas. 
 
Refira-se que no caso deste impacte, a aplicação direta da metodologia de impacte descrita no 
subcapítulo 5.1 resultaria numa sobrevalorização do impacte negativo gerado, razão pela qual para a 
avaliação deste impacte se recorreu à simulação da visualização desta estrutura. 
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fonte da imagem original: 

https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipPM-EIYlqVJT0ZrIjeqdHYJImXR37IiMuk9QapB=h1440 

Figura 123 - Simulação da visualização da estrutura de estabilização do talude a partir do molhe do Seixal; a cor escolhida para a representação do volume não reflete a cor da 
estrutura a implementar, que será de betão à cor natural 
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5.13 COMPONENTE SOCIAL 
 
No Quadro 67 é apresentada sinteticamente a metodologia utilizada na avaliação de impactes do 
projeto em estudo no meio social e socioeconómico, nas fases de construção e exploração. 
 
No que respeita aos critérios de avaliação foram seguidos os critérios estabelecidos na metodologia 
geral de avaliação de impactes definida para a globalidade das componentes do presente EIA, 
apresentada na subcapítulo 5.1. 
 
As medidas mitigadoras de impactes negativos e potenciadoras de impactes positivos são definidas 
em função da avaliação. 
 
A avaliação é concluída com uma sucinta avaliação dos principais impactes cumulativos. 

Quadro 67 - Metodologia para avaliação de impactes no meio social e socioeconómico 

COMPONENTE SOCIAL 

Metodologia 
para avaliação 
de impactes 

Análise e avaliação de impactes no meio social e socioeconómico: 

Relativamente à fase de construção são analisados e avaliados os seguintes aspetos: 

- Efeitos do processo construtivo nos modos de vida locais (emprego, atividades 
económicas, rendimentos); 

- Incómodos, riscos e afetação da saúde e do bem-estar de pessoas e populações, 
resultantes das atividades construtivas e da circulação de veículos ligeiros e 
pesados; 

- Efeitos da desestruturação dos espaços; perturbação das acessibilidades e 
circulações locais; 

- Afetações temporárias ou transformações definitivas dos usos atuais do solo e 
do território, terrestre e marítimo, incluindo infraestruturas. 

No que se refere à fase de exploração são analisados e avaliados os seguintes aspetos: 

- Efeitos da funcionalidade do projeto na segurança das circulações e utentes da 
VE2; 

- Efeitos do pórtico de proteção da VE2 na funcionalidade do túnel de João 
Delgado; 

- Afetação de usos potenciais do território; 

- Afetação da qualidade da fruição dos espaços e da paisagem. 

Em função dos impactes identificados e avaliados são definidas as respetivas medidas 
mitigadoras de impactes negativos e potenciadoras de impactes positivos. 

 

5.13.1 Fase de construção 

Efeitos no emprego 
 
Não se dispõe de uma estimativa do volume de mão-de-obra a utilizar nos diversos processos 
construtivos, mas, considerando as características da obra, é previsível que venha a envolver algumas 
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dezenas de trabalhadores. Grande parte destes trabalhadores, nomeadamente os mais qualificados, 
já fará parte das empresas que vierem a ser envolvidas na construção. Porém, é provável que alguns 
venham a ser contratados localmente ou na região. Considerando que a obra deverá prolongar-se por 
um período de um ano e tendo em conta as carências de emprego nos concelhos da área de estudo, e 
na Ilha da Madeira em geral, mesmo um número reduzido de contratações tem significado, na medida 
em que tem efeitos positivos para a vida dos trabalhadores e respetivas famílias. 
 
Trata-se, portanto, de um impacte positivo, provável, de incidência local e regional, de média duração, 
com magnitude baixa, mas significância média, considerando a sensibilidade do recurso em causa. O 
impacte tem uma componente potencial de maximização. 
 

Impacte Positivo: Efeitos no Emprego 

Avaliação do Impacte 

Magnitude:  
Baixa (5 a 6) 

Sensibilidade do Recurso / Recetor:  
Média 

Significância do 
Impacte 

Dimensão 
Espacial 

Duração 
Probabilidade 
de Ocorrência 

Importância / 
Valor 

Vulnerabilidade 

Média 
Local (1) e 

Regional (2) 
Médio Prazo  

(2) 
Provável 

(2) 
Média Média 

 
Medidas de potenciação: 

• Elaborar e implementar um plano que maximize a contratação de mão-de-obra para a obra, 
adotando as seguintes prioridades relativamente ao âmbito territorial da contratação: i) Município 
de Porto Moniz; ii) Município de São Vicente; iii) RAM. 

 
Significância do Impacte após a adoção das medidas de potenciação: Média a Alta. 
 

Efeitos nas atividades económicas 
 
De acordo com as estimativas de projeto, o custo da obra será de 5.726.007,69 €. É importante que o 
máximo deste valor seja retido na economia local e regional, maximizando a criação de oportunidades 
de aquisição local e regional de bens e serviços. 
 
O período das obras, que se prevê tenha uma duração de 12 meses, irá suscitar um aumento da 
procura direta de bens e serviços por parte da empresa construtora, sobretudo para as obras 
(materiais de construção, combustível, ferramentas e equipamentos), bens de consumo não duráveis 
(alimentos, medicamentos, produtos de higiene pessoal, entre outros) e serviços (subcontratações, 
transporte, telecomunicações, vigilância, energia, alojamento e restauração, entre outros). 
 
O impacte é positivo, certo, de incidência local e regional, de média duração, com magnitude média, 
mas significância média a alta, considerando a sensibilidade do recurso em causa. O impacte tem uma 
componente potencial de maximização. 
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Impacte Positivo: Efeitos nas Atividade Económicas 

Avaliação do Impacte 

Magnitude:  
Baixa (7) a Média (8) 

Sensibilidade do Recurso / Recetor:  
Média a Alta 

Significância do 
Impacte 

Dimensão 
Espacial 

Duração 
Probabilidade 
de Ocorrência 

Importância / 
Valor 

Vulnerabilidade 

Média a Alta 
Local (1) e 

Regional (2) 
Médio Prazo  

(2) 
Certo 

(4) 
Alta Média 

 
Medidas de potenciação: 

• Elaborar e implementar um Plano para maximização da aquisição de bens e serviços no mercado 
local e regional, adotando as seguintes prioridades: i) Município de Porto Moniz; ii) Município de 
São Vicente; iii) RAM. 

 
Significância do impacte após a adoção das medidas de potenciação: Alta. 
 

Incómodos, riscos e afetação da saúde e do bem-estar de pessoas e populações, resultantes da 
circulação de veículos ligeiros e pesados 
 
Não é ainda conhecido o número de veículos, ligeiros e pesados, relacionados com a obra, 
nomeadamente para transporte de pessoal e materiais, nem é conhecido o respetivo plano de 
circulações. Porém, é certo que a obra irá causar um aumento de circulação de veículos ligeiros e 
pesados nas vias de acesso, incluindo atravessamento e circulação dentro de povoações. Este aumento 
é suscetível de causar alguns efeitos negativos ao nível dos riscos e insegurança nas circulações, bem 
como incómodos nas populações das povoações atravessadas. 
 
O impacte é negativo, potencial, de incidência local, de média duração, com magnitude baixa, mas 
significância alta, considerando a sensibilidade dos recursos em causa (pessoas e bens). O impacte é 
mitigável. 
 

Impacte Negativo: Incómodos, riscos e afetação da saúde e bem-estar de pessoas 

Avaliação do Impacte 

Magnitude:  
Baixa (6) 

Sensibilidade do Recurso / Recetor:  
Alta 

Significância do 
Impacte 

Dimensão 
Espacial 

Duração 
Probabilidade 
de Ocorrência 

Importância / 
Valor 

Vulnerabilidade 

Alta 
Local 

(1) 
Médio Prazo  

(2) 
Muito Provável 

(3) 
Alta Média a Alta 

 
Medidas de mitigação: 

• Elaborar e implementar um Plano de Circulações que minimize o atravessamento de povoações, 
reduza o tráfego noturno, e estabeleça regras de circulação fora e dentro de povoações, 
nomeadamente circulação a velocidade reduzida. 
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• Estabelecer um Código de Conduta para os motoristas, de modo a assegurar o respeito 
escrupuloso pelas regras de trânsito e pelas regras estabelecidas no Plano de Circulações. 

• Verificar e assegurar que os veículos utilizados apresentam adequadas condições de 
funcionamento. 

• Estabelecer e divulgar um mecanismo de queixa e reclamação através do qual os indivíduos ou 
populações afetadas poderão apresentar com facilidade as suas queixas/reclamações e receber 
uma resposta atempada. 

 
Significância do impacte após a adoção das medidas de mitigação: Média a Baixa. 
 

Efeitos das atividades construtivas, da desestruturação dos espaços, perturbação das acessibilidades 
e circulações locais 
 
Não existe ocupação humana permanente na zona de intervenção e envolvente, pelo que não se 
considera que as atividades construtivas venham a ter um impacte, com significado, ao nível da 
perturbação e incómodo ambiental. 
 
Esta perturbação, incómodo e alguns riscos ao nível da segurança, colocam-se, deste modo, apenas ao 
nível dos utilizadores da via e de espaços/acessos marginais. 
 
O principal impacte faz-se sentir nos utilizadores da via. Não está prevista interrupção permanente 
deste troço da VE2 durante a obra, mas a circulação ficará condicionada neste trecho, numa extensão 
de cerca de 200 a 300 m, em que apenas poderá existir circulação alternada, na via da esquerda ou na 
via da direita, em função do progresso do processo construtivo. Esta alternância será devidamente 
disciplinada por meio de semaforização. 
 
Este conjunto de situações traduzir-se-á, necessariamente, na redução das velocidades permitidas e 
no aumento dos tempos de percurso, cuja magnitude não é possível estimar, mas que será agravado 
na eventualidade de vir a ser necessário interromper as circulações, ainda que por curtos períodos de 
tempo. Poderá, ainda, vir a ser necessário utilizar percursos alternativos, o que, considerando a 
importância da VE2 no contexto local de acessibilidades, implicará tempos de deslocação mais 
elevados. 
 
Relativamente à perturbação das acessibilidades e circulações locais, o impacte é negativo, certo, de 
incidência local, de média duração, com magnitude baixa e significância média a alta, considerando a 
sensibilidade dos recursos em causa (pessoas e bens). Este impacte é mitigável. 
 

Impacte Negativo: Perturbação das acessibilidades e circulações locais 

Avaliação do Impacte 

Magnitude:  
Baixa (7) 

Sensibilidade do Recurso / Recetor:  
Média a Alta 

Significância do 
Impacte 

Dimensão 
Espacial 

Duração 
Probabilidade 
de Ocorrência 

Importância / 
Valor 

Vulnerabilidade 

Média a Alta 
Local 

(1) 
Médio Prazo  

(2) 
Certa 

(4) 
Alta Média 
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Medidas de mitigação: 

• Informar a população sobre as características da obra, duração, condições de circulação e cuidados 
a ter, data e horário de eventuais interrupções temporárias e percursos alternativos. 

• Limitar, na medida do possível, eventuais interrupções temporárias ao período noturno. 

• Estabelecer e divulgar mecanismos de queixa e reclamação, por parte dos utentes da via, que 
sejam facilmente acessíveis e deem resposta atempada. 

 
Significância do Impacte após a adoção das medidas de mitigação: Média. 
 
Outra situação resulta dos riscos associados à obra, considerando o tipo de projeto em causa, que 
inclui a construção de um pórtico que cobrirá a via em todo o seu perfil transversal. Embora os riscos 
associados estejam devidamente acautelados no projeto de engenharia, o risco potencial não é 
inexistente, exigindo os necessários cuidados ao nível das circulações, proteção e segurança. 
 
Deste modo os riscos para a segurança das circulações locais são negativos, prováveis, embora de baixa 
probabilidade, de incidência local, de média duração, com magnitude baixa e significância média a alta, 
considerando a sensibilidade dos recursos em causa (pessoas e bens). Estes riscos são mitigáveis 
 

Impacte Negativo: Riscos para a segurança das circulações locais 

Avaliação do Impacte 

Magnitude:  
Baixa (5) 

Sensibilidade do Recurso / Recetor:  
Média a Alta 

Significância do 
Impacte 

Dimensão 
Espacial 

Duração 
Probabilidade 
de Ocorrência 

Importância / 
Valor 

Vulnerabilidade 

Média a Alta 
Local 

(1) 
Médio Prazo  

(2) 
Provável 

(2) 
Alta Média 

 
Medidas de mitigação: 

• Desenvolver e implementar Plano de Segurança e Emergência. 

• Informar a população sobre as características da obra, duração, condições de circulação e cuidados 
a ter, data e horário de eventuais interrupções temporárias e percursos alternativos. 

• Assegurar as circulações de veículos de emergência. 

• Reservar as operações construtivas de maior risco potencial, para o período noturno. 

• Estabelecer e divulgar mecanismos de queixa e reclamação, por parte dos utentes da via, que 
sejam facilmente acessíveis e deem resposta atempada. 

 
Significância do impacte após a adoção das medidas de mitigação: Baixa. 
 
No trecho da VE2 anterior ao trecho intervencionado pelo projeto, entre os km 3+250 e 3+500, existem 
alguns acessos a parcelas agrícolas e outros espaços, tanto do lado da encosta como do lado do mar, 
que poderão ser perturbados pela obra (paragem de veículos, deposição de materiais), muito embora 
já se encontrem fora da área de intervenção. 
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Esta afetação de serventias constitui um impacte é negativo que se prevê provável, de incidência local, 
de média duração, com magnitude baixa e significância média a baixa. Este impacte é mitigável. 
 

Impacte Negativo: Afetação de serventias 

Avaliação do Impacte 

Magnitude:  
Baixa (5) 

Sensibilidade do Recurso / Recetor:  
Baixa a Média 

Significância do 
Impacte 

Dimensão 
Espacial 

Duração 
Probabilidade 
de Ocorrência 

Importância / 
Valor 

Vulnerabilidade 

Baixa a Média 
Local 

(1) 
Médio Prazo  

(2) 
Provável 

(2) 
Média Baixa 

 
Medidas de mitigação: 

• Evitar a afetação de acessos e serventias marginais à VE2. 
 
Significância do Impacte após a adoção das medidas de mitigação: Baixa. 
 

Afetações temporárias ou transformações definitivas dos usos atuais do solo e do território, 
terrestre e marítimo, incluindo infraestruturas 
 
Não se conhece o local previsto para a instalação do estaleiro, pelo que esta ação não pode ser 
avaliada. 
 
O projeto irá implicar escavações e aterros, e construção de via de serviço, do lado da encosta, e 
aterros e implantação de estrutura tipo quebra-mar do lado do mar. Em nenhuma das situações foram 
identificados usos atuais do solo, com relevância socioeconómica, que possam vir a ser afetados. 
 
As intervenções do lado da encosta (escavações, aterro e via de serviço) irão afetar uma área de cerca 
de 805 m2, ocupada com vegetação. Não existem terrenos privados nesta faixa, não sendo necessário 
recorrer a expropriações. Grande parte da intervenção realiza-se dentro dos limites do domínio 
público rodoviário. 
 
Deste modo, os únicos impactes identificados relacionam-se com a existência de infraestruturas, 
nomeadamente, um Posto de Transformação, que irá ser protegido, e várias infraestruturas, elétricas 
e de telecomunicações que terão que ser protegidas e repostas. Estes aspetos são também analisados 
no capítulo referente ao Ordenamento do Território e Condicionantes. 
 
O impacte é negativo, certo, de incidência local, de média duração, com magnitude baixa e significância 
média a alta. Este impacte é mitigável. 
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Impacte Negativo: Afetação dos usos atuais do solo e do território 

Avaliação do Impacte 

Magnitude:  
Baixa (7) 

Sensibilidade do Recurso / Recetor:  
Média a Alta 

Significância do 
Impacte 

Dimensão 
Espacial 

Duração 
Probabilidade 
de Ocorrência 

Importância / 
Valor 

Vulnerabilidade 

Média a Alta 
Local 

(1) 
Médio Prazo  

(2) 
Certa 

(4) 
Média Alta 

 
Medidas de mitigação: 

• Proteger devidamente as infraestruturas. 

• Proceder à reposição das infraestruturas afetadas em articulação com as entidades responsáveis 
pelas infraestruturas. 

 
Significância do Impacte após a adoção das medidas de mitigação: Baixa. 

5.13.2 Fase de exploração 

Efeitos da funcionalidade do projeto na segurança das circulações e utentes da VE2 
 
Trata-se do principal impacte positivo do projeto e sua razão de ser. O elevado número de ocorrências 
de queda de pedras e a progressiva erosão dos taludes pela ação do mar justificam plenamente o 
projeto. Ao permitir uma adequada proteção do trecho da VE2 em causa, quer da queda de pedras 
quer da ação erosiva do mar, o projeto assegura a proteção de pessoas e bens, e a funcionalidade total 
desta importante via que proporciona acessibilidades fundamentais para a coesão do território e o 
desenvolvimento local.  
 
Uma adequada monitorização e manutenção das estruturas em pórtico e do quebra-mar, assegurarão 
a fiabilidade das proteções e a redução da probabilidade da recorrência de situações de risco. 
 
O impacte é positivo, certo, de incidência local e regional, permanente, com magnitude média e 
significância alta, considerando a sensibilidade do recurso em causa. 
 

Impacte Positivo: Efeitos da funcionalidade do projeto na segurança das circulações e utentes da VE2 

Avaliação do Impacte 

Magnitude:  
Média (9 a 10) 

Sensibilidade do Recurso / Recetor:  
Alta 

Significância do 
Impacte 

Dimensão 
Espacial 

Duração 
Probabilidade 
de Ocorrência 

Importância / 
Valor 

Vulnerabilidade 

Alta a Muito Alta 
Local (1) e 

Regional (2) 
Permanente  

(4) 
Certo 

(4) 
Alta Alta 
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Medidas de potenciação: 

• Adequada monitorização e manutenção das estruturas em pórtico e do quebra-mar. 
 
Significância do Impacte após a adoção das medidas de potenciação: Alta a Muito Alta. 
 

Efeitos do pórtico de proteção da VE2 na funcionalidade do túnel de João Delgado 
 
A nível de projeto, foi analisado o caso de a existência da estrutura em pórtico junto ao túnel de João 
Delgado, poder constituir prolongamento do efeito de túnel e causar problemas ao nível das 
necessidades de ventilação. As simulações realizadas permitiram concluir que o efeito é insignificante, 
não tendo sido preconizadas quaisquer medidas nesse sentido. 
 
Com base nestes estudos, considera-se não existir impacte para a saúde e seguranças dos utentes do 
túnel, não se considerando necessário proceder a outra avaliação. 
 

Afetação de usos potenciais do território 
 
No que respeita a usos potenciais da área de intervenção e envolvente, apenas foram identificados 
alguns usos na zona marítima. 
 
O principal uso potencial está identificado no PSOEM. A área de intervenção e envolvente estão 
incluídas numa zona potencial de desenvolvimento de projetos de aproveitamento de energia eólica 
offshore. Esta zona potencial tem, porém, uma extensão muito vasta e prolonga-se por mais de uma 
milha marítima a partir da linha de costa. Deste modo, mesmo que este tipo de projetos venha a 
concretizar-se, não se considera existir incompatibilidade com o projeto de quebra-mar de proteção à 
VE2, em estudo, nem sequer qualquer tipo de impedimento. 
 
Outro uso potencial relaciona-se com a atividade de mergulho e percursos de mergulho, na medida 
em que esta atividade foi identificada no Plano de Ordenamento Turístico da RAM como possível de 
vir a ser desenvolvida a partir do Cais do Seixal, situado a cerca de 2 km da área de intervenção do 
projeto da VE2. 
 
Também neste caso, porém, não se considera que a estabilização do talude e construção do quebra-
mar, que irão implicar uma intervenção numa área de cerca de 9.762 m2, venha a ter efeitos negativos 
nesta atividade, podendo, mesmo, ter um efeito positivo, como recife artificial, para abrigo de algumas 
espécies marinhas, o que seria positivo para as atividades de mergulho, bem como para a atividade 
piscatória. 
 
Não se perspetivam, portanto, impactes negativos com relevância. 

5.13.3 Avaliação de impactes cumulativos 
 
Os principais impactes cumulativos do projeto da VE2, em estudo, com outros projetos e ações, 
ocorrem em duas dimensões: 
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- Acessibilidades, mobilidade e segurança; 

- Funcionalidade panorâmica da via. 

A primeira dimensão é, naturalmente, a mais relevante e fundamental. Ao assegurar a proteção de 
pessoas e bens e a adequada funcionalidade do trecho em estudo da VE2, o projeto tem um impacte 
cumulativo positivo e muito significativo com os projetos já concretizados de desenvolvimento da rede 
viária da Ilha da Madeira e de construção de trechos em túnel, quer por motivos de mobilidade quer 
de segurança. Estes projetos, e eventuais projetos futuros com o mesmo sentido são de importância 
fundamental para a coesão e o desenvolvimento equilibrado do território da Ilha da Madeira. 
 
Do lado negativo, como já referido anteriormente, mas com muito menor relevância, a redução da 
função panorâmica anteriormente proporcionada pela ER101, constitui um impacte negativo 
cumulativo com a desativação de trechos da ER101 e a construção e circulação nos túneis alternativos. 
Esta redução tem alguma relevância para os fluxos turísticos, nomeadamente para o concelho de Porto 
Moniz, na medida em que para além dos pontos de interesse efetivos e diversificados que caracterizam 
o concelho como destino, o próprio percurso tinha um interesse específico, neste caso a função 
panorâmica da estrada marginal. 
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5.14 ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E CONDICIONANTES 
 
No Quadro 68 é apresentada a metodologia geral de avaliação da componente Ordenamento do 
Território e Condicionantes. 
 
No que respeita aos critérios de avaliação foram seguidos os critérios estabelecidos na metodologia 
geral de avaliação de impactes definida para a globalidade das componentes do presente EIA, já 
apresentada anteriormente neste relatório. 
 
As medidas mitigadoras de impactes negativos e potenciadoras de impactes positivos são definidas 
em função da avaliação. 
 
A avaliação é concluída com uma sucinta avaliação dos principais impactes cumulativos. 

Quadro 68 - Metodologia de avaliação de impactes 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E CONDICIONANTES AO USO DO SOLO 

Metodologia para avaliação 
de impactes 

Analisar os efeitos de determinado projeto no ordenamento do território 
implica ter em conta, verificar e avaliar os seguintes aspetos e fatores, na 
fase de construção e na fase de exploração: 

• De que forma o projeto se insere no território, considerando a 
estrutura, os usos e as dinâmicas que o configuram; 

• De que forma o projeto favorece ou contraria as orientações e 
objetivos de desenvolvimento e sustentabilidade que abrangem o 
território em análise, em função do estabelecido em políticas 
públicas configuradas nos instrumentos do Sistema de Gestão 
Territorial, nomeadamente nos programas de âmbito nacional e 
regional; 

• De que forma o projeto se encontra em conformidade com o 
modo como os planos de âmbito municipal enquadram e regulam 
os usos e dinâmicas territoriais; 

• De que forma o projeto interfere com as restrições e servidões de 
utilidade pública e outras condicionantes que impendem sobre o 
território em que o projeto irá inserir-se. 

Em função dos impactes identificados e avaliados são definidas as 
respetivas medidas. 

5.14.1 Fase de construção 
 
Alguns dos impactes identificados cessam com o final da fase de construção enquanto outros têm 
início nesta fase, mas prolongam-se durante a fase de exploração e a vida útil do projeto. 

Conformidade com os instrumentos de planeamento e gestão do território 
 
Não se conhecendo a localização do estaleiro, a avaliação de impactes centra-se sobre as restantes 
ações principais previstas para a fase de construção. 
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Com a exceção do PDM de Porto Moniz, que tem função de regulação dos usos do solo, os restantes 
instrumentos têm uma natureza estratégica e orientadora, pelo que a análise de conformidade é feita 
em função das principais orientações identificadas. 
 

Condicionamento e interrupção temporária do serviço rodoviário 

 
Não se prevê a interrupção permanente do serviço, mas sim o seu condicionamento, podendo ocorrer 
algumas interrupções temporárias por curtos períodos de tempo. O impacte é negativo, por afetação 
das acessibilidade e mobilidade, com prejuízo para a funcionalidade e dinâmicas do território e as 
atividades nele instaladas.  
 
Neste sentido, esta ação não favorece as orientações de desenvolvimento sustentável e coesão 
territorial, estabelecidas em instrumentos como o PNPOT, o POTRAM, o PIETRAM, o POT e o PDM de 
Porto Moniz. Trata-se, porém, de uma ação indispensável cujos efeitos são temporários e mitigáveis.  
 
O impacte é negativo, certo, de incidência local, de média duração, com magnitude baixa e significância 
média a alta. O impacte é mitigável. 
 

Impacte Negativo: Condicionamento e interrupção temporária do serviço rodoviário 

Avaliação do Impacte 

Magnitude:  
Baixa (7) 

Sensibilidade do Recurso / Recetor:  
Média a Alta 

Significância do 
Impacte 

Dimensão 
Espacial 

Duração 
Probabilidade 
de Ocorrência 

Importância / 
Valor 

Vulnerabilidade 

Média a Alta 
Local 

(1) 
Médio Prazo  

(2) 
Certa 

(4) 
Alta Média 

 
Medidas de mitigação: 

• Limitar os condicionamentos ao menor período de tempo possível. 

• Limitar, na medida do possível, eventuais interrupções temporárias ao período noturno. 

• Informação pública adequada e atempada sobre condicionamentos e interrupções do serviço 
rodoviário e sobre percursos alternativos. 

 
Significância do Impacte após a adoção das medidas de mitigação: Média. 
 
 

Escavações e aterros no lado da encosta, construção de via de serviço, construção do pórtico 
– Afetação de área da Laurissilva da Madeira 

 
A afetação direta do Sítio de Importância Comunitária PTMAD001 – Laurissilva da Madeira é o principal 
impacte do projeto ao nível do ordenamento do território. Inicia-se na fase de construção, mas 
prolonga-se pela fase de exploração. 
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As escavações e aterros do lado da encosta e as fundações para construção do pórtico, embora 
incidindo numa zona marginal à VE2, menos rica em biodiversidade, e numa área muito reduzida (cerca 
de 1.140 m2, correspondendo a 0,01% da área do SIC), contrariam as orientações ao nível da proteção 
e conservação da natureza e da biodiversidade, e do estatuto da área protegida da Laurissilva da 
Madeira, estabelecidas em instrumentos como o PNPOT, a ENCNB 2030, o POTRAM, o PROF-RAM, o 
PRPA, o PIETRAM, o POT, o PDM de Porto Moniz e, principalmente, pelo POGLM. 
 
A construção e presença do pórtico (efeito que permanecerá na fase de exploração), embora feita 
sobre a via existente, afeta o enquadramento paisagístico da área do SIC, pelo que também não 
favorece as orientações definidas naqueles instrumentos. 
 
Os condicionamentos específicos estabelecidos no âmbito do Plano de Ordenamento e Gestão da 
Laurissilva da Madeira são analisados com maior detalhe na secção de restrições e servidões de 
utilidade pública. 
 
No âmbito do PDM de Porto Moniz, a maior parte da área afetada é qualificada nas subcategorias 
Espaços Florestais/Floresta Laurissilva e Espaços Naturais de Uso Condicionado que se sobrepõem na 
área de intervenção do projeto. As normas de uso estabelecidas no PDM (Artigos 42º e 50º, 
respetivamente), definem que o uso do solo não pode afetar ou comprometer as funções de proteção 
consignadas por aquelas subcategorias, apenas se considerando admissíveis instalações de apoio 
florestal e gestão ambiental. 
 
Considerando tudo o que foi referido anteriormente, o impacte é negativo, certo, de incidência local, 
permanente, com magnitude média e significância alta. O impacte é parcialmente mitigável. 
 

Impacte Negativo: Afetação de área da Laurissilva da Madeira 

Avaliação do Impacte 

Magnitude:  
Média (9) 

Sensibilidade do Recurso / Recetor:  
Média 

Significância do 
Impacte 

Dimensão 
Espacial 

Duração 
Probabilidade 
de Ocorrência 

Importância / 
Valor 

Vulnerabilidade 

Alta 
Local 

(1) 
Permanente  

(4) 
Certa 

(4) 
Média Média 

 
Medidas de mitigação: 

• Não afetar a área da Laurissilva da Madeira com a instalação de estaleiros, deposição de materiais, 
ainda que de curta duração, ou outras atividades, para além das estritamente necessárias para a 
construção da obra. 

• Reduzir ao mínimo a área de intervenção dentro dos limites da Laurissilva. 

• Implementar as medidas de mitigação estabelecidas no descritor Sistemas Ecológicos. 

• Implementar as medidas de mitigação estabelecidas no descritor Paisagem. 
 
Significância do Impacte após a adoção das medidas de mitigação: Baixa a Média. 
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Afetação de Espaços Agrícolas 

 
Ainda no âmbito do PDM de Porto Moniz, o trecho inicial da área afetada para construção da via de 
serviço é abrangido pela subcategoria Espaços Agrícolas, numa área de cerca de 500 m2. Este tipo de 
espaços é definido como as “zonas onde os solos são dotados de boas características físicas e químicas 
para as práticas agrícolas, e incluem espaços agricultados atualmente [e] aqueles em que a prática ou 
uso agrícola foram abandonados”. O Artigo 43º estabelece que nestes espaços deve “ser privilegiada 
a agricultura, com interdição ou forte restrição a usos não agrícolas”. Atualmente, esta zona já não 
apresenta qualquer uso agrícola, pelo que se considera que o impacte é pouco significativo. Ainda 
assim, é necessário, na medida do possível, evitar afetar estes espaços, uma vez que se encontram em 
processo de ‘renaturalização’ e na contiguidade e em continuidade com a área da Laurissilva da 
Madeira. 
 
O impacte é negativo, certo, de incidência local, permanente, com magnitude média e significância 
média. O impacte é parcialmente mitigável. 
 

Impacte Negativo: Afetação de espaços agrícolas 

Avaliação do Impacte 

Magnitude:  
Média (9) 

Sensibilidade do Recurso / Recetor:  
Baixa 

Significância do 
Impacte 

Dimensão 
Espacial 

Duração 
Probabilidade 
de Ocorrência 

Importância / 
Valor 

Vulnerabilidade 

Média 
Local 

(1) 
Permanente  

(4) 
Certa 

(4) 
Baixa Baixa 

 
Medidas de mitigação: 

• Reduzir ao mínimo a área de intervenção. 

• Não afetar estes espaços com a instalação de estaleiros. 
 
Significância do Impacte após a adoção das medidas de mitigação: Baixa. 
 
 

Afetação do meio marinho pela construção da defesa costeira do talude da VE2 

 
O reforço do talude e a proteção de pé de talude, de tipo quebra-mar, irão abranger uma área de cerca 
de 9.762 m2. A parte desta área que se situa para além da linha de baixa-mar, encontra-se abrangida 
pelo espaço marítimo definido no Plano de Situação do Ordenamento do Espaço Marítimo como 
abrangendo desde as linhas de base, definidas pela linha de baixa-mar, até ao limite exterior da 
plataforma continental para além das 200 milhas náuticas.  
 
Como referido na secção de caracterização, o PSOEM é um instrumento operacional que tem por 
objetivo promover o ordenamento das atividades económicas que necessitam de reserva de espaço 
marítimo, com garantia do respeito pelos usos comuns e do bom estado ambiental das águas 
marinhas.  
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Relativamente aos usos atuais e potenciais do meio marinho, o único fator identificado no PSOEM que, 
potencialmente, pode condicionar o projeto, resulta do facto de a área de intervenção se encontrar 
inserida em zona de potencial uso para instalação de projetos de energia eólica offshore. Não se 
afigura, porém, que o projeto seja incompatível com estes usos potenciais, na medida em que a área 
potencial indicada no PSOEM é muito vasta, abrangendo quase toda a faixa marítima adjacente à costa 
norte, de São Vicente à Ponta de São Lourenço, e a área afetada pelo quebra-mar é reduzida e junto à 
costa. 
 
No que respeita a outras áreas identificadas no PSOEM, a área de jurisdição portuária do Cais do Seixal, 
a poente, o Sítio de Importância Comunitária - Cetáceos da Madeira (criado pela Resolução 
nº 699/2016, de 17 de outubro) e, os limites de uma área de reserva para desporto recreio e lazer 
(Esquerdas de São Vicente, Fajã da Areia, Ponta Delgada, até à isobatimétrica dos -50), a nascente 
situam-se todos a cerca de uma milha náutica de distância, pelo que se considera não existir impacte 
direto sobre estas, nem se identificou a possibilidade de impacte indireto com significado. 
 
Pode, pois, concluir-se, relativamente à conformidade do projeto com o PSOEM, que o impacte é 
negativo, improvável, de incidência local, permanente, com magnitude baixa e significância média a 
baixa. O impacte é mitigável. 
 

Impacte Negativo: Afetação dos usos atuais e potenciais do meio marinho 

Avaliação do Impacte 

Magnitude:  
Baixa (6) 

Sensibilidade do Recurso / Recetor:  
Baixa a Média 

Significância do 
Impacte 

Dimensão 
Espacial 

Duração 
Probabilidade 
de Ocorrência 

Importância / 
Valor 

Vulnerabilidade 

Baixa a Média 
Local 

(1) 
Permanente  

(4) 
Improvável 

(1) 
Baixa a Média Baixa 

 
Medidas de mitigação: 

• Não afetar espaços fora da área de intervenção definida pelo projeto. 

• Aplicar as medidas de mitigação definidas no descritor Sistema Ecológicos. 
 
Significância do Impacte após a adoção das medidas de mitigação: Baixa. 
 

Interferência com restrições e servidões de utilidade pública e outras condicionantes 
 

Áreas sensíveis 

 
Como referido noutros pontos deste EIA, a área de intervenção do projeto da VE2 encontra-se 
parcialmente dentro dos limites do Parque Natural da Madeira e do Sítio da Rede Natura 2000 
PTMAD001 – Laurissilva da Madeira.  
 
O POGLM cujo limite, na área de intervenção do projeto, é a linha de costa, estabelece o regime de 
proteção e salvaguarda da área protegida, e define, em conformidade, um conjunto de restrições para 
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as ações e intervenções dentro dos limites definidos. Neste contexto, recordam-se novamente as 
restrições que este plano impõe ao projeto em estudo. 
 
O Artigo 10º, nº 1, do Regulamento define as atividades interditas na área do Plano, entre as quais se 
encontram as seguidamente indicadas: 
 

a) A alteração à morfologia do solo pela instalação de depósitos de ferro-velho, de sucata, de 
veículos, de inertes ou de outros resíduos sólidos que causem impacte visual negativo ou 
poluam o solo, o ar ou a água, bem como o vazamento de lixos, detritos e entulhos fora dos 
locais para tal designados; 

b) A descarga de águas residuais industriais ou domésticas não tratadas, excedentes de pesticidas 
ou de caldas pesticidas e de águas de lavagem com uso de detergentes, nos cursos e planos de 
água, no solo ou subsolo; 

c) A colheita, captura, abate ou detenção de exemplares de quaisquer espécies vegetais ou 
animais sujeitas a medidas de proteção, incluindo a destruição de ninhos e a apanha de ovos, 
a perturbação ou destruição dos seus habitats naturais, com exceção das ações de âmbito 
científico e de gestão devidamente coordenadas pelas entidades competentes na matéria e 
aprovadas pela estrutura de gestão do espaço; 

d) A realização de cortes ou arranques de maciços de arvoredo autóctone e galerias ripícolas, bem 
como de exemplares de espécies sujeitas a medidas especiais de proteção, exceto em ações de 
beneficiação e valorização do espaço natural devidamente aprovadas pela estrutura de gestão 
do espaço; (…). 

O nº 2 do mesmo Artigo define as exceções ao disposto no nº1, entre as quais os atos e atividades 
devidamente autorizados pelo Conselho e Governo Regional, fundados em relevante interesse público, 
que é o caso do projeto em estudo. 
 
O Artigo 11º define as atividades cuja realização está sujeita a parecer vinculativo da estrutura de 
gestão do espaço natural. Atualmente, a gestão das áreas protegidas cabe ao Instituto das Florestas e 
Conservação da Natureza – IFCN, IP –RAM. Entre aquelas atividades encontram-se as seguidamente 
indicadas: 
 

a) Alterações à morfologia do solo ou do coberto vegetal, com exceção das ações decorrentes da 
normal gestão florestal; 

d) Alteração da rede de drenagem natural das águas (…); 
f) Intervenções de regularização da rede hidrográfica; 
g) A realização de quaisquer obras de construção, reconstrução, ampliação ou demolição com 

exceção das que estão isentas de licença ou autorização nos termos da legislação em vigor; 
h) A abertura de estradas, caminhos e acessos, bem como a ampliação oi modificação das vias 

existentes, com exceção das obras de conservação periódicas e correntes e que não impliquem 
a alteração da plataforma das estradas e dos caminhos existentes, bem como dos acessos de 
caráter agrícola e florestal; 

i) Obstrução de qualquer tipo de passagem nos caminhos públicos e de acesso às linhas e planos 
de água; (…). 

O Artigo 20º define as obrigações para as atividades autorizadas, no âmbito das edificações e 
infraestruturas, nomeadamente a tomada das medidas cautelares necessárias para minimizar as 
perturbações ambientais e reduzir os impactes negativos correspondentes. 
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O projeto em estudo, embora enquadrável nos atos e atividades devidamente autorizados pelo 
Conselho e Governo Regional, fundados em relevante interesse público encontra-se, porém, sujeito às 
obrigações decorrentes dos condicionamentos definidos no Regulamento do Plano, sendo que todas 
as intervenções do projeto dentro dos limites do POGLM, isto é, todas as intervenções na área terrestre 
delimitada pela linha de costa, estão sujeitas a parecer vinculativo do IFCN, IP-RAM. 
 
No total, para estas áreas classificadas (ZEC, ZPE e UNESCO), prevê-se a afetação direta de 0,1 ha 
(1.140 m2), contíguos à atual estrada, incidindo sobre habitat de Baixa Sensibilidade Ecológica, com a 
pequena exceção da construção da Passagem hidráulica (PH) que, por se encontrar na Linha de água, 
foi considerada um habitat de Média Sensibilidade Ecológica, embora o troço desta pequena linha de 
água junto à rodovia, onde se construirá a PH, se encontre descaraterizado, inclusive com a presença 
de Cana (Arundo donax), uma espécie exótica invasora. 
 
Outra importante Área Classificada que será alvo de afetação direta é o Parque Natural da Madeira 
(PNM), numa área igual à das Áreas Classificadas anteriormente abordadas, acrescida da área 
correspondente até ao mar, linha de costa. Além das componentes supramencionadas, também o 
Pórtico, a Projeção de betão no talude e o Quebra-mar irão desenvolver-se no interior do PNM, 
correspondendo a uma área de afetação direta total de 0,93 ha. A área adicionalmente afetada de 
forma direta por estas componentes adicionais, incide sobre habitats considerados de Baixa 
Sensibilidade Ecológica, pelos valores naturais aí encontrados (vide capítulo da Caraterização da 
Situação Atual) não representarem particular interesse conservacionista; foram eles a Estrada e 
berma, a Orla marítima e a Zona intertidal. 
 
Este impacte é negativo, certo, de incidência local, permanente, com magnitude média e significância 
alta, dado o numeroso conjunto de Áreas Classificadas afetadas e pela importância Regional, Nacional 
e Internacional das mesmas. 
 

Impacte Negativo: Afetação de Áreas Sensíveis 

Avaliação do Impacte 

Magnitude:  
Média (9) 

Sensibilidade do Recurso / Recetor:  
Média 

Significância do 
Impacte 

Dimensão 
Espacial 

Duração 
Probabilidade 
de Ocorrência 

Importância / 
Valor 

Vulnerabilidade 

Alta 
Local 

(1) 
Permanente  

(4) 
Certa 

(4) 
Média Média 

 
Medidas de mitigação: 

• O plano de intervenções deve ser submetido a parecer do IFCN, IP-RAM, cujas orientações são 
vinculativas para o projeto. 

• Não afetar espaços fora da área de intervenção definida pelo projeto. 

• Não instalar estaleiros fora dos limites da área a intervencionar.  

• Aplicar as medidas de mitigação definidas no descritor Sistemas Ecológicos e noutros descritores 
com incidência nestes espaços. 

 
Significância do Impacte após a adoção das medidas de mitigação: Baixa. 
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Recursos hídricos 

 
O projeto em estudo irá proceder a substituição da passagem hidráulica sobre linha de água, ao km 
3+585, e à construção de uma estrutura de defesa tipo quebra-mar. Segundo O Artigo 59º da Lei nº 
58/2005, estas intervenções enquadram-se no âmbito da utilização privativa do domínio público 
hídrico fluvial e do domínio público hídrico marítimo, estando sujeitas a licença prévia. 
 
No caso da intervenção para substituição da passagem hidráulica na linha de água ao km 3+585, a 
licença deve ser solicitada à Direção Regional do Ambiente e Alterações Climáticas. 
 
No caso da intervenção para construção da defesa de pé de talude e quebra-mar, uma vez que a área 
de intervenção não é abrangida pela zona de jurisdição da APRAM, a licença deve ser solicitada 
igualmente à Direção Regional do Ambiente e Alterações Climáticas. 
 
O impacte é negativo, certo, de incidência local, permanente, com magnitude baixa e significância 
média. O impacte é mitigável. 
 

Impacte Negativo: Afetação de Recursos Hídricos 

Avaliação do Impacte 

Magnitude:  
Média (9) 

Sensibilidade do Recurso / Recetor:  
Baixa 

Significância do 
Impacte 

Dimensão 
Espacial 

Duração 
Probabilidade 
de Ocorrência 

Importância / 
Valor 

Vulnerabilidade 

Média 
Local 

(1) 
Permanente  

(4) 
Certa 

(4) 
Baixa Baixa 

 
Medidas de mitigação: 

• Obtenção das licenças exigíveis. 

• Aquando das intervenções no meio marinho, dar conhecimento à Capitania e Alfândega do 
Funchal.  

• Não afetar espaços fora da área de intervenção definida pelo projeto. 

• Redução das intervenções ao mínimo necessário, nomeadamente no que respeita à 
movimentação e impermeabilização de solos, afetação de vegetação, movimentação de fundos 
marinhos. 

• Aplicar medidas de prevenção da poluição de meios hídricos. 

• Não utilizar na obra inertes extraídos da frente costeira para não fragilizar a proteção natural da 
mesma. 

 
Significância do Impacte após a adoção das medidas de mitigação: Baixa. 
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Infraestruturas de eletricidade e de telecomunicações 

 
Segundo informação da EEM – Empresa de Eletricidade da Madeira, S.A., existem na área de 
intervenção do projeto, as seguintes infraestruturas de eletricidade: 
 

- Linha subterrânea a 30 kV; 

- Linha subterrânea a 6,6 kV; 

- Várias caixas de visita; 

- Posto de Transformação.  

 
Com exceção do Posto de Transformação, as infraestruturas estão sob alçada da EEM. Vai ser 
necessário intervir na proximidade ou alterar a condução destas infraestruturas, pelo que a EEM, S.A. 
deverá ser contactada antecipadamente e as intervenções deverão sei feitas em concordância com 
esta entidade. 
 
Segundo informação da Altice Portugal existem na área de intervenção do projeto, as seguintes 
infraestruturas de telecomunicações da rede MEO: 
 

- Conduta subterrânea de feixes de fibra ótica; 

- Diversas câmaras de visita. 

 
Vai ser necessário intervir na proximidade ou alterar a condução destas infraestruturas, pelo que a 
Altice Portugal deverá ser contactada antecipadamente e as intervenções deverão sei feitas em 
concordância com esta entidade. 
 
O impacte é negativo, certo, de incidência local, de curta duração, com magnitude baixa e significância 
média a baixa. O impacte é mitigável. 
 

Impacte Negativo: Afetação de infraestruturas de eletricidade e de telecomunicações 

Avaliação do Impacte 

Magnitude:  
Baixa (6) 

Sensibilidade do Recurso / Recetor:  
Média 

Significância do 
Impacte 

Dimensão 
Espacial 

Duração 
Probabilidade 
de Ocorrência 

Importância / 
Valor 

Vulnerabilidade 

Média 
Local 

(1) 
Curto Prazo 

(1) 
Certa 

(4) 
Média Média 

 
Medidas de mitigação: 

• Proceder à reposição dos serviços afetados, com concordância prévia e participação das entidades 
responsáveis por esses serviços. 

 
Significância do Impacte após a adoção das medidas de mitigação: Baixa. 
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Projeto de conduta elevatória da ARM 

 
Segundo informação da ARM - Águas e Resíduos da Madeira, S.A., esta entidade encontra-se a 
desenvolver um projeto de uma conduta DN500 PN25, associada ao Sistema Elevatório do Seixal, cujo 
traçado preliminar se desenvolve na área de intervenção do projeto da VE2 em estudo. 
 
Trata-se de uma situação ainda em projeto, da qual não resultam condicionamentos atuais, mas 
relativamente à qual importará verificar da possibilidade de compatibilização com o projeto da VE2, 
na medida em que se desenvolve na área de implantação e servidão desta via. 
 
 

Outras condicionantes existentes na envolvente (não abrangendo a área de intervenção) 

 
O Plano de Situação do Ordenamento do Espaço Marítimo, identifica três áreas condicionadas na 
envolvente marítima da área de intervenção do projeto, embora a distâncias significativas, a saber: 
 

- Área de jurisdição portuária do Cais do Seixal. É a área condicionada mais próxima, mas 
relativamente distante da área de intervenção do projeto (cerca de 1 milha marítima a 
poente);  

- O Sítio de Importância Comunitária - Cetáceos da Madeira (criado pela Resolução nº 699/2016, 
de 17 de outubro) localiza-se a cerca de uma milha marítima a norte;  

- Área de reserva para desporto recreio e lazer (Esquerdas de São Vicente, Fajã da Areia, Ponta 
Delgada, até à isobatimétrica dos -50), localizada a cerca de 1 milha, a nascente. 

 
Não ocorrem impactes diretos nestas condicionantes, nem se prevê que venham a ocorrer impactes 
indiretos. 

5.14.1 Fase de exploração 

Conformidade com os instrumentos de planeamento e gestão do território 
 

Presença e funcionamento do pórtico da VE2 e das estruturas de defesa costeira 

 
Como referido anteriormente, alguns impactes iniciam-se na fase de construção e prolongam-se na 
fase de exploração, como acontece, manifestamente, com a presença e funcionamento do pórtico de 
proteção da VE2 e das estruturas de defesa costeira e quebra-mar. 
 
Na fase de exploração, a presença e funcionamento destas infraestruturas tem impactes de sinal 
contrário, sendo, porém, e numa perspetiva de desenvolvimento sustentável do território, a 
significância dos impactes positivos muito superior à significância dos impactes negativos, justificando 
a implementação do projeto. 
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Função de proteção da via rodoviária 
 
Trata-se do principal impacte positivo do projeto e sua razão de ser. Ao permitir uma adequada 
proteção do trecho da VE2 em causa, quer da queda de pedras quer da ação erosiva do mar, o projeto 
assegura a proteção de pessoas e bens, e a funcionalidade total desta importante via que proporciona 
acessibilidades fundamentais para a coesão do território e o desenvolvimento local.  
 
Esta função de proteção requalifica e adapta a via, reforça e assegura as acessibilidades e a mobilidade, 
promove a coesão, a inclusão e a afirmação da diversidade territorial, a atratividade populacional, e a 
afirmação do turismo. Está, portanto, em plena conformidade com orientações definidas em 
instrumentos como o PNPOT, o PROTAM, o PIETRAM, o POT e o PDM de Porto Moniz. 
 
O impacte é positivo, certo, de incidência local e regional, de longa duração, com magnitude média, 
mas significância alta a muito alta, considerando a sensibilidade do recurso em causa. 
 

Impacte Positivo: Proteção da via rodoviária conferida pelo Pórtico 

Avaliação do Impacte 

Magnitude:  
Média (9 a 10) 

Sensibilidade do Recurso / Recetor:  
Alta 

Significância do 
Impacte 

Dimensão 
Espacial 

Duração 
Probabilidade 
de Ocorrência 

Importância / 
Valor 

Vulnerabilidade 

Muito Alta 
Local (1) e 

Regional (2) 
Longo Prazo 

(3) 
Certa 

(4) 
Alta Alta 

 
Medidas de potenciação: 

• Adequada monitorização e manutenção das estruturas em pórtico. 
 
Significância do Impacte após a adoção das medidas de potenciação: Muito Alta. 
 
 
Impacte negativo da presença do pórtico da VE2 
 
O principal impacte negativo decorrente da presença do pórtico durante a fase de exploração resulta 
do seu efeito visual negativo num contexto marcado pelo valor excecional da Laurissilva da Madeira.  
 
Este impacte foi já avaliado na perspetiva da paisagem no subcapítulo 5.12. Contudo, tem também 
uma vertente relevante do ponto de vista do Ordenamento do Território.  
 
A presença do pórtico ao ter um efeito visual negativo não contribui para a valorização da paisagem e 
do território, orientação preconizada em instrumentos como o PNPOT, o POTRAM, o POT, o PDM de 
Porto Moniz nem, sobretudo, para a função de proteção da paisagem da Laurissilva da Madeira, 
estabelecida no POGLM. Torna-se, portanto, indispensável uma adequada integração paisagística que 
possibilite a melhor inserção das estruturas na paisagem. 
 
O impacte é negativo, certo, de incidência local, permanente, com magnitude média e significância 
alta, considerando a alta sensibilidade do recurso em causa. Este impacte é mitigável. 
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Impacte Negativo: Efeito visual negativo da presença do pórtico 

Avaliação do Impacte 

Magnitude:  
Média (9) 

Sensibilidade do Recurso / Recetor:  
Alta 

Significância do 
Impacte 

Dimensão 
Espacial 

Duração 
Probabilidade 
de Ocorrência 

Importância / 
Valor 

Vulnerabilidade 

Muito Alta 
Local 

(1) 
Permanente 

(4) 
Certa 

(4) 
Alta Alta 

 
Medidas de mitigação: 

• Adequada integração paisagística (ver subcapítulo 5.12). 
 
Significância do Impacte após a adoção das medidas de potenciação: Baixa. 
 
 
Afetação do meio marinho pela presença da defesa costeira do talude da VE2 
 
A presença das defesas costeiras na fase de exploração não introduz novos impactes relativamente à 
fase de construção, pelo que a avaliação feita na respetiva subsecção se mantém válida para a fase de 
exploração. 
 

Interferência com restrições e servidões de utilidade pública e outras condicionantes 
 

Áreas sensíveis 

 
As restrições colocadas pela área protegida da Laurissilva da Madeira permanecem na fase de 
exploração, pelo que devem ser evitadas ações que interfiram com essas restrições. Caso seja 
indispensável interferir com essas restrições, nomeadamente, em função de necessidades de 
manutenção, reparação ou requalificação das infraestruturas de defesa da VE2 ou da própria via, 
devem ser seguidos os procedimentos necessários, já descritos anteriormente, aquando da avaliação 
da fase de construção. 
 

Infraestruturas 

 
Após reposição das infraestruturas afetadas, na fase de construção, e compatibilização dos projetos, 
as interferências com servidões ficam sanadas. Na fase de exploração, caso venha a ser necessário 
proceder a novas intervenções que afetem estas infraestruturas, devem ser seguidos os 
procedimentos necessários, já descritos anteriormente, aquando da avaliação da fase de construção. 

5.14.2 Análise de impactes cumulativos 
 
Os principais impactes cumulativos do projeto da VE2, em estudo, com outros projetos e ações, 
ocorrem em duas dimensões: 
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- Acessibilidades, mobilidade, coesão territorial e desenvolvimento local; 

- Afetação da área protegida da Laurissilva da Madeira. 

 
A primeira dimensão é particularmente relevante e fundamental. Ao proteger este troço da VE2, o 
projeto assegura a adequada funcionalidade desta via, fundamental para a coesão do território e o 
desenvolvimento local. 
 
Este impacte é cumulativo, de forma positiva e muito significativa, com os importantes projetos já 
concretizados de desenvolvimento da rede viária da Ilha da Madeira e com projetos futuros que 
venham a ser desenvolvidos no mesmo sentido que criem condições para um desenvolvimento 
equilibrado do território da Ilha da Madeira. 
 
Do lado negativo, a afetação, pelo projeto, de espaços dentro dos limites da área protegida da 
Laurissilva da Madeira, ainda que numa área muito reduzida e com menor valor de conservação, tem 
efeitos cumulativos com as ações e ocorrências com impacte negativo ou que constituem ameaças 
para a Laurissilva da Madeira, como sejam outros projetos de infraestruturas, a expansão de espécies 
invasoras, o aumento da carga humana, o perigo de incêndios florestais, conforme referido no 
Relatório de Análise Estratégica do POGLM. 
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5.15 PATRIMÓNIO CULTURAL 
 
O processo de avaliação de impactes começa com a avaliação do Valor Patrimonial de cada sítio 
localizado exclusivamente na área de projeto. Depois, é determinado o Valor de Impacte Patrimonial, 
a partir da relação existente entre o Valor Patrimonial de cada sítio e a magnitude de impacte 
(Intensidade de afetação e Área de impacte) previsto para cada ocorrência patrimonial. 
 
A caraterização e avaliação de impactes patrimoniais baseiam-se nos critérios apresentados no 
Quadro 69. 

Quadro 69 - Critérios para a avaliação dos impactes patrimoniais 

Critério de Avaliação Descrição 

Natureza do Impacte  

Negativo Quando a ação provoca um efeito prejudicial na incidência patrimonial. 

Positivo Quando a ação provoca um efeito benéfico na incidência patrimonial. 

Nulo Quando a ação não provoca qualquer efeito. 

Incidência do Impacte  

Direto Quando o impacte se faz sentir diretamente sobre a incidência patrimonial  

Indireto Quando o impacte produz um efeito indireto sobre a incidência patrimonial. 

Nulo Quando o impacte não provoca qualquer efeito. 

Duração do Impacte  

Permanente Quando o impacte é permanente. 

Temporário Quando o impacte é temporário. 

Nulo Quando não há impacte. 

Tipo de Ocorrência  

Certo Quando existe a certeza do impacte direto na Incidência Patrimonial. 

Provável Quando é provável o impacte direto na Incidência Patrimonial. 

Incerto Quando é incerto o impacte direto na Incidência Patrimonial. 

Nulo Quando não há impacte. 

Dimensão espacial  

Local Quando há impacte local. 

Regional Quando há impacte na regional. 

Nacional ou suprarregional Quando há impacte nacional ou suprarregional. 

Nulo  

Reversibilidade  

Reversível Quando o impacte é reversível. 

Irreversível Quando o impacte é irreversível. 

Nulo  
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A avaliação de impactes patrimoniais tem de ter em consideração os múltiplos agentes de impacte 
associados a uma empreitada (Quadro 70), mais concretamente a ação/tarefa que provoca o impacte 
negativo direto na ocorrência patrimonial. 

Quadro 70 - Agentes de impacte 

Escavação do solo 

Abertura de valas 

Desmatação do terreno 

Terraplanagem da superfície do solo 

Aterro da superfície do solo 

Áreas de depósito sobre a superfície do solo 

Empréstimo de inertes 

Abertura de pedreira 

Abertura de acessos 

Alargamento de acessos existentes 

Circulação de maquinaria 

Implantação de estaleiro 

 

O Valor de Impacte Patrimonial é o índice que relaciona o Valor Patrimonial com os impactes 
previstos para cada sítio. Deste índice resultará a hierarquização dos sítios no âmbito da avaliação de 
impactes patrimoniais e condicionará as medidas de minimização de impacte negativo propostas. 
 
O Valor de Impacte Patrimonial relaciona o Valor Patrimonial com o Grau de Intensidade de Afetação 
e o Grau da Área afetada. Aos dois últimos fatores é atribuído um valor numérico conforme o 
Quadro 71 e o Quadro 72. 
. 
 
O Valor de Impacte Patrimonial é obtido através da seguinte fórmula: 
 

(Valor Patrimonial/2) * [(Grau de Intensidade de Afetação*1,5 + Grau da Área Afetada) /2] 
 
Nesta fórmula reduz-se a metade o Valor Patrimonial para que seja sobretudo o peso da afetação 
prevista a determinar o Valor de Impacte Patrimonial. Pretende-se, assim, que a determinação das 
medidas de minimização a implementar dependa sobretudo da afetação prevista para determinada 
incidência patrimonial. 
 
O Grau de Intensidade de Afetação é potenciado em um e meio em relação ao Grau da Área Afetada, 
de forma a lhe dar maior peso no Valor de Impacte Patrimonial, pois considera-se que é sobretudo 
daquele que depende a conservação de determinada incidência patrimonial. No entanto, ambos os 
valores são as duas faces da mesma moeda, e para que o seu peso não seja exagerado neste índice, o 
resultado da sua soma é dividido por dois. 
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Quadro 71 - Descritores do grau de magnitude de impacte e respetivo valor numérico 

Máxima 5 

Elevada 4 

Média 3 

Mínima 2 

Residual 1 

Inexistente 0 

 

Quadro 72 - Descritores do grau de área afetada e respetivo valor numérico 

Total 100% 5 

Maioritária 60% a 100% 4 

Metade 40% a 60% 3 

Minoritária 10% a 40% 2 

Marginal 0 a 10% 1 

Nenhuma 0 0 

 

Se o Valor Patrimonial for obtido usando todos os fatores já definidos, o Valor de Impacte Patrimonial 
mais baixo será igual a 2,5, enquanto o mais elevado será igual a 62,5. Só se obterá um valor inferior a 
2,5 se o Valor Patrimonial for inferior a 4. Estes valores, que correspondem à Classe E do Impacte 
Patrimonial, têm as mesmas razões e levantam as mesmas reservas que os valores correspondentes à 
Classe E de Valor Patrimonial. 
 
Conforme o Valor de Impacte Patrimonial cada ocorrência patrimonial é atribuível a uma Classe de 
Impacte Patrimonial à qual são aplicáveis medidas específicas de minimização de impacte. 

Quadro 73 - Relação entre as classes e o valor de impacte patrimonial 

Significado Classe de Impacte Patrimonial Valor de Impacte Patrimonial 

Muito elevado A ≥47,5 ≤62,5 

Elevado B ≥32,5 <47,5 

Médio C ≥17,5 <32,5 

Reduzido D ≥2,5 <17,5 

Muito reduzido E <2,5 

 

5.15.1 Fase de construção 
 
Os trabalhos realizados no âmbito do presente fator ambiental (levantamento de informação 
bibliográfica e prospeções arqueológicas) revelaram a existência de apenas uma ocorrência 
patrimonial na área de incidência do projeto, a Estrada da Rocha (troço Seixal – São Vicente), a qual se 
localiza na área de incidência direta do projeto.  
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Não se prevê que o projeto em análise tenha impactes negativos diretos nesta ocorrência patrimonial, 
porque este troço da ER101 já deve ter sido destruído aquando da construção da VE2. Ou seja, não se 
prevê a ocorrência de impactes adicionais no terreno para além daqueles que já ocorreram 

Quadro 74 - Análise de impactes patrimoniais/distâncias à zona de intervenção 

N.º Designação Tipo de sítio Distância (m) 
Valor de Impacte 

Ambiental 
Classe de Impacte 

Ambiental 

1 
Estrada da Rocha 
(troço Seixal -São 

Vicente) 
Via 0 --- --- 

 

Quadro 75 - Análise de impactes patrimoniais 

N.º Designação Impacte Incidência Duração Ocorrência Dimensão Reversibilidade Magnitude Significância 

1 

Estrada da 
Rocha (troço 
Seixal -São 

Vicente) 

Nulo Nulo Nulo Nulo Nulo Nulo Nulo Nulo 

 

Assim, não existem condicionantes patrimoniais determinantes e considera-se viável a execução deste 
projeto. Contudo, será necessário garantir a autorização prévia da Câmara Municipal de Porto Moniz, 
porque abrange um Imóvel da Valor Local no Plano Diretor Municipal de Porto Moniz (PDM de Porto 
Moniz, art. 17º, alínea 4.5. f). Apesar do valor patrimonial do local identificado, não existem motivos 
para inviabilizar este projeto, desde que sejam cumpridas as medidas mitigadoras preconizadas. 
 
Medidas de mitigação: 
 
Na empreitada de estabilização de aterro e beneficiação da plataforma rodoviária deve ser assegurado 
o acompanhamento arqueológico pontual e circunscrito durante a empreitada. 
 
Esta tarefa de minimização de impactes deve ser feita numa fase prévia à obra com o propósito de se 
proceder à avaliação de impactes do local selecionado para a implantação do estaleiro de obra e em 
todas as escavações a realizar no solo que conserve a topografia original do terreno. 
 
As observações realizadas pela equipa de arqueologia deverão ser registadas em Fichas de 
Acompanhamento, que têm os seguintes objetivos principais: 
 

- Registar o desenvolvimento dos trabalhos de minimização. 

- Registar todas as realidades identificadas durante o acompanhamento arqueológico (de 
carácter natural e de carácter antrópico) que fundamentam as decisões tomadas: o 
prosseguimento da obra sem necessidade de medidas de minimização extraordinárias ou a 
interrupção da mesma para proceder ao registo dos contextos identificados e realizar ações 
de minimização arqueológica, como por exemplo, sondagens arqueológicas de diagnóstico. 
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No final dos trabalhos de campo, deverá ser entregue um relatório final, que deverá corresponder à 
síntese de todas as tarefas executadas. Assim, deverá ser feito um texto, no qual serão apresentados 
os objetivos e as metodologias usadas, bem como, uma caraterização sumária do tipo de obra, os tipos 
de impacte provocados e um retrato da paisagem original. 
 
Por fim, deverão ser caraterizadas todas as medidas de minimização realizadas, os locais de incidência 
patrimonial eventualmente identificados e descritos criteriosamente todos os sítios afetados pelo 
projeto. 
 
As medidas patrimoniais genéricas aplicadas a todos os locais situados na zona abrangida pelo projeto 
são as seguintes: 
 

- Proteção, sinalização e vedação da área de proteção de cada local referido na carta geral de 
sítios, desde que não seja afetado diretamente pelo projeto. 

▪ A área de proteção deverá ter cerca de 5 m em torno do limite máximo da área afetada 
pela obra. No entanto, podem ser mantidos os acessos à obra já existentes. 

▪ A sinalização e a vedação deverão ser realizadas com estacas e fita sinalizadora, que 
deverão ser regularmente repostas. 

- Realização de sondagens arqueológicas manuais, no caso de se encontrarem contextos 
habitacionais ou funerários, durante o acompanhamento arqueológico. 

o As sondagens serão de diagnóstico e têm como principais objetivos: identificação e 
caracterização de contextos arqueológicos; avaliação do valor patrimonial do local; 
apresentação de soluções para minimizar o impacte da obra. 

5.15.2 Fase de exploração 
 
Durante a fase de exploração não se prevê a ocorrência de impactes negativos ao nível do património. 
 

5.16 SÍNTESE DE IMPACTES 
 
No Quadro 76 e no   
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Quadro 77 apresenta-se uma síntese dos impactes positivos e negativos previsivelmente gerados pelo 
projeto, incluindo a respetiva avaliação, bem como as medidas de potenciação e mitigação propostas. 
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Quadro 76 - Síntese dos impactes positivos previsivelmente gerados pelo Projeto e medidas de potenciação propostas 

Identificação do 
impacto positivo 

Descrição do impacto 

Avaliação antes da adoção de medidas de potenciação 
Principais medidas de potenciação 

propostas 

Avaliação da 
significância após 

medidas de 
potenciação 

Magnitude 
Sensibilidade do 
recurso/ recetor 

Significância 

Fase de Construção       

Efeitos no emprego Prevê-se que a realização da obra 
envolva a contratação de algumas 
dezenas de trabalhadores, dos quais 
uma parte será, provavelmente, 
contratada a nível local ou regional. 

Baixa Média Média - Maximizar a contratação de mão-

de-obra para a obra, adotando as 

seguintes prioridades relativamente 

ao âmbito territorial da contratação: 

i) Município de Porto Moniz; ii) 

Município de São Vicente; iii) RAM. 

Média a Alta 

Efeitos nas 
atividades 
económicas 

A realização da obra irá induzir um 
aumento da procura direta de bens e 
serviços por parte da empresa 
construtora, sobretudo para as obras 
(materiais de construção, combustível, 
ferramentas e equipamentos), bens de 
consumo não duráveis (alimentos, 
medicamentos, produtos de higiene 
pessoal, entre outros) e serviços 
(subcontratações, transporte, 
telecomunicações, vigilância, energia, 
alojamento e restauração, entre 
outros). 

Baixa a Média Média Média a Alta - Maximizar a aquisição de bens e 

serviços no mercado local e 

regional, adotando as seguintes 

prioridades relativamente ao 

âmbito territorial de aquisição: i) 

Município de Porto Moniz; ii) 

Município de São Vicente; iii) RAM. 

Alta 

Efeitos da 
funcionalidade do 
projeto na 
segurança das 
circulações e 
utentes da VE2 

Trata-se do principal impacte positivo 
do projeto e sua razão de ser. O elevado 
número de ocorrências de queda de 
pedras e a progressiva erosão dos 
taludes pela ação do mar justificam 
plenamente o projeto. Ao permitir uma 
adequada proteção do trecho da VE2 
em causa, quer da queda de pedras 
quer da ação erosiva do mar, o projeto 

Média Alta Alta a Muito Alta - Adequada monitorização e 

manutenção das estruturas em 

pórtico e do quebra-mar. 

Alta a Muito Alta 
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Identificação do 
impacto positivo 

Descrição do impacto 

Avaliação antes da adoção de medidas de potenciação 
Principais medidas de potenciação 

propostas 

Avaliação da 
significância após 

medidas de 
potenciação 

Magnitude 
Sensibilidade do 
recurso/ recetor 

Significância 

assegura a proteção de pessoas e bens, 
e a funcionalidade total desta 
importante via que proporciona 
acessibilidades fundamentais para a 
coesão do território e o 
desenvolvimento local. 

Fase de Exploração       

Adaptação às 
alterações 
climáticas 

Após a sua construção, o quebra-mar 
previsto promoverá a proteção da face 
norte do talude VE2 contra da erosão 
marítima (contra a ação direta da 
agitação marítima), contribuindo para a 
salvaguarda a segurança dos utentes. 

Média Média Alta - Não estão preconizadas medidas de 

potenciação 

Não aplicável 

Estabilização do 
talude e proteção 
contra fenómenos 
erosivos 

Após a finalização da obra, os riscos de 
deslizamentos de terras (blocos) e de 
erosão marítima diminuirão 
substancialmente, em virtude da 
proteção dada pelas obras de 
estabilização realizadas. 

Média Alta Muito Alta - Assegurar a adequada manutenção 

das estruturas construídas, com 

especial enfase nas áreas com risco 

de erosão e taludes instáveis 

Muito Alta 

Melhoria das 
condições de 
drenagem na área 
de intervenção 

A implantação de uma nova PH ao km 
3+585 para garantir o adequado 
restabelecimento da única linha de água 
intercetada pelo projeto, combinada 
com a drenagem longitudinal, resultará 
numa melhoria das condições de 
drenagem no trecho da VE2 sujeito a 
intervenção. 

Média Baixa Média - Assegurar a adequada manutenção 

e limpeza dos órgãos de drenagem 

transversal e longitudinal com o 

objetivo de evitar eventuais 

acumulações de água a montante 

destas infraestruturas. 

Média 

Proteção da via 
rodoviária conferida 
pelo Pórtico 

O projeto garantindo a adequada 
proteção deste trecho da VE2, quer da 
queda de pedras quer da ação erosiva 
do mar, assegura a proteção de pessoas 
e bens, e a funcionalidade total desta 

Média Alta Muito Alta - Adequada monitorização e 

manutenção das estruturas em 

pórtico 

Muito Alta 
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Identificação do 
impacto positivo 

Descrição do impacto 

Avaliação antes da adoção de medidas de potenciação 
Principais medidas de potenciação 

propostas 

Avaliação da 
significância após 

medidas de 
potenciação 

Magnitude 
Sensibilidade do 
recurso/ recetor 

Significância 

importante via que proporciona 
acessibilidades fundamentais para a 
coesão do território e o 
desenvolvimento local. 

Esta função de proteção requalifica e 
adapta a via, reforça e assegura as 
acessibilidades e a mobilidade, promove 
a coesão, a inclusão e a afirmação da 
diversidade territorial, a atratividade 
populacional, e a afirmação do turismo. 
Está, portanto, em plena conformidade 
com orientações definidas em 
instrumentos como o PNPOT, o 
PROTAM, o PIETRAM, o POT e o PDM de 
Porto Moniz. 
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Quadro 77 - Síntese dos impactes negativos previsivelmente gerados pelo Projeto e medidas de mitigação propostas 

Identificação do 
impacto negativo 

Descrição do impacto 

Avaliação antes da adoção de medidas de potenciação 
Principais medidas de mitigação 

propostas 

Avaliação da 
significância após 

medidas de 
mitigação 

Magnitude 
Sensibilidade do 
recurso/ recetor 

Significância 

Fase de Construção       

Afetação do 
substrato geológico 

O projeto implicará um volume total de 
escavações baixo (1.860 m3 em 
depósitos de vertente e 488 m3 em 
maciço rochoso). As áreas escavadas 
não têm qualquer interesse geológico, e 
as escavações não afetarão a 
exploração de recursos naturais. 

Média Baixa Média - Localizar os estaleiros e parques de 

materiais no interior da área de 

intervenção ou em áreas 

degradadas, privilegiando locais de 

declive reduzido e com acesso 

próximo para evitar ou minimizar 

movimentações de terras e abertura 

de acessos. Não ocupar áreas 

sensíveis do ponto de vista 

geotécnico. 

- Assegurar o acompanhamento da 

evolução do comportamento 

geotécnico das formações 

interferidas pela movimentação de 

terras. 

- Iniciar os trabalhos de escavação e 

aterro logo após a limpeza dos 

solos, evitando repetição de ações 

sobre as mesmas áreas. 

Média 

Alteração da 
morfologia do 
terreno 

A construção do pórtico de proteção 
não implicará a alteração da morfologia 
do terreno do talude de terra. Contudo, 
a obra de proteção do pé de talude, que 
apresentará uma altura máxima de 7,1 
m relativamente ao nível médio do mar, 
já constituirá uma alteração mais 
relevante no talude norte da VE2. 

Média Baixa Média - Reutilização dos materiais de 

escavação na construção de aterros 

para evitar ou minimizar o volume 

de terras para vazadouro. 

Média 
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Identificação do 
impacto negativo 

Descrição do impacto 

Avaliação antes da adoção de medidas de potenciação 
Principais medidas de mitigação 

propostas 

Avaliação da 
significância após 

medidas de 
mitigação 

Magnitude 
Sensibilidade do 
recurso/ recetor 

Significância 

Agravamento da 
erosão do solo, 
instabilidade de 
encostas e 
deslizamentos de 
terras  

Toda a área do projeto é considerada de 
elevada suscetibilidade à erosão hídrica 
e costeira e à ocorrência de 
deslizamentos de terras. 

O corte de vegetação e as 
movimentações de terras deixarão o 
solo exposto à ação de agentes 
erosivos, tais como a queda 
pluviométrica, contribuindo para o 
agravamento dos fenómenos erosivos já 
existentes e dos riscos de queda de 
blocos. 

Média Alta Alta - Prevenção e controle de processos 

erosivos. 

- Limitar as atividades de limpeza do 

terreno e desmatação às zonas 

estritamente indispensáveis para a 

execução da obra. 

- Iniciar os trabalhos de escavação e 

aterro logo após a limpeza dos 

solos, evitando repetição de ações 

sobre as mesmas áreas. 

- Minimizar a exposição dos solos aos 

períodos de maior pluviosidade, de 

modo a diminuir a erosão hídrica e 

o transporte sólido. 

- Proceder ao revestimento precoce 

dos taludes (isto é, no mais curto 

intervalo de tempo, se possível, logo 

após as operações de 

terraplenagem) para evitar o seu 

ravinamento. 

Baixa 

Aumento da 
erosividade dos 
solos 

A execução das atividades de 
construção contribuirá para o aumento 
da compactação dos solos diretamente 
afetados e, consequentemente, para o 
aumento da sua erosividade. 

Baixa Média Média - Restringir a movimentação de 

máquinas e veículos à faixa de obra 

- Definir a rede de acessos e 

caminhos a utilizar entre o estaleiro 

e as frentes de obra para limitar ao 

máximo a circulação nas áreas 

periféricas à obra evitando a 

compactação do solo nessas áreas. 

Baixa 
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Identificação do 
impacto negativo 

Descrição do impacto 

Avaliação antes da adoção de medidas de potenciação 
Principais medidas de mitigação 

propostas 

Avaliação da 
significância após 

medidas de 
mitigação 

Magnitude 
Sensibilidade do 
recurso/ recetor 

Significância 

- Programar a movimentação de 

terras para que não ocorra nas 

épocas de maior queda 

pluviométrica de forma a minimizar 

a ocorrência de fenómenos de 

erosão hídrica. 

- Após a conclusão da movimentação 

de terras, proceder à limpeza e 

escarificação dos solos nas áreas 

sujeitas à circulação de máquinas e 

veículos, de forma a recuperarem as 

suas características naturais. 

- Promover a reposição das áreas 

afetadas pelas obras, incluindo a 

área do estaleiro, promovendo-se a 

descompactação e arejamento dos 

solos, cobertura com terra vegetal e 

recuperação paisagística. 

Contaminação do 
solo 

Contaminação do solo provocada por 
derrames de produtos perigosos usados 
na obra, descarga não controlada no 
solo de efluentes domésticos 
produzidos no estaleiro e frentes de 
obra, ou deposição não controlada de 
resíduos gerados durante a construção. 

Insignificante Média Baixa - Proteção contra a contaminação dos 

solos. 

- Preparação e resposta a derrames 

acidentais. 

- Gestão de resíduos. 

- Gestão de materiais perigosos. 

Nula 

Alteração dos usos 
do solo decorrentes 
da implantação do 

A instalação do estaleiro e dos acessos 
temporários à obra alterará os usos do 
solo pré-existentes na área de 
implantação. 

Baixa Média a Baixa Média a Baixa - Na seleção da localização do 

estaleiro e dos acessos temporários 

considerar como critério a não 

Baixa 
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Identificação do 
impacto negativo 

Descrição do impacto 

Avaliação antes da adoção de medidas de potenciação 
Principais medidas de mitigação 

propostas 

Avaliação da 
significância após 

medidas de 
mitigação 

Magnitude 
Sensibilidade do 
recurso/ recetor 

Significância 

estaleiros e acessos 
temporários 

afetação de usos considerados mais 

sensíveis. 

- Privilegiar o uso de caminhos já 

existentes para aceder aos locais da 

obra. Caso seja necessário proceder 

a abertura de novos acessos ou à 

beneficiação dos acessos existentes, 

minimizar as alterações nos usos do 

solo fora da plataforma que ficará 

ocupada pelos acessos. 

- Promover a recuperação da área do 

estaleiro e dos acessos temporários 

no final da obra. 

Alteração dos usos 
do solo decorrentes 
das intervenções a 
realizar 

As intervenções a realizar 
(reperfilamento da VE2, implantação da 
via de serviço, construção de PH e 
execução do quebra-mar e projeção de 
betão no talude) resultarão em 
alterações dos usos do solo nas áreas 
diretamente afetadas. Os impactes 
gerados dependerão da área 
(dimensão) afetada e da sensibilidade 
dos usos afetados. 

Média Média a Baixa Média - Delimitar, por meio de piquetagem, 

as áreas sujeitas a intervenção para 

evitar afetações desnecessárias. 

Média a Baixa 

Alteração da 
drenagem natural e 
dos processos de 
transporte e 
acumulação de 
sedimentos 

Os trabalhos de construção da nova PH, 
as operações de movimentação de 
terras, o funcionamento dos estaleiros e 
a circulação dos veículos e máquinas 
afetos à obra podem originar 
fenómenos erosivos e o carreamento 
dos sedimentos resultantes 
(principalmente através do escoamento 

Insignificante Baixa Baixa - Colocar as terras sobrantes ou 

destinadas a posterior reutilização 

na recuperação das áreas 

intervencionadas em locais com 

características adequadas para 

depósito que não resultem em 

obstruções à drenagem natural. 

Baixa a Nula 
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Identificação do 
impacto negativo 

Descrição do impacto 

Avaliação antes da adoção de medidas de potenciação 
Principais medidas de mitigação 

propostas 

Avaliação da 
significância após 

medidas de 
mitigação 

Magnitude 
Sensibilidade do 
recurso/ recetor 

Significância 

superficial de águas pluviais) para a 
linha de água existente. A acumulação 
desses sedimentos no leito dessa linha 
de água obstruirá a drenagem natural, 
não se prevendo, contudo, a ocorrência 
de riscos de inundação em virtude da 
reduzida dimensão desta linha de água. 

- Programar as movimentações de 

terras para períodos em que as 

condições climatéricas não 

propiciem a erosão e o transporte 

dos sedimentos libertados para as 

linhas de água. 

- Adotar medidas que evitem o 

arrastamento de lamas e terras para 

fora dos locais de obra (por 

exemplo, lavagem das rodas dos 

veículos e máquinas à saída do 

estaleiro e dos locais de obra). 

Alteração da 
produtividade dos 
aquíferos 

A construção de estruturas como as 
previstas no projeto resulta na 
impermeabilização do solo na área de 
implantação direta dessas estruturas. A 
diminuição da permeabilidade do 
terreno contribui, por sua vez, para o 
aumento do escoamento superficial e 
diminuição da infiltração. 

Baixa Baixa Baixa - Localizar os estaleiros e depósitos 

de materiais fora de áreas de 

recarga de aquíferos e de infiltração 

máxima. 

- Na seleção da localização das 

infraestruturas de apoio à obra, 

salvaguardar uma distância de 

segurança relativamente a locais de 

elevada vulnerabilidade à poluição 

(áreas classificadas). 

- Maximizar a utilização de acessos 

existentes para a circulação dos 

veículos e máquinas da obra, em 

detrimento da abertura de novos 

acessos. 

- Caso se verifique a comprovada 

necessidade de abrir novos acessos 

Baixa a Nula 
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Identificação do 
impacto negativo 

Descrição do impacto 

Avaliação antes da adoção de medidas de potenciação 
Principais medidas de mitigação 

propostas 

Avaliação da 
significância após 

medidas de 
mitigação 

Magnitude 
Sensibilidade do 
recurso/ recetor 

Significância 

ou ampliar acessos existentes, 

privilegiar locais menos sensíveis à 

compactação e impermeabilização 

dos solos. 

- Proceder ao revolvimento dos solos 

das áreas não pavimentadas do 

estaleiro e das zonas de circulação 

de veículos e máquinas após a 

conclusão da obra, de forma a 

promover a sua descompactação e 

arejamento e o restabelecimento 

das condições de infiltração e de 

recarga de aquíferos. 

Afetação da 
qualidade dos 
recursos hídricos 

Afetação da qualidade dos recursos 
hídricos presentes na área de 
intervenção e sua envolvente devido à 
libertação e arrastamento de 
sedimentos, que aumentarão a turbidez 
da água, e a problemas de 
contaminação originados por derrames 
acidentais de poluentes (em particular 
produtos perigosos) e/ou por uma 
gestão inadequada dos resíduos 
produzidos em obra. 

Baixa Baixa Baixa - Realizar todas as operações com 

potencial de provocarem 

contaminação das águas superficiais 

e subterrâneas com produtos 

perigosos em locais apropriados 

devidamente impermeabilizados. 

- Armazenar produtos perigosos em 

recipientes estanques colocados em 

áreas impermeabilizadas, com bacia 

de retenção de derrames acidentais. 

- Equipar a zona de armazenamento 

de produtos perigosos e o parque 

de estacionamento de viaturas com 

bacia de retenção (com separador 

de hidrocarbonetos), 

Baixa a Nula 
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Identificação do 
impacto negativo 

Descrição do impacto 

Avaliação antes da adoção de medidas de potenciação 
Principais medidas de mitigação 

propostas 

Avaliação da 
significância após 

medidas de 
mitigação 

Magnitude 
Sensibilidade do 
recurso/ recetor 

Significância 

impermeabilizada e isolada da rede 

de drenagem natural. 

- Encaminhar para tratamento final 

adequado terras escavadas com 

vestígios de contaminação. 

Alteração da 
qualidade do ar 

Emissão de poluentes atmosféricos 
libertados por motores de combustão a 
diesel e pela circulação de veículos e 
máquinas em vias não pavimentadas, 
afetando a qualidade do ar ambiente e 
causando incómodos nos recetores 
sensíveis. 

Baixa Média a Alta Média a Alta - Minimizar a passagem do tráfego 

induzido pela obra no interior dos 

aglomerados populacionais e junto 

a recetores sensíveis. 

- Adotar velocidades moderadas na 

travessia de zonas habitadas, 

quando tal seja inevitável. 

- Assegurar que o transporte de 

materiais de natureza pulverulenta 

ou do tipo particulado ocorre em 

veículos adequados com a carga 

coberta. 

- Garantir a limpeza regular dos 

acessos e das áreas afetas à obra, 

de forma a evitar a acumulação e 

ressuspensão de poeiras, quer por 

ação do vento, quer por ação da 

circulação de veículos e máquinas 

afetas à obra. 

- Proteger com coberturas as pilhas 

temporárias de terra ou sedimentos 

para evitar a dispersão de material 

por ação do vento. 

Baixa 
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Identificação do 
impacto negativo 

Descrição do impacto 

Avaliação antes da adoção de medidas de potenciação 
Principais medidas de mitigação 

propostas 

Avaliação da 
significância após 

medidas de 
mitigação 

Magnitude 
Sensibilidade do 
recurso/ recetor 

Significância 

- Durante os períodos secos e 

ventosos proceder à aspersão 

regular e controlada de água nas 

zonas de trabalhos e nos acessos 

utilizados pelos veículos da obra, 

onde poderá ocorrer a produção, 

acumulação e ressuspensão de 

poeiras. 

- Proceder à manutenção e à revisão 

periódica de todas as máquinas e 

veículos afetos à obra, de forma a 

manter as normais condições de 

funcionamento e assegurar a 

minimização das emissões gasosas. 

Geração de ruído As atividades de construção e a 
presença dos trabalhadores em obra 
gerarão níveis sonoros significativos que 
perturbarão o ambiente sonoro da área 
de intervenção e sua envolvente 
imediata. 

Baixa a Elevada Média Baixa a Média - Informar as populações afetadas 

sobre os objetivos e as 

características dos trabalhos em 

causa, bem como o cronograma 

para a sua realização. 

- Localizar os estaleiros e parques de 

materiais em zonas afastadas de 

áreas urbanas e/ou turísticas. 

- Selecionar os itinerários dos 

veículos afetos à obra de forma a 

minimizar a travessia de áreas 

urbanas e/ou turísticas. 

- Caso os estaleiros fiquem situados 

nas proximidades de áreas sensíveis 

ao ruído, prever a instalação de 

Baixa 



 

Estabilização do Talude e Proteção da VE2 entre os  
Túneis da Ladeira da Vinha e João Delgado. 

Troço entre o km 3+600 e 3+800 
Projeto de Execução 

 
Estudo de Impacte Ambiental 

 

 

 Pág. 313 

 

Identificação do 
impacto negativo 

Descrição do impacto 

Avaliação antes da adoção de medidas de potenciação 
Principais medidas de mitigação 

propostas 

Avaliação da 
significância após 

medidas de 
mitigação 

Magnitude 
Sensibilidade do 
recurso/ recetor 

Significância 

barreiras acústicas e/ou envolventes 

atenuadoras em equipamentos mais 

ruidosos. 

- Assegurar que são selecionados, 

sempre que possível, métodos 

construtivos e equipamentos pouco 

ruidosos. 

- Garantir a presença em obra apenas 

de equipamentos com homologação 

acústica nos termos da legislação 

aplicável e que se encontrem em 

bom estado de conservação / 

manutenção. 

- Proceder à manutenção e revisão 

periódicas de todas as máquinas e 

veículos afetos à obra, de forma a 

dar cumprimento às normas 

relativas à emissão de ruído. 

Gestão de terras 
sobrantes 

Gestão das terras sobrantes não 
contaminadas que não sejam passiveis 
de reutilização na obra. 

As opções de gestão mais prováveis 
incluem: i) envio para valorização, 
através da sua utilização como material 
de cobertura de aterros sanitários de 
RSU e/ou na requalificação de outras 
áreas; e ii) o envio para áreas de 
depósito licenciadas para o efeito. 

Média Baixa Média a Baixa - Implementação do PPGRCD 

integrado no projeto de execução. 

- Estudo de soluções para valorização 

das terras sobrantes. 

- No caso da valorização das terras 

sobrantes não ser uma alternativa 

viável, enviar as terras para 

depósito licenciado para o efeito. 

Baixa 
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Identificação do 
impacto negativo 

Descrição do impacto 

Avaliação antes da adoção de medidas de potenciação 
Principais medidas de mitigação 

propostas 

Avaliação da 
significância após 

medidas de 
mitigação 

Magnitude 
Sensibilidade do 
recurso/ recetor 

Significância 

- Proceder ao registo dos 

quantitativos de terras sobrantes 

produzidos e respetivo destino final. 

Afetação de áreas 
classificadas 

Afetação direta de 0,1 ha (1.140 m2) de 
área contígua à VE2, integrada na ZEC e 
na ZPE Laurissilva da Madeira, na IBA 
Laurissilva e na área de Laurissilva da 
Madeira classificada pela UNESCO.  

A área diretamente afetada 
corresponde a habitats de Baixa 
Sensibilidade Ecológica, com a exceção 
de uma pequena área correspondente à 
construção da nova PH que, por se 
encontrar na linha de água, é 
considerada um habitat de Média 
Sensibilidade Ecológica. 

Média Média a Alta Alta a Muito Alta - Como medida compensatória, 

realizar ações de controlo e 

erradicação das espécies invasoras 

identificadas na área de estudo e 

plantar vegetação endémica da 

Madeira e da Macaronésia nesses 

locais. 

- Restringir ao mínimo indispensável 

as áreas sujeitas a intervenção. 

- Planear a obra de modo a evitar, na 

medida do possível, a realização das 

atividades mais impactantes do 

ponto de vista ecológico na época 

da Primavera e do Verão, 

minimizando a interferência com os 

processos reprodutivos (floração e 

frutificação) da Flora e Vegetação 

presentes. 

- Realizar ações de sensibilização 

ambiental destinadas ao pessoal da 

obra. 

- Realizar acompanhamento 

ambiental da obra (Empreiteiro). 

- Realizar fiscalização ambiental da 

obra (Proponente). 

Média a Alta 
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Identificação do 
impacto negativo 

Descrição do impacto 

Avaliação antes da adoção de medidas de potenciação 
Principais medidas de mitigação 

propostas 

Avaliação da 
significância após 

medidas de 
mitigação 

Magnitude 
Sensibilidade do 
recurso/ recetor 

Significância 

Destruição do 
coberto vegetal 

A construção das estruturas previstas 
no projeto implicará a desmatação das 
seguintes áreas: 

- 40 m2 para reperfilamento do troço; 

- área em torno do Pórtico; 

- 585 m2 para construção do caminho 
auxilias (vias de serviço); 

- 2.655 m2 para a projeção de betão; 

- 7.107 m2 para construção do 
quebra-mar; 

- 40 m2 para construção da nova PH. 

- área do estaleiro. 

A circulação não controlada de veículos, 
máquinas e pessoas afetas à obra, 
poderá, também, contribuir para a 
destruição do coberto vegetal. 

Baixa a Média Baixa Média - Restringir os trabalhos de 

desmatação ao mínimo 

indispensável.  

- Delimitar (com fita sinalizadora) as 

áreas sujeitas a desmatação e as 

áreas de circulação de veículos, 

máquinas e pessoas afetos à obra. 

- Planear a obra de modo a evitar, na 

medida do possível, a realização das 

atividades mais impactantes do 

ponto de vista ecológico na época 

da Primavera e do Verão, 

minimizando a interferência com os 

processos reprodutivos (floração e 

frutificação) da Flora e Vegetação 

presentes. 

- Na vegetação proposta para 

cobertura do Pórtico suprimir o uso 

de espécies introduzidas, utilizando-

se em sua substituição espécies 

nativas. 

- Conter a projeção do betão aos 

locais estritamente necessários e 

projetados. 

- Controlar e erradicar das espécies 

invasoras identificadas na área de 

estudo 

Baixa 
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Identificação do 
impacto negativo 

Descrição do impacto 

Avaliação antes da adoção de medidas de potenciação 
Principais medidas de mitigação 

propostas 

Avaliação da 
significância após 

medidas de 
mitigação 

Magnitude 
Sensibilidade do 
recurso/ recetor 

Significância 

- Realizar acompanhamento 

ambiental da obra (Empreiteiro). 

- Realizar fiscalização ambiental da 

obra (Proponente). 

Morte e 
perturbação de 
fauna 

A circulação e operação de veículos e 
máquinas afetos à obra, bem como a 
realização de atividades como a 
desmatação, limpeza do terreno, 
movimentação de terras, construção do 
quebra-mar causará perturbação da 
fauna terrestre e aquática, conduzindo 
ao seu afugentamento e no limite à 
morte. 

Média Baixa Média - Restringir ao mínimo indispensável 

as áreas sujeitas a intervenção. 

- Planear a obra de modo a evitar, na 

medida do possível, a realização das 

atividades mais impactantes do 

ponto de vista ecológico na época 

da Primavera e do Verão, 

minimizando a interferência com os 

processos reprodutivos (floração e 

frutificação) da Flora e Vegetação 

presentes. 

Baixa 

Redução das 
funções vitais da 
vegetação 

As poeiras geradas pelas atividades de 
construção interferem com o 
funcionamento do sistema de 
respiração foliar (ao nível dos estomas 
da folha) reduzindo as funções vitais 
destas plantas. Em meio marinho, o 
mesmo sucederá sobre algas e alguns 
animais fixos ou bentónicos, como 
anémonas, esponjas e cracas. 

Baixa Baixa Baixa - Em meio terrestre, cobrir ou 

humedecer com água locais com 

solo descoberto passível de ser 

arrastado pelo vento sobre a 

vegetação envolvente; esta medida 

é particularmente importante em 

dias ventosos. 

- Evitar os trabalhos da obra na 

época da Primavera, minimizando 

a interferência com os processos 

reprodutivos da vegetação 

presente. 

Baixa 
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Afetação da Flora e 
Fauna devido a 
contaminação 

Derrames pontuais e inadvertidos de 
óleos, combustíveis e outras substâncias 
tóxicas, afetam o solo, a microfauna e 
microflora que nele habitam, mas 
também plantas e fauna de maior 
porte, quer em meio terrestre quer em 
meio marinho. 

Baixa Baixa Baixa - Em meio terrestre, possuir nas 

frentes de obra Kits para 

contenção de derrames de 

substâncias tóxicas para rápida 

atuação e minimização da 

contaminação do solo (e microflora 

e microfauna associada); em meio 

marinho, estes Kits devem ser 

adequados e vocacionados para 

hidrocarbonetos e lubrificantes em 

suspensão. 

- Evitar os trabalhos da obra na 

época da Primavera, minimizando 

a interferência com os processos 

reprodutivos da flora e fauna 

presentes. 

Baixa 

Proliferação de 
espécies exóticas 
invasoras 

Diversas espécies exóticas invasoras 
podem ser inadvertidamente levadas 
pela maquinaria ou pessoas para a área 
de intervenção, através das suas 
sementes, propagos ou partes 
vegetativas da planta que venham a 
enraizar, originando a expansão deste 
tipo de flora e a redução da prevalência 
da flora nativa da ilha da Madeira. 

Baixa Média Média - Restringir ao mínimo indispensável 

as áreas sujeitas a intervenção. 

- Planear a obra de modo a evitar, na 

medida do possível, a realização das 

atividades mais impactantes do 

ponto de vista ecológico na época 

da Primavera e do Verão, 

minimizando a interferência com os 

processos reprodutivos (floração e 

frutificação) da Flora e Vegetação 

presentes. 

- Como medida compensatória, 

realizar ações de controlo e 

Baixa 
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erradicação das espécies invasoras 

identificadas na área de estudo e 

plantar vegetação endémica da 

Madeira e da Macaronésia nesses 

locais. 

Alteração da 
paisagem 

A instalação e funcionamento do 
estaleiro, assim como a execução das 
atividades de construção das estruturas 
que integram o Projeto, terão um 
impacte cénico negativo decorrente das 
alterações temporárias que implicam na 
paisagem, com presença de elementos 
estranhos à mesma e desorganização 
geral dos elementos em presença. 

A utilização de espécies 
maioritariamente alóctones (não 
nativas) no revestimento vegetal do 
pórtico, previsto no Projeto de 
Integração Paisagística, comprometerá 
o efeito integrador que se pretende 
com esta medida. A utilização de 
espécies não nativas, cujos lotes de 
sementes apresentam muitas vezes 
infestantes indesejadas, em vez de 
funcionar com um fator de mitigação 
constituirá um fator de impacte. 

Baixa Alta Alta - Revisão do Projeto de Integração 

Paisagística de forma a suprimir o 

uso de espécies alóctones, as quais 

devem ser substituídas por espécies 

nativas. 

- Restringir os estaleiros e parques de 

materiais ao absolutamente 

necessário e vedá-los de forma a 

restringir os impactes do seu normal 

funcionamento e evitar que o 

movimento dos veículos e máquinas 

afetos à obra cause estragos fora da 

área definida. 

- Após a conclusão das sucessivas 

fases de execução da obra, 

desmantelar e remover todas as 

estruturas provisórias de apoio e 

proceder à adequada recuperação 

das zonas de manobras de 

máquinas. 

- Limitar as ações de desmatação, 

limpeza e decapagem dos solos Às 

zonas estritamente indispensáveis 

para a execução da obra. 

Baixa a Média 
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Incómodos, riscos e 
afetação da saúde e 
do bem-estar de 
pessoas e 
populações, 
resultantes da 
circulação de 
veículos ligeiros e 
pesados 

A obra irá causar um aumento de 
circulação de veículos ligeiros e pesados 
nas vias de acesso, incluindo 
atravessamento e circulação dentro de 
povoações. Este aumento é suscetível 
de causar alguns efeitos negativos ao 
nível dos riscos e insegurança nas 
circulações, bem como incómodos nas 
populações das povoações 
atravessadas. 

Baixa Alta Alta - Elaborar e implementar um Plano 

de Circulações que minimize o 

atravessamento de povoações, 

reduza o tráfego noturno, e 

estabeleça regras de circulação fora 

e dentro de povoações 

- Estabelecer um Código de Conduta 

para os motoristas, de modo a 

assegurar o respeito escrupuloso 

pelas regras de trânsito e pelas 

regras estabelecidas no Plano de 

Circulações. 

- Verificar e assegurar que os veículos 

utilizados apresentam adequadas 

condições de funcionamento. 

- Estabelecer e divulgar um 

mecanismo de queixa e reclamação 

através do qual os indivíduos ou 

populações afetadas poderão 

apresentar com facilidade as suas 

queixas/reclamações e receber uma 

resposta atempada. 

Média a Baixa 

Perturbação das 
acessibilidades e 
circulações locais 

Durante a obra a circulação neste 
trecho da VE2 ficará condicionada numa 
extensão de cerca de 200 a 300 m, na 
qual apenas poderá existir circulação 
alternada, na via da esquerda ou na via 
da direita, em função do progresso do 
processo construtivo. 

Baixa Média a Alta Média a Alta - Informar a população sobre as 

características da obra, duração, 

condições de circulação e cuidados 

a ter, data e horário de eventuais 

interrupções temporárias e 

percursos alternativos. 

Média 
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Redução das velocidades permitidas e 
aumento dos tempos de percurso, cuja 
magnitude não é possível estimar, mas 
que será agravado na eventualidade de 
vir a ser necessário interromper as 
circulações, ainda que por curtos 
períodos de tempo. 

- Limitar, na medida do possível, 

eventuais interrupções temporárias 

ao período noturno. 

- Estabelecer e divulgar mecanismos 

de queixa e reclamação, por parte 

dos utentes da via, que sejam 

facilmente acessíveis e deem 

resposta atempada. 

Riscos para a 
segurança das 
circulações locais 

Considerando o tipo de projeto em 
causa, que inclui a construção de um 
pórtico que cobrirá a via em todo o seu 
perfil transversal, existem alguns riscos 
para a segurança das circulações locais 
durante a obra. Embora estes riscos 
estejam acautelados no projeto de 
engenharia é necessário implementar 
medidas de proteção e segurança ao 
nível das circulações. 

Baixa Média a Alta Média a Alta - Desenvolver e implementar Plano 

de Segurança e Emergência. 

- Informar a população sobre as 

características da obra, duração, 

condições de circulação e cuidados 

a ter, data e horário de eventuais 

interrupções temporárias e 

percursos alternativos. 

- Assegurar as circulações de veículos 

de emergência. 

- Reservar as operações construtivas 

de maior risco potencial, para o 

período noturno. 

- Estabelecer e divulgar mecanismos 

de queixa e reclamação, por parte 

dos utentes da via, que sejam 

facilmente acessíveis e deem 

resposta atempada. 

Baixa 
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Afetação de 
serventias 

No trecho da VE2 anterior ao trecho 
intervencionado pelo projeto, entre os 
km 3+250 e 3+500, existem alguns 
acessos a parcelas agrícolas e outros 
espaços, tanto do lado da encosta como 
do lado do mar, que poderão ser 
perturbados pela obra (paragem de 
veículos, deposição de materiais), muito 
embora já se encontrem fora da área de 
intervenção. 

Baixa Baixa a Média Baixa a Média - Evitar a afetação de acessos e 

serventias marginais à VE2 

Baixa 

Afetação dos usos 
atuais do solo e do 
território 

Os impactes identificados relacionam-se 
com a existência de infraestruturas, 
nomeadamente, um Posto de 
Transformação, que irá ser protegido, e 
várias infraestruturas, elétricas e de 
telecomunicações que terão que ser 
protegidas e repostas. 

Baixa Média a Alta Média a Alta - Proteger devidamente as 

infraestruturas. 

- Proceder à reposição das 

infraestruturas afetadas em 

articulação com as entidades 

responsáveis pelas infraestruturas. 

Baixa 

Conformidade com 
os IGT - 
Condicionamento e 
interrupção 
temporária do 
serviço rodoviário 

Não se prevê a interrupção permanente 
do serviço, mas sim o seu 
condicionamento, podendo ocorrer 
algumas interrupções temporárias por 
curtos períodos de tempo. O impacte é 
negativo, por afetação das 
acessibilidade e mobilidade, com 
prejuízo para a funcionalidade e 
dinâmicas do território e as atividades 
nele instaladas. 

Baixa Média a Alta Média a Alta - Limitar os condicionamentos ao 

menor período de tempo possível. 

- Limitar, na medida do possível, 

eventuais interrupções temporárias 

ao período noturno. 

- Informação pública adequada e 

atempada sobre condicionamentos 

e interrupções do serviço rodoviário 

e sobre percursos alternativos. 

Média 

Conformidade com 
os IGT - Afetação de 
área da Laurissilva 
da Madeira 

Constitui o principal impacte negativo 
do projeto ao nível do ordenamento do 
território. 

Média Média Alta - Não afetar a área da Laurissilva da 

Madeira com a instalação de 

estaleiros, deposição de materiais, 

ainda que de curta duração, ou 

Baixa a Média 
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As escavações e aterros do lado da 
encosta e as fundações para construção 
do pórtico, embora incidindo numa 
zona marginal à VE2, menos rica em 
biodiversidade, e numa área muito 
reduzida, contrariam as orientações ao 
nível da proteção e conservação da 
natureza e da biodiversidade, e do 
estatuto da área protegida da 
Laurissilva da Madeira, estabelecidas 
em instrumentos como o PNPOT, a 
ENCNB 2030, o POTRAM, o PROF-RAM, 
o PRPA, o PIETRAM, o POT, o PDM de 
Porto Moniz e, principalmente, pelo 
POGLM. 

A construção e presença do pórtico 
(efeito que permanecerá na fase de 
exploração), embora feita sobre a via 
existente, afeta o enquadramento 
paisagístico da área do SIC, pelo que 
também não favorece as orientações 
definidas naqueles instrumentos. 

outras atividades, para além das 

estritamente necessárias para a 

construção da obra. 

- Reduzir ao mínimo a área de 

intervenção dentro dos limites da 

Laurissilva. 

- Implementar as medidas de 

mitigação estabelecidas no descritor 

Sistemas Ecológicos. 

- Implementar as medidas de 

mitigação estabelecidas no descritor 

Paisagem. 

Conformidade com 
os IGT - Afetação de 
espaços agrícolas 

De acordo com o PDM de Porto Moniz, 
o trecho inicial da área afetada para 
construção da via de serviço é 
abrangido pela subcategoria Espaços 
Agrícolas (500 m2). Nestes espaços o 
Regulamento do PDM (Artigo 43º) 
estabelece que deve “ser privilegiada a 
agricultura, com interdição ou forte 
restrição a usos não agrícolas”. Apesar 
de atualmente esta zona já não 
apresentar qualquer uso agrícola, é 

Média Baixa Média - Reduzir ao mínimo a área de 

intervenção. 

- Não afetar estes espaços com a 

instalação de estaleiros. 

Baixa 
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necessário, na medida do possível, 
evitar afetar estes espaços, uma vez que 
se encontram em processo de 
‘renaturalização’ e na contiguidade e 
em continuidade com a área da 
Laurissilva da Madeira. 

Conformidade com 
os IGT - Afetação do 
meio marinho pela 
construção da 
defesa costeira do 
talude da VE2 

A área de implantação do reforço do 
talude e da proteção de pé de talude 
(quebra-mar) que se situam para além 
da linha de baixa-mar encontram-se 
abrangidas pelo espaço marítimo 
definido no PSOEM. 

Relativamente aos usos atuais e 
potenciais do meio marinho, o único 
fator identificado no PSOEM que, 
potencialmente, pode condicionar o 
projeto, resulta do facto de a área de 
intervenção se encontrar inserida em 
zona de potencial uso para instalação 
de projetos de energia eólica offshore. 
Não se afigura, porém, que o projeto 
seja incompatível com estes usos 
potenciais, na medida em que a área 
potencial indicada no PSOEM é muito 
vasta, abrangendo quase toda a faixa 
marítima adjacente à costa norte, de 
São Vicente à Ponta de São Lourenço, e 
a área afetada pelo projeto é reduzida e 
junto à costa. 

Baixa Baixa a Média Baixa a Média -  Baixa 

Interferência com 
restrições e 
servidões de 

A área de intervenção do projeto da VE2 
encontra-se parcialmente dentro dos 
limites do Parque Natural da Madeira e 

Média Média Alta - O plano de intervenções deve ser 

submetido a parecer do IFCN, IP-

Baixa 
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utilidade pública e 
outras 
condicionantes – 
Áreas Sensíveis 

do Sítio da Rede Natura 2000 
PTMAD001 – Laurissilva da Madeira. 

RAM, cujas orientações são 

vinculativas para o projeto. 

- Não afetar espaços fora da área de 

intervenção definida pelo projeto. 

- Não instalar estaleiros fora dos 

limites da área a intervencionar.  

- Aplicar as medidas de mitigação 

definidas no descritor Sistemas 

Ecológicos e noutros descritores 

com incidência nestes espaços. 

Interferência com 
restrições e 
servidões de 
utilidade pública e 
outras 
condicionantes – 
Recursos Hídricos 

O projeto em estudo irá proceder a 
substituição da passagem hidráulica 
sobre linha de água, ao km 3+585, e à 
construção de uma estrutura de defesa 
tipo quebra-mar. Segundo O Artigo 59º 
da Lei nº 58/2005, estas intervenções 
enquadram-se no âmbito da utilização 
privativa do domínio público hídrico 
fluvial e do domínio público hídrico 
marítimo, estando sujeitas a licença 
prévia. 

Média Baixa Média - Obtenção das licenças exigíveis. 

- Aquando das intervenções no meio 

marinho, dar conhecimento à 

Capitania e Alfândega do Funchal.  

- Não afetar espaços fora da área de 

intervenção definida pelo projeto. 

- Redução das intervenções ao 

mínimo necessário, nomeadamente 

no que respeita à movimentação e 

impermeabilização de solos, 

afetação de vegetação, 

movimentação de fundos marinhos. 

- Aplicar medidas de prevenção da 

poluição de meios hídricos. 

- Não utilizar na obra inertes 

extraídos da frente costeira para 

não fragilizar a proteção natural da 

mesma. 

Baixa 
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Interferência com 
restrições e 
servidões de 
utilidade pública e 
outras 
condicionantes – 
Infraestruturas de 
eletricidade e de 
telecomunicações 

Durante a realização dos trabalhos de 
construção é possível que ocorra 
afetação de algumas infraestruturas de 
eletricidade e telecomunicações 
existentes na área de intervenção. Caso 
se verifique tal afetação será necessário 
proceder à reposição dessas 
infraestruturas, envolvendo as 
respetivas concessionárias (EEM e 
MEO). 

Baixa Média Média - Proceder à reposição dos serviços 

afetados com concordância prévia e 

participação das entidades 

responsáveis por esses serviços. 

Baixa 

Fase de Exploração       

Afetação da 
qualidade dos 
recursos hídricos 

Afetação da qualidade dos recursos 
hídricos pela carga poluente 
transportada pelas escorrências da 
plataforma da via, a qual se prevê que 
seja muito idêntica à que já ocorre 
atualmente devido ao funcionamento 
da VE2. 

Baixa Baixa Baixa - Não estão preconizadas medidas de 

mitigação 

Não aplicável 

Fragmentação e 
efeito barreira 

Fragmentação e efeito barreira gerado 
pelas estruturas construídas no âmbito 
do projeto. 

Baixa Baixa Baixa - Na vegetação proposta para 

cobertura do Pórtico suprimir o uso 

de espécies introduzidas, utilizando-

se em sua substituição espécies 

nativas. 

Baixa 

Alteração da 
Paisagem - Presença 
do pórtico de 
proteção da VE2 

A presença do pórtico de proteção da 
VE2 terá um impacte negativo na 
paisagem, uma vez que será mais um 
elemento artificial nesta paisagem de 
elevado valor cénico natural. 

O efeito visual negativo resultante da 
presença do pórtico não contribui para 
a valorização da paisagem e do 

Média Alta Muito Alta  - Medidas de mitigação integradas no 

Projeto de Execução Paisagística: 

▪ Reduzida expressão volumétrica 

do pórtico; 

▪ Tom neutros dos materiais de 

construção a utilizar; 

▪ Revestimento vegetal. 

Baixa 
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Identificação do 
impacto negativo 

Descrição do impacto 

Avaliação antes da adoção de medidas de potenciação 
Principais medidas de mitigação 

propostas 

Avaliação da 
significância após 

medidas de 
mitigação 

Magnitude 
Sensibilidade do 
recurso/ recetor 

Significância 

território, orientação preconizada em 
instrumentos como o PNPOT, o 
POTRAM, o POT, o PDM de Porto Moniz 
nem, sobretudo, para a função de 
proteção da paisagem da Laurissilva da 
Madeira, estabelecida no POGLM. 

Alteração da 
Paisagem - Presença 
da estrutura de 
estabilização do 
talude 

A estrutura de estabilização do talude 
será visível a partir da Via Expresso e de 
um pequeno troço da antiga estrada 
que percorre a encosta norte, na zona 
da Ladeira da Vinha. Será ainda 
observável a partir da povoação do 
Seixal, embora já a uma distância de 
cerca de 2 km e numa área sombria, 
dada a exposição a norte da encosta 
sobre a estrada, o que se traduzirá 
numa perceção visual reduzida. 

Baixa --- Baixa Não se preconizam medidas de 

mitigação. 

Baixa 
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6 MONITORIZAÇÃO AMBIENTAL 

6.1 SISTEMAS ECOLÓGICOS 
 
A monitorização dos impactes ecológicos avaliados fortemente recomendada na Fase de Construção, 
nomeadamente a verificação e cumprimento da concretização das Medidas de Minimização (e na 
Medida Compensatória) propostas. Tal justifica-se pelo fato do Projeto se inserir no Parque Natural da 
Madeira, bem como, ainda que muito marginalmente, na Zona Especial de Conservação (ZEC) da 
Laurissilva da Madeira (ZEC PTMAD0001), na Zona de Proteção Especial (ZPE) para as Aves da 
Laurissilva da Madeira (ZPE PTMAD0001)27 e no Sítio Património Natural da Humanidade Laurissilva da 
Madeira, classificado pela UNESCO como Valor Universal Excecional. 
 
Esta monitorização deve ser assegurada pelo Empreiteiro a contratar, através do recurso a técnicos 
especializados (Biólogos ou Arq. Paisagísticas ou Eng. do Ambiente). Deverá haver fiscalização, pela 
Equipa do Fiscal da Obra, sobre o grau e qualidade da implementação destas Medidas de Minimização 
por parte do Empreiteiro; a Equipa do Fiscal deverá munir-se também de recursos humanos 
especializados para este objetivo (Biólogos ou Arq. Paisagísticas ou Eng. do Ambiente). 
 
Propõe-se para o Empreiteiro a presença do técnico especializado na obra aquando das tarefas mais 
críticas associadas às medidas de minimização propostas. E, de forma ordinária, semanalmente na 
obra. 
 
Para o Fiscal propõe-se a presença quinzenal do técnico especializado na obra. 
 
Emissão de Relatórios mensais, por parte de Empreiteiro e Fiscal, para apreciação pelo Promotor. 
 
 

 
 
27 A ZPE da Laurissilva da Madeira coincide com outra classificação internacional conferida a esse território/habitat pela 

organização internacional Birdlife International , designando-o como Área Importante para as Aves PT083 Laurissilva 
(Important Bird Area - IBA). 
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7 LACUNAS TÉCNICAS OU DE CONHECIMENTO 
 
No desenvolvimento do presente EIA não foram detetadas lacunas de informação relevantes que 
possam comprometer o rigor das análises sectoriais efetuadas ou a validade das conclusões globais. 
 
Não obstante, no que concerne ao descritor Sistemas Ecológicos, este padece de lacunas técnicas e de 
conhecimento inerentes a um esforço de amostragem limitado ao nível do trabalho de campo 
realizado, pois contemplou apenas uma campanha de amostragem na época da Primavera. 
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8 CONCLUSÕES 
 
O Projeto de Execução da Estabilização do Talude e Proteção da VE2 entre os Túneis da Ladeira da 
Vinha e João Delgado, tem com objetivo central assegurar a existência de adequadas condições de 
circulação na principal ligação rodoviária entre Porto Moniz e São Vicente, de forma a evitar a repetição 
de incidentes que têm vindo a ocorrer devido à queda de pedras. A VE2 faz ainda a ligação à VE4 a qual 
constitui a principal ligação rodoviária entre o norte e sul da ilha. 
 
Para o feito o projeto prevê a realização de intervenções ao nível rodoviário, com o reperfilamento do 
troço da VE2 e a construção de uma via de serviço para manutenção da obra, visando garantir 
condições de segurança na VE2. A obra de estruturas a realizar neste troço da VE2 pode ser dividida 
em três grandes conjuntos de intervenções, nomeadamente: 
 

- Realização de pórtico de proteção da VE2, em betão armado, contra a queda de blocos na via; 

- Cortina de estacas mono-apoiada protegendo o topo do talude contra a ação erodível dos 
agentes atmosféricos; 

- Proteção da face do talude com betão projetado e proteção da ação marítima do pé do talude 
através de solução tipo quebra-mar. 

 
Ao longo do presente EIA procedeu-se à identificação e análise das condicionantes ambientais e 
territoriais existentes na área de intervenção e à avaliação dos impactes ambientais, positivos e 
negativos, potencialmente gerados pelo projeto, tendo em conta a tipologia e extensão das 
intervenções previstas. 
 
No que concerne às condicionantes ambientais e territoriais existentes na área de intervenção importa 
destacar o facto do projeto, até à linha da costa, se desenvolver no Parque Natural da Madeira, o qual 
na aceção da alínea b) do Artigo 2º do Decreto-Lei n.º 69/2000, com a redação que lhe foi conferida 
pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, constitui uma Área Sensível, estando as intervenções previstas para a 
proteção da face do talude com betão projetado e a proteção da ação marítima da base através de 
quebra-mar, sujeitas a procedimento de AIA (nos termos da alínea k) do n.º 10 - Projetos de 
infraestruturas do Anexo II: obras costeiras de combate à erosão marítima tendentes a modificar a 
costa). Mais se refere que, a área de estudo, encontra-se também parcialmente inserida em Zona 
Especial de Conservação da Laurissilva da Madeira (ZEC PTMAD0001), classificada pela Resolução 
n.º 874/2009, de 28 de julho, refletida também no ordenamento jurídico regional pelo Decreto 
Regulamentar Regional n.º 3/2014/M, de 3 de março de 2014 e em Zona de Proteção Especial (ZPE) 
para as Aves da Laurissilva da Madeira (ZPE PTMAD0001) classificada pelo mesmo decreto. 
 
Através da análise desenvolvida no EIA foram identificados diversos impactes positivos e negativos 
potencialmente gerados pelo projeto, sintetizados nos Quadros 76 e 77. Abaixo destacam-se os 
impactes mais significativos: 
 

• Impactes positivos: 
- A construção envolverá a contratação envolverá a contratação de algumas dezenas de 

trabalhadores, dos quais uma parte será, provavelmente, contratada a nível local ou regional, 
o que constituirá um impacte positivo significativo tendo em conta as carências de emprego 
nos concelhos da área de estudo, e na Ilha da Madeira em geral. 
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- A realização da obra também induzirá um aumento da procura direta de bens e serviços por 
parte da empresa construtora. A criação de oportunidades de aquisição local e regional de 
bens e serviços constitui também um impacte positivo significativo durante a fase de 
construção. 

- O reperfilamento da VE2, com a execução do pórtico eliminará a ocorrência de quedas de 
pedras para a via. A implantação da proteção do talude e a criação de um quebra-mar evitará 
a ação erosiva do mar sobre a arriba. O impacte resultante destas intervenções será positivo 
e muito significativo, na medida em que restitui a estabilidade da via e evita a ocorrência de 
acidentes, dotando a via de condições de segurança adequadas. Este impacte terá maior efeito 
na fase de exploração, após a conclusão de todas as intervenções. 

- As intervenções previstas no âmbito do projeto permitirão dotar a VE2 de todas as condições 
de segurança rodoviária e conforto dos automobilistas, garantindo durante a sua exploração 
a proteção de pessoas e bens, e, ao mesmo tempo, a funcionalidade total desta importante 
via que proporciona acessibilidades fundamentais para a coesão do território e o 
desenvolvimento local. 

- Durante a exploração prevê-se a ocorrência de impactes positivos nos recursos hídricos 
superficiais decorrentes da melhoria das condições de escoamento do caudal na ribeira 
localizada ao km 3+585 e consequente diminuição do risco de cheias. 

 

• Impactes negativos: 
- Toda a área do projeto é considerada de elevada suscetibilidade à erosão hídrica e costeira e 

à ocorrência de deslizamentos de terras. O corte de vegetação e as movimentações de terras 
deixarão o solo exposto à ação de agentes erosivos, tais como a queda pluviométrica, 
contribuindo para o agravamento dos fenómenos erosivos já existentes e dos riscos de queda 
de blocos, caso não sejam adotadas medidas de mitigação adequadas. 

- No que concerne aos sistemas ecológicos, verifica-se que a implantação do projeto 
determinará a afetação de uma área de 0,1 ha, contígua à atual estrada, integrada em diversas 
a áreas classificadas (ZEC e na ZPE Laurissilva da Madeira, na IBA Laurissilva e na área de 
Laurissilva da Madeira classificada pela UNESCO). A área diretamente afetada corresponde a 
habitats de Baixa Sensibilidade Ecológica, com a exceção de uma pequena área 
correspondente à construção da nova PH que, por se encontrar na linha de água, é considerada 
um habitat de Média Sensibilidade Ecológica. Outra importante Área Classificada que será alvo 
de afetação direta é o Parque Natural da Madeira (PNM), numa área igual à das Áreas 
Classificadas no ponto anterior, acrescida da área correspondente até ao mar, linha de costa. 
Além das componentes supramencionadas, também o Pórtico, a Projeção de betão no talude 
e o Quebra-mar irão desenvolver-se no interior do PNM, correspondendo a uma área de 
afetação direta total de 0,93 ha. A área adicionalmente afetada de forma direta por estas 
componentes adicionais, incide sobre habitats considerados de Baixa Sensibilidade Ecológica, 
uma vez que os valores aí presentes não representam particular interesse conservacionista.  

- A afetação de áreas Classificadas constitui igualmente um impacte negativo significativo ao 
nível do Ordenamento do Território, que se inicia na construção e perdura ao longo da 
exploração. 

- A instalação e funcionamento do estaleiro, assim como a execução das atividades de 
construção das estruturas que integram o Projeto, terão um impacte negativo significativo 
decorrente das alterações temporárias que implicam na paisagem, com presença de 
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elementos estranhos à mesma e desorganização geral dos elementos em presença. Este 
impacte é, contudo, mitigável através da adoção das medidas de minimização propostas. 

- A utilização de espécies maioritariamente alóctones (não nativas) no revestimento vegetal do 
Pórtico, previsto no Projeto de Integração Paisagística, comprometerá o efeito integrador que 
se pretende com esta medida. A utilização de espécies não nativas, cujos lotes de sementes 
apresentam muitas vezes infestantes indesejadas, em vez de funcionar com um fator de 
mitigação constituirá um fator de impacte, podendo propiciar a propagação de infestantes. 
Por esta razão, é fundamental proceder à revisão do Projeto de Integração Paisagística de 
forma a suprimir o uso de espécies alóctones, as quais devem ser substituídas por espécies 
nativas. 

- Durante a exploração, a presença do pórtico de proteção da VE2 terá um impacte negativo na 
paisagem, uma vez que será mais um elemento artificial nesta paisagem de elevado valor 
cénico natural. O efeito visual negativo resultante da presença do pórtico não contribuirá para 
a valorização da paisagem e do território, orientação preconizada em instrumentos como o 
PNPOT, o POTRAM, o POT, o PDM de Porto Moniz nem, sobretudo, para a função de proteção 
da paisagem da Laurissilva da Madeira, estabelecida no POGLM. 

- A estrutura de estabilização do talude será visível a partir da Via Expresso e de um pequeno 
troço da antiga estrada que percorre a encosta norte, na zona da Ladeira da Vinha. Será ainda 
observável a partir da povoação do Seixal, embora já a uma distância de cerca de 2 km e numa 
área sombria, dada a exposição a norte da encosta sobre a estrada, o que se traduzirá numa 
perceção visual reduzida. 

- A obra irá causar um aumento de circulação de veículos ligeiros e pesados nas vias de acesso, 
incluindo atravessamento e circulação dentro de povoações. Este aumento é suscetível de 
causar alguns efeitos negativos significativos ao nível dos riscos e insegurança nas circulações, 
bem como incómodos nas populações das povoações atravessadas, os quais serão, contudo, 
minimizáveis através das medidas propostas. 

- Durante a obra a circulação neste trecho da VE2 ficará condicionada numa extensão de cerca 
de 200 a 300 m, na qual apenas poderá existir circulação alternada, na via da esquerda ou na 
via da direita, em função do progresso do processo construtivo. Ocorrerá igualmente redução 
das velocidades permitidas e o aumento dos tempos de percurso, cuja magnitude não é 
possível estimar, mas que será agravado na eventualidade de vir a ser necessário interromper 
as circulações, ainda que por curtos períodos de tempo. 

- Considerando o tipo de projeto em causa, que inclui a construção de um pórtico que cobrirá a 
via em todo o seu perfil transversal, existem alguns riscos para a segurança das circulações 
locais durante a obra. Embora estes riscos estejam acautelados no projeto de engenharia é 
necessário implementar medidas de proteção e segurança ao nível das circulações. 

 
Da avaliação de impactes realizada conclui-se que i) o projeto gera impactes positivos significativos 
associados à melhoria das condições de segurança e de funcionalidade da VE2, e ii) a maioria dos 
impactes negativos do projeto está associada à construção, sendo de uma forma geral passível de 
mitigação acentuada desde que adotadas as medidas propostas. 
 
Em suma, considera-se que a solução apresentada para o projeto se afigura ambientalmente viável e 
o processo construtivo totalmente exequível, revestindo-se de uma importância estratégica 
inquestionável, assegurando a proteção de pessoas e bens, e a funcionalidade total desta importante 
via que proporciona acessibilidades fundamentais para a coesão do território e o desenvolvimento 
local. 
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