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INTRODUÇÃO

O projecto em análise constitui o troço inicial
da nova infra-estrutura rodoviária que
estabelecerá a articulação entre o Nó da A1,
em Santa Maria da Feira, o futuro traçado do 
IC2, a norte de São João da Madeira, e a vila 
de Arouca.

A Ligação Feira (Nó da A1)/IC2/Mansores,
em conjunto com o troço subsequente
(Mansores/Arouca), representará assim uma
alternativa de qualidade para as deslocações 
entre o Litoral e o Interior, permitindo o
descongestionamento dos acessos a Santa
Maria da Feira e São João da Madeira.

Esta estrada integra-se na categoria de
“Estrada Nacional da Rede Complementar”,
visando a substituição do actual percurso
composto pela EN223 até Arrifana, pequeno
troço do IC2 até São João da Madeira,
EN327 até Mansores, EN326 até Rossas,
EN224 até Burgo (nas proximidades de
Arouca) e, novamente, a EN326 até Arouca.

O Instituto das Estradas de Portugal (IEP)
adjudicou a elaboração do Estudo Prévio da 
Ligação Feira (Nó da A1)/IC2/Mansores à
empresa DENAP, Lda.

Dando cumprimento à legislação sobre
Avaliação do Impacte Ambiental, o IEP
promoveu a elaboração de um Estudo de
Impacte Ambiental (EIA), de acordo com as 
normas técnicas estabelecidas pela Portaria
nº 330/2001 e de que este documento
constitui o Resumo Não Técnico.

O EIA foi elaborado por uma empresa de
consultoria especializada (ECOSSISTEMA),
subcontratada pela empresa projectista
(DENAP). Para além do Resumo Não
Técnico, o EIA é constituído por um
Relatório, por dois volumes de Anexos e por
um volume de Peças Desenhadas. 

A consulta do Resumo Não Técnico não
dispensa a consulta dos restantes elementos 
do EIA que estão disponíveis, durante o
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período de consulta pública, no Instituto do
Ambiente (Lisboa), na Comissão de
Coordenação e Desenvolvimento Regional
do Norte (Porto) e nas Câmaras Municipais
de Santa Maria da Feira, Oliveira de Azeméis 
e Arouca.

DESCRIÇÃO DO PROJECTO 

A Ligação Feira (Nó da A1)/IC2/Mansores
inicia-se em Santa Maria da Feira, no Nó
com a A1 e termina pouco depois de
Mansores, fazendo a ligação ao troço
seguinte, Mansores/Arouca, que se encontra
actualmente em serviço.

Foram estudados dois grandes corredores,
Norte e Sul, nos quais se desenvolveram os
traçados. Foram desenvolvidas três
Soluções de traçado completas e
autónomas, duas a norte, Soluções 1 e 3,
constituindo esta última uma variante da
primeira, e uma solução a sul, Solução 2.
Estes traçados apresentam um corredor
comum inicial, com cerca de 3 km, entre o
Nó de Feira e Sanfins.

Nos cerca de 4,5 km finais foram estudadas
2 soluções de traçado alternativas, com
desenvolvimento no mesmo corredor, devido
às condições orográficas e ambientais
existentes; uma das soluções refere-se à
beneficiação da actual EN 326 e a segunda
constitui um traçado integralmente novo.

Para além das três Soluções mencionadas,
foram ainda estudadas duas alternativas de
traçado, em troços específicos das Soluções
1 e 3, as Alternativas 1 e 2, respectivamente. 
Foi também estudado um traçado, Ligação 1, 
que permite articular a Solução 1, cerca do
seu km 9+500, com a Solução 3.

No Desenho 1 apresenta-se a localização
administrativa dos traçados em análise e, no
Desenho 2, o Esboço Corográfico.

A Ligação Feira/IC2/Mansores será vedada,
não sendo possíveis acessos marginais mas
apenas nos nós de ligação. As várias
soluções de traçado contemplam seis nós
de ligação.

O perfil transversal desta rodovia será de
2x2 vias com separador central até ao Nó 4
de qualquer uma das soluções: cerca do km
8+500 para as Soluções 1 e 3 e cerca do km 
11+000, para a Solução 2. A partir daí o
perfil transversal será de 2x1 via.

Está previsto o restabelecimento, através
de passagens inferiores ou superiores, de
diversas vias atravessadas (estradas
nacionais e municipais, caminhos municipais
e rurais).

As principais linhas de água atravessadas
são restabelecidas através de viadutos; as
restantes, através de aquedutos (designados 
como passagens hidráulicas).

CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE 
AFECTADO

A Ligação Feira (Nó da A1)/IC2/Mansores
atravessa os concelhos de Feira, Oliveira de
Azeméis e Arouca, sendo a ocupação do
território predominantemente urbana na parte 
ocidental, ganhando um cunho
crescentemente rural à medida que nos
deslocamos para leste.

Do ponto de vista climático, a área
apresenta características atlânticas. Na
região abrangida pelo empreendimento o
aspecto microclimático mais relevante
relaciona-se com a existência de locais
francamente favoráveis à ocorrência de
fenómenos de acumulação de ar frio, com
risco acrescido de ocorrência de geada nas
áreas mais deprimidas.

A parte inicial da Ligação e as Soluções que
se desenvolvem mais a norte atravessam,
fundamentalmente, três unidades litológicas:
xistos e grauvaques, granitos hercínicos e
quartzitos e xistos argilosos. O traçado da
Solução 2, além de atravessar as mesmas
formações geológicas, destaca-se dos
anteriores por interferir com três manchas de 
formações aluvionares recentes com alguma
expressão.

Os traçados em estudo não interferem com
concessões mineiras, áreas de prospecção e 
pesquisa de depósitos minerais ou áreas de
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reserva e cativas para massas minerais. Na
envolvente existem 16 pedreiras de granito
industrial. Existe ainda uma pedreira de
gnaisses, correspondente a um ponto
localizado a cerca de 1600 m do traçado
mais próximo.

Os traçados desenvolvem-se nas bacias
hidrográficas dos rios Douro e Vouga. Das
formações geológicas que afloram ao longo
dos traçados, nenhuma reúne características 
de permeabilidade e de armazenamento
para constituírem sistemas aquíferos de boa
a elevada produtividade.

De acordo com os dados analisados, quer as 
águas superficiais quer as subterrâneas
apresentam uma fraca qualidade. Na área de 
implantação dos traçados a vulnerabilidade
das águas subterrâneas à poluição não é,
em geral, elevada, excepto nos vales
associados às seguintes linhas de água:
ribeira de Caster, rio Ulma, rio Antuã, rio
Pintor e rio Ínsua.

Apesar do considerável grau de
industrialização do troço inicial da Ligação
Feira (Nó da A1)/IC2/Mansores, as indústrias 
existentes não se caracterizam por emissões 
atmosféricas significativas, passíveis de
afectar a qualidade do ar. O tráfego
rodoviário constitui a principal fonte de
poluição atmosférica.

No que se refere à caracterização do
ambiente sonoro actual, a zona em análise
é, actualmente, medianamente perturbada,
devido à existência de algumas indústrias e
vias rodoviárias de alguma expressão.

Nos concelhos de São João da Madeira,
Oliveira de Azeméis e Arouca a gestão de
resíduos sólidos urbanos (RSU) é da
responsabilidade do Sistema Multimunicipal
do Litoral Centro. No concelho de Santa
Maria da Feira a gestão de RSU é
assegurada pelo Sistema Multimunicipal de
Vila Nova de Gaia e Santa Maria da Feira.

A generalidade do coberto vegetal na área
de implantação do projecto rodoviário
encontra-se bastante alterado, quer em
termos de composição florística, quer em
termos estruturais. A eliminação da floresta
original terá eventualmente transformado a
maior parte da zona em estudo em áreas de

matos e matagais onde as estruturas
florestais originais apenas constituem
pequenas manchas, em especial junto às
linhas de água ou em encostas de declives
muito acentuados.

São frequentes as manchas de pinheiro-
bravo e de eucalipto, bem como elementos
arbóreos exóticos, como as acácias, de
características invasoras.

A fauna ocorrente é relativamente pobre,
dadas as características urbanas de uma
parte significativa da área de implantação
dos traçados e a existência de frequentes
manchas de pinheiro-bravo ou eucalipto, não 
se identificando na área habitats
particularmente relevantes ou sensíveis do
ponto de vista faunístico. Entre os habitats
identificados na área em apreço, os que se
encontram associados às orlas dos cursos
de água apresentam normalmente um valor
superior.

A Ligação Feira (Nó da A1)/IC2/Mansores
insere-se num território de forte dinamismo
demográfico e socioeconómico, sobretudo
na sua primeira parte. Pelo contrário, na
parte final dos traçados verificam-se
menores densidades demográficas, com
uma malha urbana mais esparsa e maior
extensão de áreas agrícolas e, sobretudo,
florestais.

Numa perspectiva de Ordenamento do
Território e conformidade com os
instrumentos de gestão territorial, a Ligação
encontra-se prevista desde há muito,
fazendo parte da rede complementar de
estradas nacionais do Plano Rodoviário
Nacional. Como se referiu, a via em estudo é 
parte da ligação entre Feira e Arouca, tendo
como objectivo uma melhor articulação entre 
a faixa litoral e o interior do território Centro-
Norte, permitindo, simultaneamente, unir a
A1, o IC2 e o futuro IC35.

Apenas o Plano Director Municipal de Santa
Maria da Feira estabeleceu um corredor de
reserva para esta Ligação, ainda que este
não coincida integralmente com qualquer dos 
corredores em estudo.

No que se refere ao Património, foram
identificados 69 elementos patrimoniais,
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integráveis nas categorias de Património
Arquitectónico, Etnográfico e Arqueológico,
ainda que apenas um, Mamoa da Aliviada I,
se encontre classificado como Monumento
Nacional.

Quanto à Paisagem, verifica-se que a
mesma se encontra simplificada na área de
incidência do projecto, sendo dominada por
áreas urbanas relativamente densas na parte 
poente e por uma paisagem de cariz
essencialmente florestal, monoculturas de
pinheiro-bravo ou eucalipto, na zona
nascente, tendo-se definido três grandes
unidades de paisagem: Urbana, Agrícola e
Urbana Dispersa e, por último, Florestal.

IMPACTES DO PROJECTO

O principal objectivo de um Estudo de
Impacte Ambiental é o de, a partir da análise
dos previsíveis efeitos (impactes) no
ambiente natural e social, causados pela
concretização do empreendimento em
estudo, fornecer informação pertinente aos
decisores e às entidades, públicas e
privadas, e cidadãos interessados ou
potencialmente afectados.

Apresenta-se, seguidamente, um resumo
dos principais impactes identificados, tanto
para a fase de construção da via como para
a fase da sua plena exploração. Foram
igualmente estudados no EIA os possíveis
riscos e impactes cumulativos do projecto.

Na fase de obra, os impactes mais imediatos 
relacionam-se com os inevitáveis trabalhos
de desmatação e movimentação de terras.
Estes trabalhos provocarão a destruição da
cobertura vegetal, o que terá impactes
negativos sobre a flora, aumentará a
possibilidade de erosão do solo e de
arrastamento de sedimentos para as linhas
de água e originarão poeiras e lamas.

As actividades de construção implicarão um
considerável movimento de veículos e
máquinas pesadas, com potenciais
consequências negativas para a segurança
rodoviária e em termos de aumento de
emissões poluentes e do ruído ambiente
nas proximidades da obra.

A qualidade do ar será afectada,
igualmente, pela operação de centrais de
betão, de asfalto e de britagem, ainda que
seja a um nível local.

Os impactes microclimáticos verificam-se
sobretudo em atravessamentos em aterro
sobre vales agrícolas, situação em que o ar
frio tende a acumular-se nas zonas baixas
desprovidas de vegetação densa.

Os principais impactes na geologia,
geomorfologia e solos verificam-se durante 
a fase de construção. Os aterros e
escavações com altura superior a 15 m que
se verificam no presente projecto induzirão
impactes geomorfológicos importantes. No
que toca aos solos, verifica-se, em diversos
trechos dos traçados em estudo, uma
afectação relevante de solos da RAN.

A afectação de áreas de infiltração máxima
é, na maior parte dos casos, bastante
minimizada pelo facto do atravessamento se
efectuar total ou parcialmente em viaduto.

Não se prevêem impactes significativos, quer 
ao nível da qualidade das águas
superficiais, quer subterrâneas, durante a
fase de exploração do empreendimento, não
se prevendo a afectação significativa do uso
da água para a maioria das hipóteses de
traçado analisadas.

Na fase de exploração, os impactes
negativos esperados sobre a qualidade do
ar serão igualmente pouco importantes.

Os impactes em termos de ruído serão,
previsivelmente, importantes nas zonas
próximas do traçado que apresentam níveis
sonoros reduzidos e pouco relevantes nas
zonas próximas do traçado em que os níveis 
sonoros são já elevados, situação que se
verifica em grande parte da zona em estudo, 
que se apresenta como medianamente
perturbada. Os impactes serão, por seu lado, 
positivos junto às actuais vias, que virão a
sofrer transferências de tráfego para o novo
traçado.

Durante a construção da via serão
produzidas grandes quantidades de
resíduos, sobretudo de terras sobrantes.
Também serão produzidos, como em
qualquer obra similar, resíduos derivados da
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manutenção dos equipamentos de
construção e óleos usados, classificados
como perigosos.

Em termos ecológicos, não se prevê a
ocorrência de impactes negativos muito
importantes uma vez que os traçados em
avaliação não afectam áreas de particular
interesse conservacionista. Foram, contudo,
identificadas algumas áreas directamente
afectadas pelo projecto que, por
apresentarem um interesse acrescido
relativamente à envolvente, foram
convenientemente assinaladas.

Do ponto de vista socioeconómico a
implantação desta rodovia poderá induzir
incómodos e perturbações importantes,
sobretudo na fase de construção da via.
Durante a exploração do empreendimento,
os impactes serão essencialmente positivos,
relacionando-se directamente com a
melhoria das acessibilidades,
nomeadamente por permitir uma melhor
articulação entre a faixa litoral e o interior do
território Centro-Norte.

O projecto em análise induzirá impactes
importantes ao nível do ordenamento da
área em que será implantado. Embora se
possa verificar uma significativa
desorganização e perturbação do espaço
durante a fase de construção, espera-se uma
importante função estruturadora do território
ao longo da sua fase de exploração.

No que se refere ao património cultural, os
principais impactes negativos poderão
ocorrer durante os trabalhos de construção
da via. Contudo, dos 37 elementos
patrimoniais considerados de valor elevado,
quatro sofrerão impactes directos, sendo a
afectação das necrópoles de Gozendas e
Alagoas as situações mais críticas.

Os impactes na paisagem durante a fase de 
construção são sempre de importância
elevada. Já no que se refere à fase de
exploração, os impactes tendem a
apresentar uma importância variável,
consoante a dimensão das alterações visuais 
que se verificam.

ANÁLISE DE HIPÓTESES ALTERNATIVAS
DE TRAÇADO

Além da identificação dos potenciais
impactes decorrentes da construção e da
exploração da via, o EIA teve também como
objectivo a análise das diferentes hipóteses
de traçado, por forma a identificar qual ou
quais dessas hipóteses podem ser
consideradas como preferenciais para
posterior desenvolvimento, em fase de
Projecto de Execução.

Foram analisadas, no Estudo de Impacte
Ambiental, as diferentes combinações entre
os traçados das soluções e alternativas
mencionadas. Estabeleceram-se, assim, 10
hipóteses de traçado, que foram comparadas 
entre si. No quadro seguinte apresentam-se
as combinações de traçados analisadas.

Hipóteses de Traçado analisadas.

Até cerca do km 18+000 da Sol.1

Hip 1 Sol 1

Hip 2 Sol 2

Hip 3 Sol 3

Hip 4 Sol 1 - Alt 1 - Sol 1

Hip 5 Sol 1 - Alt 1 - Sol 1 - Sol 3

Hip 6 Sol 1 - Sol 3

Hip 7 Sol 3 - Alt 2 - Sol 1

Hip 8 Sol 3 - Alt 2 - Sol 1 - Sol 3

A partir do km 18+000 da Sol.1

Hip 9 Sol 1/3

Hip 10 Sol 2

A análise comparativa das diferentes
hipóteses de traçado permitiu concluir que as 
hipóteses 3 e 5 se apresentam como
preferíveis. Contudo, em termos de geologia, 
geomorfologia e solos a primeira é mais
desfavorável. Pelo contrário, no que se
refere à componente ecológica a hipótese 5
apresenta-se como mais prejudicial do que a 
hipótese 3.

No troço inicial da Ligação foi analisada a
possibilidade de construção de um túnel, na
zona de Cruz, tendo-se considerado esta
opção como preferível por forma a garantir a
contiguidade espacial entre o lado norte e o
lado sul da Feira.

A opção por uma das localizações
alternativas do Nó 3.4 da Solução 3 foi
igualmente ponderada. Os resultados da
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análise comparativa efectuada não são
conclusivos, uma vez que em termos
geomorfológicos e ao nível dos recursos
hídricos o Nó 3.4 Alternativo (a sul) aparenta
ser mais prejudicial mas, no caso dos
impactes sobre a componente social, esta
localização é preferível.

No que se refere ao troço final da Ligação
Feira (Nó da A1)/IC2/Mansores, é apontada,
no cômputo geral, a hipótese de traçado 10
como preferível ou, pelo menos, equivalente
para a generalidade dos descritores, com
excepção da Paisagem.

MEDIDAS DE MITIGAÇÃO DOS IMPACTES 
NEGATIVOS E DE VALORIZAÇÃO DOS 
IMPACTES POSITIVOS

Grande parte dos potenciais impactes
negativos identificados, ou pelo menos das
suas dimensões mais gravosas, pode ser
minimizada, através da adopção de
adequadas medidas de mitigação de
impactes.

No EIA são propostas essas medidas, umas
de carácter geral para a obra e a exploração
da via, outras específicas dos impactes em
determinadas componentes ambientais;
entre as medidas propostas destacam-se as
seguintes:

A instalação de estaleiros, oficinas,
depósitos ou quaisquer outras estruturas
de apoio à obra não poderá efectuar-se em
solos afectos à Reserva Agrícola Nacional ou 
Reserva Ecológica Nacional, em leitos de
cheia, devendo ser salvaguardada uma
distância mínima de 10 m das linhas de água 
e preservados os locais de permeabilidade
elevada.

A utilização de explosivos, para além do
correcto cumprimento das normas de
segurança, deve ser feita apenas em período 
diurno, devendo ser antecedida de
informação à população sobre horários e
locais de explosão.

Deverão ser tomadas medidas contra a
emissão de poeiras, por humedecimento do 
solo seco, durante a fase de construção. O

transporte de materiais particulados ou
susceptíveis de serem projectados para as
vias de circulação deverá ser realizado com
cobertura da carga com lona.

Deverá ser efectuado o revestimento
vegetal dos taludes, com espécies vegetais
adequadas; esse revestimento destina-se a
reforçar a estabilidade dos taludes, evitar a
sua erosão e promover um adequado
enquadramento da via.

Quanto ao ruído, propõe-se a inclusão de
adequadas estruturas de protecção
sonora em diversos locais.

Como medida geral de mitigação dos
impactes sobre o património é proposta a
prospecção sistemática do traçado que vier a 
ser seleccionado.

PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃO E DE 
ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL

Conforme se declara no regime de Avaliação 
de Impacte Ambiental (Decreto–Lei
n.º 69/2000), a monitorização ambiental é
uma das actividades fundamentais para a
pós-avaliação dos impactes de um
empreendimento. Esse diploma contém a
seguinte definição de monitorização:

”… processo de observação e recolha
sistemática de dados sobre o estado do
ambiente ou sobre os efeitos ambientais de 
determinado projecto e descrição periódica
desses efeitos por meio de relatórios da
responsabilidade do proponente, com o
objectivo de permitir a avaliação da eficácia 
das medidas previstas no procedimento de
AIA, para evitar, minimizar ou compensar
os impactes ambientais significativos
decorrentes da execução do respectivo
projecto” (alínea l) do Art.º 2º).”

O EIA propõe, para as componentes de
geologia e geomorfologia, recursos
hídricos (aspectos quantitativos e
qualitativos), qualidade do ar, ruído,
resíduos e paisagem, programas de
monitorização e,ou de acompanhamento
ambiental.
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Estes programas destinam-se, sobretudo, a
controlar as condições de estabilidade dos
taludes, a garantir a continuidade do
escoamento das linhas de água
atravessadas e a correcta manutenção dos
elementos de drenagem da via, aferir do
efectivo aumento do tráfego, detectando
possíveis desvios significativos face às
previsões existentes (o que pode ter
consequências para a qualidade do ar e o
ambiente sonoro), o cumprimento das
medidas preconizadas para os resíduos e a
assegurar a recuperação e integração
paisagísticas do projecto.










