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1. INTRODUÇÃO 
 

Dando cumprimento ao Decreto-Lei nº 69/2000, de 3 de Maio, com as alterações introduzidas pelo DL nº 

197/2005, de 8 de Novembro, e à Portaria nº 330/2001, de 2 de Abril, a Rede Ferroviária Nacional - REFER, EP, 

apresentou, na qualidade de entidade com competência para a autorização do projecto, a 13 de Março de 2009, 

à Agência Portuguesa do Ambiente (APA), para procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), o Estudo 

de Impacte Ambiental (EIA) relativo ao Estudo Prévio da “Ligação Ferroviária de Alta Velocidade entre 

Lisboa/Porto, Lote A – Troço Aveiro/Vila Nova de Gaia”.  

O projecto enquadra-se na alínea a) do nº 7, do Anexo I da referida legislação. O proponente do projecto é a 

RAVE – Rede Ferroviária de Alta Velocidade, SA.  

 

A Agência Portuguesa do Ambiente, na qualidade de Autoridade de AIA, nomeou, ao abrigo do Artigo 9º da 

referida legislação de AIA, a respectiva Comissão de Avaliação (CA), constituída pelas seguintes entidades: 

Agência Portuguesa do Ambiente (APA), que preside, Administração da Região Hidrográfica do Norte, IP (ARHN), 

Administração da Região Hidrográfica do Centro, IP (ARHC), Instituto da Conservação da Natureza e da 

Biodiversidade, IP (ICNB), Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico, IP (IGESPAR), 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR/N), Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR/C), Instituto Nacional de Engenharia, Tecnologia e Inovação (INETI), 

actual Laboratório Nacional de Energia e Geologia, IP (LNEG), Instituto Superior Técnico (IST), Instituto Superior 

de Agronomia (ISA) e Secretaria de Estado dos Transportes (SET). 

 

Foram nomeados pelas entidades acima referidas, os seguintes representantes: 

� APA - Eng.ª Dora Beja, que preside, Eng.ª Paula Nunes da Silva, suplente e Eng.º Augusto Serrano, 

responsável pela Consulta Pública do Gabinete de Avaliação de Impactes Ambientais; e Eng.ª Margarida 

Guedes, do Departamento de Alterações Climáticas, Ar e Ruído. 

� ARHN – Eng.ª Maria João Magalhães. 

� ARHC – Eng.º Nelson Duarte Martins. 

� ICNB – Dr.ª Anabela Simões. 

� IGESPAR – Dr.ª Alexandra Estorninho e Dr.ªGertrudes Branco, como suplente. 

� CCDR/N – Arqt.ª Alexandra Duborjal Cabral.  

� CCDR/C – Dr. Joaquim Marques. 

� INETI – Dr. Paulo Hagendorn Alves. 

� IST – Professor Doutor C. Dinis da Gama. 

� ISA – Arqª Cristina Castel-Branco. 

� SET – Engº Filipe Moura. 

 

O EIA, da responsabilidade da COBA - Consultores de Engenharia e Ambiente, foi desenvolvido desde Março de 

2004, tendo sido editada uma versão do EIA em Janeiro de 2005, a qual foi objecto de revisão, tendo em conta 

os ajustamentos de traçado e, finalizada em Junho de 2005. A RAVE desenvolveu, entretanto, vários estudos 

visando avaliar a viabilidade de outros cenários de exploração da via neste troço, tendo surgido a necessidade de 
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reformular o troço Aveiro – Ponte de S. João, na sequência da comunicação do MOPTC, de 28 de Outubro de 

2006, que confirmou a entrada da Linha de Alta Velocidade (LAV) na cidade do Porto, pela Ponte de S. João. Em 

Março de 2007 o Estudo Prévio e o EIA foram reformulados sendo o EIA concluído em Julho de 2008. Com vista a 

minimizar afectações identificadas no último trecho dos traçados foi produzida, ainda, uma Adenda ao Estudo 

Prévio que, tal como o EIA, data de Março de 2009.  

 

O EIA é, assim, composto pelos seguintes Tomos (o EIA corresponde ao Volume 18 do Estudo Prévio): 

� TOMO 18.1 - Relatório Síntese, Parte 1 (Março de 2009). 

� TOMO 18.1 - Relatório Síntese, Parte 2 (Março de 2009). 

� TOMO 18.1 - Relatório Síntese, Parte 3 (Março de 2009). 

� TOMO 18.2 - Peças Desenhadas (Março de 2009). 

� TOMO 18.3 - Anexos Técnicos (Parte 1 e 2) (Março de 2009). 

� TOMO 18.4 - Resumo Não Técnico (Março de 2009). 

 

No âmbito desta avaliação, e após a verificação da conformidade, o EIA foi ainda complementado com os 

seguintes volumes: 

� TOMO 18.4 - Resumo Não Técnico (Julho de 2009). 

� Adenda - (Junho de 2009). 

� Aditamento - (Julho de 2009). 

� Aditamento (Adicional) - (Agosto de 2009). 

� Esclarecimentos Adicionais - (Outubro 2009). 

� Aditamento - (Novembro de 2009). 

 

Relativamente ao Estudo Prévio (EP), foram disponibilizados os seguintes elementos: 

� Volume 1 - Memória Geral. 

� Volume 3 - Geologia e Geotecnia. 

� Volume 4 - Traçado da Via e Superstrutura. 

� Volume 5 - Terraplenagens, Hidrologia e Drenagem.  

� Volume 6 - Restabelecimentos e Caminhos Paralelos e Interface da Estação de Aveiro.  

� Volume 7 - Obras de Arte: Obras de Arte Correntes. 

� Volume 8 - Obras de Arte: Pontes e Viadutos. 

� Volume 9 - Obras de Arte: Túneis. 

� Volume 12 - Obras Acessórias: Serviços Afectados; e uma Adenda ao Estudo Prévio, com os Volume 3 a 9 

com a mesma referência do EP. 

 

O presente Parecer da Comissão de Avaliação pretende apresentar todos os aspectos que se consideram 

relevantes na avaliação efectuada, de forma a poder fundamentar/apoiar, superiormente, a tomada de decisão 

relativamente aos traçados em avaliação, pelo que, também, é apresentado um capítulo com a metodologia 

adoptada pela CA para a apreciação técnica do EIA. 

 

O Traçado em avaliação corresponde ao Lote A da Linha de Alta Velocidade entre Aveiro e Vila Nova de Gaia, o 

qual tem uma extensão de cerca de 70km, sendo apresentadas duas Soluções de traçado, Solução A e Solução B, 

as quais combinadas entre si dão origem a 16 alternativas possíveis. Saliente-se que faziam parte do projecto em 

avaliação para além das Soluções A e B, duas Ligações Sul à Linha do Norte, as quais a RAVE, em ofício datado 
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de 17 de Junho de 2009, retirou da avaliação, como mais à frente se explicita. 
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2. PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO 
 

A metodologia adoptada pela CA para a apreciação técnica do EIA foi: 

 

� Análise da Conformidade do EIA – solicitação, no âmbito da avaliação da conformidade do EIA, de elementos 

adicionais nos seguintes capítulos/factores ambientais/documentos: Descrição do Projecto e das Alternativas 

Consideradas, Geologia, Georrecursos, Hidrogeologia, Sócio-Economia, Ordenamento do Território e Uso do 

Solo, Ecologia, Recursos Hídricos, Ruído, Qualidade do Ar, Vibrações e Riscos Ambientais, Património e RNT. 

� Solicitação, pela Autoridade de AIA, no seguimento da entrada na APA, para avaliação, do EIA da Linha de 

Alta Velocidade entre Lisboa e Porto, Lote B – Soure/Mealhada (contíguo, a Sul, ao Lote A em avaliação), de 

um esclarecimento sobre as opções tomadas em matéria de definição dos projectos dos Lotes B e A, em 

avaliação, tendo em consideração os traçados propostos para as Ligações a Norte do Lote B. Apesar de este 

não ser um procedimento da CA considera-se importante referi-lo, uma vez que foi no seu seguimento que 

foram anuladas as Ligações Sul que faziam parte do traçado em avaliação. 

� Análise da  Adenda ao EIA, remetida pela RAVE, com o objectivo de detalhar os impactes cumulativos das 

ligações do Lote B à Linha do Norte com o Lote A. 

� Análise dos Elementos Adicionais remetidos pela RAVE a 24 de Agosto de 2009, tendo a CA considerado que 

poderia ser declarada a conformidade do EIA.  

� Declaração da Conformidade do EIA, a 31 de Agosto de 2009. 

� Solicitação de esclarecimentos sobre os factores ambientais Ecologia, Georrecursos e Hidrogeologia. 

� Solicitação de Pareceres Externos, dadas as afectações em causa e, de forma a complementar a análise da 

CA, às seguintes entidades: Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, Câmara Municipal de Espinho, Câmara 

Municipal de Santa Maria da Feira, Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis, Câmara Municipal de Ovar, 

Câmara Municipal de Estarreja, Câmara Municipal de Albergaria-a-Velha, Câmara Municipal de Aveiro, Câmara 

Municipal de Oliveira do Bairro, Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Regional (DGADR), Direcção 

Regional de Agricultura e Pescas do Norte – Delegação de Entre Douro e Vouga (DRAP/N), Direcção Regional 

de Agricultura e Pescas do Centro – Delegação de Aveiro (DRAP/C), Estradas de Portugal, EPE (EP), Instituto 

de Infra-Estruturas Rodoviárias, IP (INIR), BRISA - Auto-Estradas de Portugal, SA (BRISA), Autoridade 

Florestal Nacional (AFN), Direcção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), Direcção Regional de Economia do 

Norte (DRE/N), Direcção Regional de Economia do Centro (DRE/C), Instituto da Vinha e do Vinho (IVV), 

Turismo de Portugal, Águas de Portugal, ANA – Aeroportos de Portugal, SA (ANA), Metro do Porto, SA (MP), 

Administração do Porto de Aveiro, SA, Parque Expo – Delegação do Norte. Os Pareceres Externos recebidos 

encontram-se no processo administrativo na APA, sendo apresentado neste Parecer um resumo dos mesmos. 

Uma vez que estes Pareceres Até à data a Câmara Municipal Oliveira de Azeméis, a AFN, o IVV, a 

Administração do Porto de Aveiro, não remeteram qualquer Parecer. 

� Solicitação de Pareceres às Entidades Regionais da RAN do Norte e do Centro. Até às data não foi recebido o 

parecer da ERRAN/C. 

� Visita, nos dias 20 e 21 de Outubro de 2009, aos locais onde se desenvolvem os vários traçados alternativos. 

Estiveram presentes os representantes da CA, da RAVE, da empresa projectista e da empresa que elaborou o 

EIA. 

� Análise técnica do EIA, com o objectivo de avaliar os impactes dos projectos e a possibilidade dos mesmos 

serem minimizados/potenciados. A apreciação dos factores ambientais foi efectuada tendo por base os 

pareceres emitidos pelas entidades que constituem a CA – a APA emitiu parecer sobre Ruído, as ARH sobre 
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Recursos Hídricos Superficiais e Subterrâneos, o ICNB sobre Aspectos Ecológicos, as CCDR sobre Uso do Solo, 

Ordenamento do Território, Sócio-Economia e Qualidade do Ar (A CCDR/C teve o apoio do Arqº Luis Gaspar e 

da Engª Ana Paula Martins da DSR/Aveiro), o IGESPAR sobre Património, o INETI sobre Geomorfologia, 

Geologia, Hidrogeologia e Recursos Minerais (com a colaboração dos geólogos do LNEG: Ana Paula Pereira, 

Augusto Costa e José Sampaio (Hidrogeologia), Jorge Carvalho, Augusto Filipe e Vitor Lisboa (Geologia 

Económica)), o ISA sobre Paisagem (com a colaboração da Arqª Sandra Mesquita e o Arqº João Jorge), o IST 

sobre Vibrações e Análise de Risco e a SET sobre Transportes e Acessibilidades. 

� Realização da Consulta Pública e análise dos seus resultados. 

� Solicitação ao proponente de esclarecimentos a alguns dos Pareceres Externos recebidos, nomeadamente da 

DGEG, ERRAN/N, INIR e ANA. 

� Solicitação de esclarecimentos adicionais no seguimento dos Pareceres Externos recebidos à DGEG e Junta de 

Freguesia de S. João de Loure. 

� Análise do Aditamento remetido pela RAVE com esclarecimentos sobre os Pareceres Externos e sobre os 

factores ambientais Vibrações e Análise de Risco.  

� Realização de reuniões de trabalho, com o objectivo de verificar a conformidade do EIA; analisar as várias 

Soluções de traçado e respectivos impactes; analisar os contributos sectoriais das várias entidades da CA, e os 

pareceres solicitados a entidades externas à CA; definir os factores ambientais fundamentais para a avaliação 

dos vários traçados; analisar os resultados da consulta pública; seleccionar a alternativa ambientalmente mais 

favorável e identificar as Condicionantes, Estudos, Medidas de Minimização e Planos de Monitorização a 

desenvolver na fase de Projecto de Execução.  

� Elaboração do Parecer Final tendo em consideração os aspectos atrás referidos, com a seguinte estrutura: 1. 

Introdução, 2. Procedimento de Avaliação, 3. Antecedentes, 4. Objectivos, Justificação e Descrição do 

Projecto, 5. Condicionantes da Avaliação, 6. Análise dos Factores Ambientais, 7. Pareceres Externos, 8. 

Resultados da Consulta Pública e 9. Análise de Alternativas, 10.Conclusões, 11 Condicionantes, Estudos, 

Medidas de Minimização e Planos de Monitorização. 
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3. ANTECEDENTES  

 

 Enquadramento nos Instrumentos de Política de Transportes e Gestão Territorial 

O projecto em apreço e o respectivo EIA fazem parte de um processo com inúmeros antecedentes que remontam 

ao final da década de 80, quando foram efectuados os Estudos Exploratórios de ligação ferroviária em Alta 

Velocidade para vários corredores, incluindo o corredor Lisboa-Porto. Entre outros aspectos, importa aqui realçar 

que: 

� O projecto obedeceu a requisitos técnicos (nomeadamente a bitola europeia e a necessidade de 

segmentação do tráfego em alta velocidade face ao ferroviário convencional) cuja especificidade 

aconselharam à construção de uma via dedicada. 

� Obedeceu também a requisitos estratégicos (nomeadamente o ponto de atravessamento da fronteira com 

Espanha, a respectiva ligação a Madrid e os tempos de viagem entre Lisboa e Madrid definidos do âmbito da 

Rede Europeia de Alta Velocidade) cuja especificidade aconselhou à configuração em ‘TT’ quando a outra 

solução preconizada fora em ‘T’. 

 

A par dos estudos que sustentaram as decisões de tipologia de via e de traçado, foram realizados estudos 

complementares de procura mas, também, de Avaliação Ambiental Estratégica, de Impactes Socioeconómicos, tal 

como uma avaliação das consequências do projecto sobre a eficiência económica do País. 

 

Após a constituição da RAVE como responsável por conduzir o processo de implementação da Alta Velocidade 

Ferroviária, os estudos acima mencionados conduziram a uma série de estudos de viabilidade de corredores que 

permitiram analisar um conjunto expressivo de alternativas, para cumprir as ligações desejadas, tendo já em 

consideração a rede complexa de condicionantes territoriais que envolveram quase 1200km de via nos diversos 

corredores alternativos. 

 

Em 2004, iniciaram-se os estudos referentes ao Lote A que implicaram o desenvolvimento de um conjunto de 

corredores face aos estudos de viabilidade mencionados no parágrafo anterior. Os corredores avaliados neste EIA 

são o corolário do aprofundamento do conhecimento da zona e das suas condicionantes (analisadas agora à 

escala adequada para a fase de Estudo Prévio). 

 

O processo que culminou na configuração actual da rede de Alta Velocidade a nível nacional e transfronteiriço foi 

enquadrado por vários instrumentos de política de transportes e de gestão territorial (no que importa à 

componente em território nacional). Referem-se, de seguida, os documentos de política de transportes mais 

relevantes: 

 

A nível Europeu: 

� A Estratégia de Desenvolvimento Sustentável que preconiza a implementação do Transporte Ferroviário. 

� O “Livro Branco dos Transportes” que delineia a Política Europeia dos Transportes, aposta claramente no 

modo ferroviário com a correspondente materialização de uma rede interoperável no espaço comunitário na 

qual a Alta Velocidade Ferroviária é fundamental pois apresenta serviços de transportes competitivos 

(nomeadamente os tempos de deslocação entre pólos de desenvolvimento económico), capazes de 

conquistar importantes segmentos de mercado aos restantes modos (nomeadamente, rodoviário e aéreo), 

favorecendo a sustentabilidade do modelo de desenvolvimento. 
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� A Rede Transeuropeia de Transportes (RTE-T) é claramente a favor dos modos não rodoviários e das infra-

estruturas intermodais. A RTE-T prevê uma extensão total da rede em Alta Velocidade Ferroviária de cerca 

de 20 000 km, até 2020, dos quais um terço tinha sido construído até 2003 obrigando a um esforço adicional 

para o cumprimento das metas. As metas ambiciosas estão claramente relacionadas com os impactes 

esperados ao nível global da rede (que obviamente se reflectem também no Lote em apreço): 14% de 

redução do congestionamento rodoviário e a correspondente sinistralidade; e uma redução anual de 4% das 

emissões de CO2. 

 

A nível nacional: 

� A Lei de Bases do Sistema de Transportes Terrestres, Lei n.º 10/90, de 17 de Março, e em particular o seu 

artigo 10º, segundo o qual a rede ferroviária nacional é constituída pela rede principal e a rede 

complementar, sendo a primeira composta pelas linhas vocacionadas para a prestação de serviços de 

transportes de passageiros nacionais e internacionais, de longo curso, grande velocidade e elevada 

qualidade. 

� As Orientações Estratégicas para o Sector Ferroviário valorizam explicitamente a necessidade de dar resposta 

aos desafios da Alta Velocidade, elencando as acções prioritárias fundamentais para o cumprimento dos 

objectivos com a respectiva programação. 

� O Programa Nacional de Política de Ordenamento do território (PNPOT) define as estratégias e opções para o 

modelo de desenvolvimento territorial do País, servindo de quadro de referência para os demais 

Instrumentos de Gestão Territorial (IGT), e define a articulação entre os principais motores de 

desenvolvimento e a conectividade do País, na qual a Rede Ferroviária de Alta Velocidade foi incluída, face 

aos desígnios de desenvolvimento (e mobilidade) sustentável do País. 

� O Programa Nacional para as Alterações Climáticas (PNAC) define a estratégia para a redução das emissões 

de gases com efeito de estufa de forma articulada com os vários sectores da economia nacional, incluindo os 

Transportes. Embora não esteja incluída no conjunto de medidas do cenário de referência (i.e., as medidas 

que integravam as estratégias sectoriais a priori e que foram integradas no PNAC), a Alta Velocidade 

Ferroviária (AVF) contribui para os objectivos genéricos de eficiência energética e carbónica do transporte de 

passageiros e mercadorias. 

 

A nível regional e municipal: 

� PROT-N - Plano Regional de Ordenamento do Território da Região Norte, cuja decisão de elaboração está 

expressa na Resolução de Conselho de Ministros n.º 29/2006, de 23 de Março. A conformidade entre o 

empreendimento e o PROT-N estabelece-se ao nível da definição do modelo de organização territorial o qual, 

entre outros objectivos, visa organizar o sistema de acessibilidades, de forma a reforçar o papel dos pontos 

nodais, a garantir a coerência das intervenções nos âmbitos rodoviário, ferroviário, portuário e aeroportuário 

e a valorizar as futuras acessibilidades ferroviárias em alta velocidade.  

� PROT-C - Plano Regional de Ordenamento do Território da Região Centro, cuja decisão de elaboração está 

expressa na Resolução de Conselho de Ministros n.º31/2006, de 23 de Março. A conformidade entre o 

empreendimento e o PROT-C estabelece-se ao nível da definição do modelo de organização do território 

regional o qual, entre outras necessidades, tem em conta a necessidade de articular a estratégia de 

desenvolvimento territorial com as opções definidas para a região do Norte e para a região de Lisboa e Vale 

do Tejo, em particular tendo em conta a localização do novo aeroporto de Lisboa (Nota: agora alterada para 

a nova localização no Campo de Tiro de Alcochete) e a futura acessibilidade ferroviária em alta velocidade.  
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� PIMOT - Planos Intermunicipais de Ordenamento do Território, nomeadamente UNIR@RIA - Plano 

Intermunicipal de Ordenamento da Ria de Aveiro - aprovado pelo Aviso n.º 19308/2008, de 3 de Julho, que 

pretende definir e estruturar as orientações estratégicas no âmbito da qualificação e desenvolvimento 

sustentável do Sistema Ria de Aveiro.  

 

Especificamente no que se refere à alta velocidade, há a salientar: 

� O Decreto-Lei n.º 93/2000, de 23 de Maio, que transpõe para a ordem jurídica nacional a Directiva 96/48/CE, 

que institui o regime jurídico da realização da interoperabilidade do sistema ferroviário transeuropeu de alta 

velocidade no território nacional. O Decreto-Lei n.º 152/2003, de 11 de Julho que, posteriormente, introduziu 

alterações ao diploma atrás referido. 

� O Decreto-Lei n.º 323-H/2000, de 19 de Dezembro, que cria a RAVE – Rede Ferroviária de Alta Velocidade, 

S.A com a missão de desenvolvimento e coordenação dos trabalhos e estudos necessários para a 

concretização da instalação de uma rede ferroviária de alta velocidade em Portugal Continental e da sua 

ligação com a rede espanhola de igual natureza. 

� A Resolução de Conselho de Ministros n.º 83/2004, de 26 de Julho, que define os princípios de 

enquadramento da rede ferroviária de alta velocidade e aprovou o desenvolvimento das infra-estruturas que 

integram a referida rede. No que diz respeito à Linha Lisboa-Porto, esta RCM definiu-a "como linha 

especialmente construída para a alta velocidade, com estações intermédias em Leiria, Coimbra e Aveiro" 

(alínea c), n.º 2 da RCM). 

� O Decreto N.º 7/2008, de 27 de Março, que estabelece medidas preventivas nos eixo Lisboa-Porto. 

 

Em conclusão, o projecto de AVF e em concreto a implantação do Lote A encontra-se enquadrado e sustentado 

do ponto de vista da política de transportes e do ordenamento do território, estando previsto e reservado o 

espaço (vide Medidas Preventivas) para a sua construção de forma articulada com as restantes actividades.  

 

Projecto e EIA 

Referem-se de seguida e de acordo com o EIA, os principais antecedentes de projecto e dos vários estudos 

efectuados, salientando-se que os estudos ambientais realizados não foram apreciados pelo MAOT. 

 

Definida a estratégia de rede para os grandes eixos nacionais para a Alta Velocidade, foram desenvolvidos 

Estudos de Viabilidade Técnica, acompanhados por Estudos Preliminares de Impacte Ambiental, visando acautelar 

as principais condicionantes ambientais, bem como as de ordem técnica e funcional, subjacentes à materialização 

dos referidos eixos, de forma a acautelar uma avaliação exaustiva de vários corredores susceptíveis de serem 

adoptados, numa óptica integradora, quer para a totalidade da rede, quer para cada um dos principais eixos em 

causa. Foram definidos 4 Lotes: 

� Lote 1 - Ligação Transversal Lisboa/Porto - Madrid, em 3 eixos transversais: 

� Lisboa - Badajoz; 

� Santarém - Marvão - Cáceres; 

� Aveiro – Almeida. 

� Lote 2 - Eixo Lisboa/Porto. 

� Lote 3 - Estação de Lisboa. 

� Lote 4 - Porto/Vigo. 

 



Parecer da Comissão de Avaliação 

 

Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental nº 2068 

Estudo Prévio: Ligação Ferroviária de Alta Velocidade entre Lisboa e Porto. Lote A – Troço Aveiro/Vila Nova de Gaia. 

Dezembro 2009                                                                                                                                                                                                              10 

O Estudo Preliminar de Impacte Ambiental (EPIA) que integrou o Estudo de Viabilidade Técnica da Linha Lisboa-

Porto (Lote 2), designado por EVT-Lote 2, lote em que o traçado em avaliação se insere, foi desenvolvido em 

duas fases: 

� 1ª Fase: Estudos de corredores com traçados definidos à escala 1:50 000, com o objectivo de proceder a uma 

avaliação técnica, económica e ambiental de diversos corredores/traçados alternativos, visando identificar as 

principais condicionantes à implantação do projecto, apenas considerando tráfego de passageiros. 

� 2ª Fase: Estudo de traçados definidos à escala 1:25 000, compreendendo o aprofundamento dos estudos de 

avaliação técnica, económica e ambiental do projecto, inclusive pela incorporação de opções alternativas para 

tráfego de mercadorias, além de eventuais ajustamentos e de selecção dos traçados preconizados. 

 

Na sequência do Estudo de Viabilidade Técnica (EVT) do Eixo Lisboa - Porto, este foi objecto de divisão em 5 

lotes, de forma a assegurar o desenvolvimento dos correspondentes Estudos Prévios e Estudos de Impacte 

Ambiental, conforme se identifica seguidamente: 

� Lote A - Troço Aveiro - Vila Nova de Gaia, em avaliação. 

� Lote B - Troço Soure – Mealhada, também em avaliação no âmbito de outro processo de AIA. 

� Lote C1 - Troço Alenquer (OTA) – Pombal, já avaliado. 

� Lote D - Troço Lisboa - Alenquer (OTA), já avaliado. 

� Lote E - Troço Vila Nova de Gaia - Aeroporto Francisco Sá Carneiro. 

 

Com a adjudicação, por parte da RAVE, dos trabalhos conducentes à realização do Estudo Prévio do Lote A em 

avaliação, os estudos ambientais acompanharam o faseamento estabelecido para a realização desta fase de 

projecto, envolvendo duas etapas distintas: 

� Numa 1ª fase desenvolveram-se estudos de validação dos corredores alternativos considerados técnica, 

financeira e ambientalmente, mais favoráveis no EVT-Lote 2 para o Lote A – Aveiro/Vila Nova de Gaia, tendo 

sido seleccionadas as alternativas a estudar e desenvolver em Estudo Prévio. 

� Numa 2ª fase, e após se terem estabelecido as alternativas mais viáveis e possíveis trechos de articulação 

procedeu-se então ao Estudo Prévio e respectivo Estudo de Impacte Ambiental. 

 

1ª Fase 

Neste contexto, na primeira fase relativa aos trabalhos do Estudo Prévio, e de acordo com os objectivos 

estipulados, procedeu-se à validação dos Estudos de Viabilidade, incluindo o estudo de avaliação das principais 

áreas sensíveis bem como de condicionantes ambientais ao desenvolvimento de projecto, tendo em consideração 

os vários eixos de traçado considerados no Estudo de Viabilidade antecedente, de forma a seleccionar as 

alternativas a desenvolver em Estudo Prévio e no respectivo Estudo de Impacte Ambiental. Esta primeira fase deu 

origem ao documento: Nota Técnica n.º 4 - NT4 - Selecção de Alternativas de Traçado. 

 

A componente ambiental analisada nessa Nota Técnica, enquadra-se numa primeira abordagem da faixa em que 

se desenvolvem os eixos de traçado, equacionados a uma escala de 1:25 000, de modo a definir as Soluções a 

desenvolver no Estudo Prévio. 

 

Relativamente à componente ambiental, foi dada particular atenção aos aspectos que poderiam ser 

condicionantes ao desenvolvimento dos traçados, tendo sido destacadas as áreas classificadas pelo seu valor 

ecológico, as áreas urbanas e as infra-estruturas de âmbito nacional (designadamente as estradas - A1, 

IC1/A17/A29, IP5/A25, a linha do Norte, a linha de alta tensão, o gasoduto, etc.), considerando serem estas as 
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que maior expressão teriam na avaliação dos eixos de traçado, dado que se está perante uma faixa 

extremamente ocupada, onde os traçados da linha de alta velocidade se irão inserir.  

 

Relativamente às vias rodoviárias, A1 e IC1/A17/A29, que se desenvolvem nas proximidades (em paralelo) dos 

traçados ferroviários em estudo para a alta velocidade, foi mencionado o facto de que ambas se encontravam, à 

data do EIA, em fases de projecto/obra, ou seja: 

� A1 – Auto-Estrada do Norte: estão em elaboração os Projectos de Execução de Beneficiação e Alargamento 

da A1 (nos lanços a norte), que irão promover o alargamento da via em mais uma via por sentido de tráfego, 

além de algumas beneficiações (obras de arte, restabelecimentos, etc.). Estas intervenções poderiam 

condicionar localmente alguns troços dos Eixos que se aproximassem mais desta auto-estrada; 

� IC1/A17/A29 - que integra o Itinerário Complementar nº 1-IC1 (SCUT da Costa de Prata) - o Sublanço a Norte 

Maceda/Espinho/Miramar encontrando-se em exploração; o Sublanço Estarreja (Norte)/Ovar/Maceda 

encontrava-se em construção (com um traçado muito próximo a alguns dos Eixos, o que obrigou a ajustes 

nas respectivas directrizes, por forma a viabilizar estes Eixos); o Sublanço Angeja (A25)/Estarreja (Norte) não 

tinha projecto aprovado, embora os traçados estudados fossem, também, relativamente próximos do corredor 

em que se inserem os traçados ferroviários em apreço, o que se veio a verificar. 

 

A única área classificada pelo seu valor ecológico, afectada directamente (atravessada) pelos eixos de traçado em 

estudo, é a Zona de Protecção Especial para as Aves (ZPE) da Ria de Aveiro - DL n.º 384-B/99, de 23 de 

Setembro. 

 

A extensão de áreas urbanas atravessadas pelos traçados em análise tem, também, relação directa com a 

necessidade de se proceder à implementação de medidas de minimização, nomeadamente de protecção acústica, 

traduzindo-se assim, directamente, nos custos associados a cada uma das alternativas.  

 

Outro factor relevante de avaliação ambiental é o efeito-barreira que a implementação desta ferrovia irá criar, 

sobretudo nas zonas em que ficarão áreas urbanas entre esta infra-estrutura e outras infra-estruturas lineares 

que seguem paralelamente no mesmo corredor, como são os casos das auto-estradas A1 e IC1/A17/A29 e a linha 

ferroviária convencional. 

 

Referência ainda para questões geotécnicas e paisagísticas relacionadas com os taludes de aterro e escavação, 

cujo tratamento teve, também, que ser equacionado em termos da sua integração paisagística. 

 

Assim, e tendo em atenção a fase em que decorreram esses estudos, foram estimados, para os traçados dos 

vários eixos considerados à escala 1:25 000, custos associados a cada um deles relativamente à eventual 

necessidade de implementação de barreiras acústicas (ou outro tratamento acústico considerado adequado), e ao 

tratamento paisagístico dos taludes, sendo os custos relativos estimados para cada uma das alternativas 

(directamente proporcionais aos impactes esperados), um factor que foi tido em conta na sua avaliação 

comparativa. 

 

Assim, como principais conclusões que se puderam extrair dos estudos então realizados, importa valorizar, pelo 

seu especial significado, as seguintes: 

� as alternativas de traçado preconizadas nessa Nota Técnica seguiam alinhamentos relativamente próximos 

pelo que, tendo em atenção a escala de análise, as diferenças consideradas entre soluções foram pouco 
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representativas, focalizadas principalmente no atravessamento da ZPE da ria de Aveiro, e das zonas urbanas, 

atendendo à sua concentração na região; 

� em resultado da abordagem metodológica utilizada relativamente à avaliação dos impactes provocados pelo 

atravessamento da via ferroviária de alta velocidade pelas áreas urbanas existentes e previstas, foi possível 

concluir quais as alternativas de traçado que apresentam menor percentagem de afectação de áreas urbanas, 

e da ZPE. 

� tendo em conta os factores considerados mais representativos de diferenciação das soluções, nessa fase, as 

alternativas ambientalmente mais favoráveis seriam aquelas que conjugassem uma menor extensão de 

atravessamento da ZPE, a par da menor percentagem de afectação das áreas urbanas; 

� do ponto de vista ambiental, a componente que poderia, nessa fase, representar uma maior condicionante 

para a escolha dos traçados a adoptar, seria a relacionada com a afectação directa da áreas classificadas de 

interesse ecológico (uma vez que as áreas urbanas só poderiam ser aferidas convenientemente em 

posteriores fases dos estudos); 

� atendendo à relativa proximidade dos traçados e à escala de abordagem em causa, deveriam ser 

consideradas alternativas suficientemente diferenciadas que permitissem uma comparação de situações 

realmente distintas a uma escala de análise de maior rigor, situação que só seria possível com a consideração 

de alternativas com diferentes corredores, numa fase seguinte de Estudo Prévio, em que os traçados seriam 

estudados a uma escala de 1:5 000, avaliando então comparativamente os vários aspectos ambientais. 

 

Assim, as alternativas de traçado analisadas na Nota Técnica, relativas ao Lote A - Troço Aveiro - Vila Nova de 

Gaia, resultaram da combinação dos diversos eixos estudados. No total foram consideradas 12 alternativas, 

tendo-se concluído, face ao acima referido, que as alternativas ambientalmente mais favoráveis seriam as 

Alternativas 2, 4 e 6, que resultaram da combinação dos factores tidos como os mais relevantes em termos 

ambientais: o atravessamento quer da área classificada de interesse ecológico - ZPE da Ria de Aveiro - como de 

zonas urbanas (existentes ou previstas). 

 

Constatou-se, no entanto, que estas alternativas eram muito idênticas, diferenciando-se apenas em pequenos 

eixos. Assim, de modo a assegurar a consideração em Estudo Prévio de efectivos corredores alternativos, foi 

entendido considerar nesse estudo, quer o corredor da Alternativa 6 (escolhida como a melhor entre as 

Alternativas 2, 4 e 6, consideradas como mais favoráveis) a qual se considerou ambientalmente favorável, por ter 

o menor atravessamento da ZPE da Ria de Aveiro (2 311 m) e uma das menores afectações de áreas urbanas 

(14,3% do traçado), quer o corredor da Alternativa 1, com vantagens locais e a nível de algumas especialidades 

de projecto, que se constitui como traçado completamente autónomo (relativamente à Alternativa 6), mas não 

tão favorável do ponto de vista ambiental por ter uma das maiores afectações de áreas urbanas (21,3% do 

traçado), apesar de ter dos menores atravessamentos da ZPE da Ria de Aveiro (2 444m). Estes aspectos 

possibilitam a sua efectiva avaliação comparativa com maior detalhe na fase de Estudo Prévio. 

 

2ª Fase 

No Estudo Prévio, estas alternativas deram origem à Solução A (Alternativa 1) e à Solução B (Alternativa 6) em 

avaliação no EIA, tendo sido objecto dentro dos corredores preconizados, de ajustes, alterações e optimizações, 

função da análise a um nível de detalhe maior, tendo em consideração a sua concepção a uma escala de 1:5 000 

(a partir de cartografia restituída especificamente para este projecto e de um intenso trabalho de campo), 

possibilitando uma avaliação ambiental integrada que procurou acompanhar o desenvolvimento da concepção 

dos traçados.  
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Importa sobretudo sublinhar que a consolidação dos actuais traçados, correspondentes às Soluções A e B, 

resultaram do longo e intenso processo de estudos, onde a componente ambiental esteve sempre presente, 

constituindo-se enquanto componente fundamental na tomada de decisão no decurso de todo o processo, a par 

das componentes técnicas e financeiras. 

 

Assim, no âmbito do Estudo Prévio desenvolveu-se o correspondente Estudo de Impacte Ambiental das 

alternativas estudadas e das soluções preconizadas, tendo sido editada uma primeira versão em 2005, que 

analisava 2 soluções alternativas de traçado (Soluções A e B). 

 

Entretanto, prosseguiram vários estudos referentes à LAV Lisboa-Porto, na sequência dos quais o MOPTC, em 28 

de Outubro de 2006, confirma a viabilidade da utilização da Ponte de S. João para a Linha de Alta Velocidade, de 

acordo com o “Estudo de Viabilidade da Optimização de Uso da Ponte de S. João”, elaborado pela FERBRITAS, 

em Agosto de 2006. Em 5 de Janeiro de 2007, considera-se que, para a zona de Aveiro, não é viável a passagem 

da LAV pelas imediações da actual estação da rede convencional pelo que seria de manter o traçado da LAV 

estudado no Estudo Prévio do Lote A, de 2005. 

 

De forma a dar seguimento às decisões anteriormente referidas, a RAVE solicitou à COBA a reformulação do 

Estudo Prévio (e respectivo EIA) do Lote A, de 2005, no sentido de incorporar as novas orientações, assim como 

as seguintes alterações: 

� Eliminação das soluções de traçado apresentadas no trecho final entre Espinho e Gaia do Lote A, de 2005, e 

estudo de dois novos corredores alternativos, de forma a compatibilizarem-se com o novo ponto de 

atravessamento do rio Douro, pela Ponte de S. João. 

� Eliminação das ligações à linha do Norte em Cacia e em Gaia apenas mantendo a Ligação Sul, considerada 

como acesso ferroviário para a realização da obra e precavendo, igualmente, a articulação entre a Linha do 

Norte e a Linha de Alta Velocidade no sentido de sul para norte. A ligação de Sul para Norte da LAV para a 

Linha do Norte seria estudada no Lote B (Soure - Mealhada). Saliente-se, que tal como já referido, foram 

retiradas, pela RAVE, desta avaliação as Ligações Sul. 

� Actualização de todos os dados e informações constantes do estudo realizado em 2005, designadamente no 

que concerne à sua adequação ao actual quadro legal. 

 

Os estudos ambientais de reformulação do EIA, iniciados em Abril de 2007, acompanharam o desenvolvimento 

dos novos traçados no designado 4º Trecho (de ligação à Ponte de S. João), tendo sido analisadas várias 

soluções. Os traçados finais foram fruto de uma análise detalhada do território apoiada em visitas de campo. 

Entretanto, no decurso da apresentação pela RAVE do projecto às autarquias atravessadas, foram identificados 

alguns pontos de conflito, tendo sido analisadas soluções locais de traçado, editadas na Adenda ao Estudo Prévio, 

de forma a integrar as seguintes alterações: 

� Solução A e Solução B - Alteração em Planta e consequentemente em Perfil Longitudinal, da travessia da 

Avenida da República, que se traduziu na ripagem do eixo, aproximadamente entre o km 67+500 e o km 

final do estudo de forma a evitar conflitos com as caves dos edifícios situados na Av. da República e a 

implantação do futuro túnel ferroviário e a interferência com um projecto em curso, destinado à construção 

de um silo de estacionamento com três níveis de caves, localizado ao longo da Rua Alvares Cabral. 

� Solução A - Alteração ao Perfil Longitudinal em aproximadamente 11 km, a fim de permitir a implantação de 

um túnel mineiro com cerca de 2,6 km de extensão para salvaguarda das construções existentes, diminuindo 
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desta forma os impactes resultantes do atravessamento desta infra-estrutura na zona urbana de Negrelos e 

de Carregal. Rebaixamento do perfil longitudinal na zona do emboquilhamento Sul do túnel de Vila Nova de 

Gaia de forma a permitir o prolongamento desta obra de arte e consequentemente a diminuição de 

habitações a demolir. 

� Solução B - Alteração ao Perfil Longitudinal em aproximadamente 10 km, a fim de permitir a implantação de 

um túnel mineiro com cerca de 2,3 km de extensão para salvaguarda de duas unidades industriais de média 

dimensão assim como de um edifício de habitação com 18 fogos. Rebaixamento do perfil longitudinal na 

zona do emboquilhamento Sul do Túnel de Vila Nova de Gaia de forma a permitir o prolongamento desta 

obra de arte e consequentemente diminuição de habitações a demolir. 

 

Na sequência das alterações acima descritas, a COBA procedeu à Reformulação do Estudo de Impacte Ambiental 

apresentado em Julho de 2008, tendo a versão agora em avaliação sido editada em conjunto com a referida 

Adenda ao Estudo Prévio, em Março de 2009. 
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4. OBJECTIVOS, JUSTIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO PROJECTO 
 

Salientam-se neste capítulo os principais aspectos mencionados no EIA sobre os objectivos e justificação do 

projecto. 

 

O empreendimento em estudo, materializado pelo Lote A, assume a sua justificação apenas enquanto integrado 

no eixo Lisboa/Porto e, neste contexto, articulado com o eixo de ligação transversal a Espanha, permitindo 

deslocações directas de um qualquer ponto da faixa atlântica à Europa, isto no que respeita ao tráfego de 

passageiros.  

 

Esta articulação irá assegurar uma maior troca/acessibilidade com a Europa, contribuindo para uma maior 

integração do País no espaço europeu, assegurando ainda uma redução potencialmente significativa no tráfego 

rodoviário e aéreo, constituindo impactes cumulativos positivos associados ao presente empreendimento. 

 

Também no contexto da Linha Lisboa - Porto, a deslocação assegurada em pouco mais de uma hora e com 

ligação aos respectivos centros urbanos, irá contribuir para a redução do tráfego aéreo entre Lisboa e Porto 

(descongestionando os aeroportos e seus acessos e reduzindo as implicações ambientais que aos mesmos estão 

associadas), induzindo consequentemente uma maior capacidade de resposta para outros destinos. 

 

O tempo assegurado na nova ligação também irá, muito provavelmente, ser capaz de competir com a circulação 

rodoviária, sobretudo no caso de deslocações diárias por motivos de trabalho/negócios, contribuindo para o 

descongestionamento desses eixos, diminuição de risco de acidente, para além da consequente diminuição dos 

problemas ambientais associados, em que o ruído e a qualidade do ar se assumem como os mais relevantes. 

Cumulativamente a criação deste novo empreendimento em espaço-canal dedicado, irá libertar a linha ferroviária 

convencional, a qual passará a poder responder, com maior eficácia, ao tráfego suburbano e regional e, de 

importância mais expressiva, ao tráfego de mercadorias. 

 

Por último refere-se que, será no Lote A da Linha Lisboa/Porto em apreço que será materializada, em fase 

posterior, a ligação ao eixo Aveiro/Salamanca para tráfego misto (passageiros e mercadorias), conferindo ao 

mesmo uma maior importância estratégica pela melhoria conjunta do tráfego de passageiros e mercadorias. 

 

Este será também significativamente potenciado pela maior capacidade atractiva em função da melhor oferta, 

situação que poderá ainda ser exigida, de fora para dentro, na medida em que é previsível que, a prazo, os 

países do centro da Europa passem a criar restrições expressivas à circulação rodoviária, face aos problemas com 

que já actualmente se debatem, função do congestionamento, densidade de vias e problemas ambientais 

associados. 

 

Descrição do Projecto 

Localização, Extensão e Alternativas 

 

O Lote A desenvolve-se na região Centro e Norte, respectivamente nas sub-regiões do Grande Porto, Entre Douro 

e Vouga e Baixo Vouga, atravessando nove concelhos: Vila Nova de Gaia (freguesias: Grijó, Serzedo, Perosinho, 

Canelas, Gulpilhares, Vilar do Paraíso, Mafamude, Vila Nova de Gaia (Santa Marinha), Oliveira do Douro), Espinho 

(freguesias: Paramos, Silvalde, Anta, Guetim), Santa Maria da Feira (freguesias: Souto, Travanca, Espargo, S. 
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João de Ver, Rio Meão, S. Paio de Oleiros), Oliveira de Azeméis (freguesia de Loureiro), Ovar (freguesias: Válega, 

S. Vicente de Pereira Jusã, S. João, Arada, Maceda, Cortegaça, Esmoriz), Estarreja (freguesias: Fermelã, Canelas, 

Salreu, Beduído, Avanca), Albergaria-a-Velha (freguesias: S. João de Loure, Frossos, Angeja, Albergaria-a-Velha, 

Branca), Aveiro (freguesias: Nossa Senhora de Fátima, Requeixo, Eirol, Eixo) e Oliveira do Bairro (freguesia de 

Oiã). 

 

O projecto em avaliação corresponde ao Estudo Prévio do Lote A - Aveiro/Vila Nova de Gaia, no âmbito do qual 

foram considerados 2 corredores, divididos em 4 trechos que permitem interligações entre si, dando origem a 16 

alternativas de traçado, visando percorrer os cerca de 70 km que separam Oiã da Ponte de S. João. (Anexo 1 - 

Esboço Corográfico). 

 

Tendo em atenção razões de ordem ambiental territorial e fisiográfica, as Soluções A e B, desenvolvem-se numa 

faixa do território que tem sido utilizada para diversas infra-estruturas de grande dimensão, na qual ressalta o 

corredor definido pela Auto-Estrada A1; as Soluções A e B desenvolvem-se tanto, à direita como à esquerda 

desta via, excepto na parte final em que se afastam do referido corredor, para poente. 

 
As alternativas que são avaliadas no presente estudo resultaram do desenvolvimento de estudos anteriores, 

correspondentes ao Estudo de Viabilidade Técnica da ligação de Alta Velocidade entre Lisboa e o Porto. Para além 

das condicionantes ambientais, socioeconómicas e territoriais (desde as legais – p.e., redes REN e RAN – às de 

ocupação existente e natureza do território - densa ocupação urbana, vias de comunicação, orografia acidentada, 

rede de infra-estruturas de abastecimento de água, electricidade e gás, e importantes áreas de extracção de 

inertes), as alternativas propostas tiveram que contemplar as condicionantes técnicas específicas do projecto: 

� Garantir condições de operação e segurança para a circulação dos comboios a 300 km/hora. 

� Definição de uma estação na área de influência de Aveiro. 

� Possibilitar a articulação com a linha transversal Aveiro-Salamanca, tendo por base o estudo de viabilidade 

efectuado no âmbito das ligações transversais no contexto do designado EVT-Lote1 (COBA, 2003). 

� A articulação com os lotes adjacentes, nomeadamente a ligação a Sul ao Lote B (Soure-Mealhada) e a Norte, 

ao Lote E (Vila Nova de Gaia – Aeroporto Francisco Sá Carneiro) 

� A articulação entre a LAV e a linha convencional (Linha do Norte) na zona de Aveiro. 

 

Neste particular, a articulação com a Linha Convencional constitui um aspecto fundamental (e uma condicionante 

à escolha das solução em análise neste processo de AIA) pois pretende cumprir, entre outros aspectos, os 

seguintes objectivos:  

 

� Permitir uma ligação ferroviária directa (em AVF) a Aveiro.  

� Permitir o faseamento construtivo do eixo LAV Lisboa-Porto (começando pela conclusão dos Lotes D, D/C1, 

C1 e B, com ligação à linha convencional até à estação de Campanhã; seguindo-se a construção do Lote A 

em apreço, subsequentemente). 

� Melhorar a capacidade da oferta de transporte público ferroviário no trecho Aveiro – Porto pela gestão 

conjunta das duas infra-estruturas (possibilidade de oferecer serviços em AVF até Aveiro – e por isso mais 

rápidos que os convencionais – seguindo a ligação à restantes estações da linha do Norte em linha 

convencional). 

� Aumentar as condições de fiabilidade do serviço prestado em LAV e mesmo em LC ao viabilizar uma 

alternativa a cada uma daquelas infra-estruturas. 
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� Maximizar as condições de exploração de ambas as linhas em articulação com o eixo transversal Aveiro-

Salamanca integrante da proposta de rede nacional de alta velocidade.  

� Criar alternativa em termos de segurança no uso de ambas as linhas. 

� Maximizar a articulação nacional das diversas infra-estruturas ferroviárias.  

 

O cumprimento dos objectivos referidos seria assegurado mediante o desenvolvimento de dois conjuntos de 

ligações entre a linha LAV e a Linha do Norte, analisadas, respectivamente, nos Lotes B e A.  

• Ligação do Lote B à Linha do Norte na direcção Sul – Norte (que é analisada no processo de AIA do Lote B 

(Soure-Mealhada) ainda em curso). 

• Ligação do Lote A à Linha do Norte na direcção Norte – Sul, sendo inicialmente parte integrando do projecto 

em análise.  

 

Contudo, e no decurso da presente avaliação, determinou a RAVE anular as Ligações a Sul do Lote A. Importa 

referir em relação a este aspecto que o abandono desta articulação não afecta significativamente o modelo de 

exploração ferroviária preconizado visto que a articulação entre a LAV e a Linha do Norte continua assegurada 

pela ligação entre o Lote B (Soure-Mealhada) e a Linha do Norte. Por outro lado, e pelas mesmas razões, a 

exclusão desta ligação na direcção Norte-Sul não impossibilita o faseamento construtivo do eixo LAV Lisboa-Porto 

(começando pela conclusão dos Lotes D, D/C1, C1 e B, com ligação à linha convencional até à estação de 

Campanhã) seguindo-se a construção do Lote A em apreço, subsequentemente. 

 

Considerou-se uma velocidade máxima de projecto de 300 km/h (excepto na aproximação à Ponte de S. João), 

com tráfego exclusivamente de passageiros e bitola europeia. 

 

Traçado em Planta: 

Valores Normais (bitola de via 1,435 m): 

� consideração de raio de curvatura em planta para alinhamentos circulares de 5 500 m, sendo o limite máximo 

recomendado = 5 065 m e o limite máximo admissível de 4 090 m. 

� no local das Estações impõe-se um trecho recto com 2 000 m de extensão com inclinação máxima de 2 ‰. 

 

Traçado em Perfil Longitudinal: 

� Pendente ou Inclinação Máxima: V = 300 km/h 

� Inclinação máxima normal: i = 25 ‰. 

� Inclinação máxima excepcional: i = 30 ‰. 

 

Perfil Transversal-Tipo:  

Os parâmetros de traçado da secção tipo adoptados na definição geométrica de via dupla projectada foram: 

� Bitola de via: 1,435 mm. 

� Largura de plataforma: 14 metros. 

� Entre-eixo: 4,70 metros. 

� Espessura de balastro: 35 cm em obras de terra e 40 cm em estruturas: túneis e viadutos. 

� Espessura de sub-balastro: 30 cm. 

� Espessura de coroamento: 60 cm. 
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A imposição de características técnicas de elevado coeficiente de exigência, por forma a assegurar a circulação de 

composições ferroviárias a velocidades da ordem de 300 km/h impõem, no território, a materialização de uma 

infra-estrutura linear à qual se atribui uma rigidez de parâmetros máximos de traçado. 

 

Descrição das Soluções de Traçado: 

A Solução A tem 69 993,498m, enquanto a Solução B tem 70 078,719m. A Solução A desenvolve-se quase 

sempre a Este da Solução B.  

 

Considerou-se importante no EIA viabilizar, dada a relativa proximidade entre as Soluções, a divisão dessas 

Soluções em trechos, nomeadamente nos pontos em que houvesse uma maior proximidade das mesmas. Assim 

foram considerados os seguintes Trechos: 

 Trecho 1 Trecho 2 Trecho 3 Trecho 4 

Solução A 0+000-27+000 27+000-39+840 39+840-57+947 57+947-69+993.498 

Solução B 0+000-26+850 26+850-39+600 39+600-58+050 58+050-70+078.719 

 

Para possibilitar a combinação de Trechos das diferentes Soluções A e B, que permitisse avaliar globalmente as 

alternativas mais favoráveis, foram estudadas interligações entre as Soluções quando estas não coincidem 

totalmente, no sentido de viabilizar a sua ligação entre os trechos, tendo sido estudadas as seguintes: 

� Interligação AB12, que materializa a ligação entre o Trecho 1 da Solução A e o Trecho 2 da Solução B. 

� Interligação BA12, que materializa a ligação entre o Trecho 1 das Soluções B e o Trecho 2 da Solução A. 

� Interligação AB34, que materializa a ligação entre o Trecho 3 da Solução A e o Trecho 4 da Solução B. 

� Interligação BA34, que materializa a ligação entre o Trecho 3 da Solução B e o Trecho 4 da Solução A. 

 

Em termos de caracterização geral dos trechos considerados para a análise comparativa das soluções de traçado, 

é de referir que o Trecho 1 permite avaliar duas alternativas, cada uma com o seu local de Estação e seu modo 

de atravessamento do vale do Rio Vouga e da Zona de Protecção Especial da Ria de Aveiro, constituindo estas 

situações as grandes condicionantes do Trecho. 

 

Este trecho tem, no entanto, que ser conjugado com o Trecho 2, que compara também duas alternativas de 

traçado (num total conjunto de 4 Alternativas: A1A2, B1B2, A1B2 e B1A2), em lados opostos e próximas do 

corredor da A1, percorrendo zonas com uma ocupação do território, em termos urbanísticos, pouco expressiva.  

 

Os Trechos 3 e 4 avaliam duas alternativas de traçado, próximas do corredor da A29, interessando zonas com 

uma ocupação urbana do território intensa, em particular no último Trecho, no qual se previram importantes 

obras subterrâneas (4 Túneis na Solução A e 6 na Solução B). 

 

De acordo com a divisão por Trechos foi possível efectuar 16 combinações alternativas entre as duas Soluções A 

e B, as quais se apresentam no Quadro seguinte: 
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Fonte: EIA 

 

Superestrutura de Via e Catenária: 

� Balastro: Foi estabelecida uma espessura mínima, teórica, de balastro sob a face inferior da travessa de 35 

cm, nos troços de plataforma com sub-balastro, e de 40 cm, em túneis e estruturas, tomando como 

referência a prumada do carril.  

� Travessas: A travessa a utilizar na superestrutura será monobloco de betão pré-esforçado, para bitola 1 435 

mm e carril 60 E1. O espaçamento entre dois eixos de travessas contíguas será de 0,60 metros. 

� Carril: O carril é do tipo 60 E1 em vias gerais e aparelhos de via.  

� Catenária: A catenária será simples, poligonal e atirantada; o comprimento máximo do vão, para velocidades 

até 300 km/h, será de 60 a 65 m. A distância de colocação dos apoios desde o seu eixo ao eixo de via estará 

entre 3,15 m e 3,35 m, dependendo das velocidades e da basculação das caixas do material circulante.  

  

Instalações de Apoio à Exploração: 

� PIB - Postos de Banalização: Consistem na disposição de duas diagonais (formadas por dois aparelhos de via 

cada uma) situadas de forma a permitir a comunicação entre ambas as vias gerais e a mudança de via para 

um comboio que circule em qualquer dos dois sentidos. Os locais para estes Postos ainda não se encontram 

definidos e serão função da localização que vier a ser definida em Projecto de Execução, quer para a Estação 

quer para os PUEC. 

� PUEC - Postos de Ultrapassagem e Estacionamento de Comboios: São instalações de apoio à exploração, que 

permitem o estacionamento, cruzamento e ultrapassagem dos comboios. Estas instalações, para além de 

estarem dotadas das diagonais necessárias para realizar a mudança de via, dispõem de pelo menos uma via 

desviada, de cada lado da via dupla geral, que permite a circulação de um comboio, para o estacionamento 

ou ultrapassagem. Estas vias desviadas permitem ainda o estacionamento de equipamento de manutenção 

ou renovação da via, ou de comboios, em caso de necessidade devido, por exemplo, a avaria. 

 

O PUEC da Solução A dista da Estação 24 km. Encontra-se localizado entre os km 43+100 e km 45+100 e 

dispõe de uma recta de mais de 2 110 metros para a sua implantação em pendente constante de 2 ‰. 

O PUEC da Solução B dista da Estação cerca de 31 km. Encontra-se localizado entre os km 50+805 e km 

52+155, com um comprimento total de 1350 metros. 

� Estação - No dimensionamento do interface da Estação de Aveiro procurou-se garantir o funcionamento 

eficiente da ligação entre a superestrutura e os seus utilizadores. Neste estudo foram optimizadas as 
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estruturas de apoio ao escoamento eficaz de passageiros, quer através de transporte individual, quer através 

da garantia de funcionamento adequado de uma estrutura de suporte de transportes públicos.  

 

Fora do âmbito deste estudo está o dimensionamento e arquitectura do edifício da Estação e cais de 

embarque de passageiros (Projecto Associado). 

 

Uma vez que a LAV não passa pelo núcleo urbano de Aveiro consideraram-se as Estações na envolvente da 

cidade, localizadas fora do seu tecido urbano. Estudaram-se duas possíveis localizações da Estação, uma 

para cada solução contemplada no Estudo Prévio (Solução A e Solução B). 

 

Teve-se em conta a acessibilidade às mesmas, desenvolvendo-se as Estações próximo de vias rodoviárias 

principais, que permitem a ligação da Estação à cidade de Aveiro, bem como a outros eixos viários de 

hierarquia superior (A1, A25). 

 

A Estação na Solução A encontra-se localizada entre os km 19+000 e km 21+000. Fica localizada a Este da 

A1 e a norte da A25, pelo que fica garantida a acessibilidade à Estação desde Aveiro e desde os núcleos 

urbanos envolventes.  

 

A Estação na Solução B encontra-se localizada entre os km 19+050 e km 21+050, praticamente na mesma 

zona da Estação na Solução A, embora no lado ocidental da A1, ficando igualmente garantida a 

acessibilidade à Estação desde Aveiro e desde os núcleos urbanos envolventes.  

 

Obras de Arte: 

Pontes e Viadutos: 

� Pontes - obras com comprimento total superior a 100 m que transpõem uma linha de água importante. 

� Viadutos - obras com comprimento superior a 100 m que transpõem cursos de água (cujo leito não 

condiciona o vão), vales, estradas, caminhos-de-ferro, auto-estradas ou outros obstáculos. 

� Outras obras de arte especiais - obras com comprimento total entre 45 m e 100 m ou com pelo menos um 

vão superior a 20 m, ferroviárias ou rodoviárias. 

Estão previstas as seguintes Obras de Arte Especiais, para a Solução A: 

 

 Fonte: EIA 
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Fonte: EIA 

 

Estão previstas as seguintes Obras de Arte Especiais, para a Solução B: 
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Fonte: EIA 
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Fonte: EIA 

 

Túneis:  

As técnicas construtivas previstas são: 

� Túnel mineiro - túnel construído integralmente em profundidade, pelo que as implicações à superfície 

apenas se registam nos emboquilhamentos e num ou outro ponto de menor recobrimento que permita 

assegurar uma nova frente de obra e/ou um acesso/ligação de apoio à exploração. Recorrer-se-á, na 

generalidade dos casos, à execução de túneis mineiros pelo método "New Austrian Tunnelling Method", 

vulgarmente designado por NATM, que respeita à realização do mesmo por métodos tradicionais, contudo 

com recurso a uma faseamento e organização da escavação específico. 

� Céu aberto (cut and cover) - túnel de pequena profundidade que pode ser construído a partir da superfície 

procedendo-se à sua materialização em “situ” fechando-se a zona superficial após a conclusão do mesmo. 
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� “Top/down” - túnel de menor recobrimento construído a partir da superfície considerando a execução de 

estações laterais, seguindo-se a laje de cobertura, procedendo-se então à escavação do túnel sob essa laje; 

este método permite reduzir significativamente o tempo de perturbação à superfície. 

 

Estão previstos os seguintes Túneis: 

Solução A: 

� Túnel de S. João de Loure – km 11+780 a 12+500, com 720m. 

� Túnel de Cassufas – km 54+375 a km 55+300, com 925m. 

� Túnel de Casaldeita – km 56+590 a km 57+465, com 875m. 

� Túnel de Negrelos – km 61+150 ao km 63+740, com 2 590m 

� Túnel de Vila Nova de Gaia – km 66+980 a km 69+840, com 3 860m. 

 

Solução B: 

� Túnel de Mamodeiro – km 5+100 a km 5+550, com 450m. 

� Túnel de Maceda – km 45+700 a 47+780, com 2 080m. 

� Túnel de Esmoriz – km 48+650 a 50+600, com 1 950m. 

� Túnel de Espinho – km 53+850 ao km 54+650, com 800m. 

� Túnel de Pinheiro “Cut and Cover” – km 60+790 ao km 61+050, com 260m. 

� Túnel de Figueira do Mato – km 61+415 ao km 63+630, com 2 215m. 

� Túnel de Vila Nova de Gaia – km 66+070 ao km 69+930, com 3 860m. 

 

Terraplenagens: 

Estão previstos os seguintes Movimentos de Terras: 

 

Fonte: EIA 

 

Restabelecimentos: 

Para o restabelecimento dos caminhos e estradas interceptadas estão previstas obras de arte correntes onde se 

incluem Passagens Superiores (PS), Passagens Agrícolas (PA) e Passagens Inferiores (PI). Dado o elevado 

número em causa não são as mesmas aqui referidas, podendo as mesmas ser consultadas no EIA/EP. 

 

Drenagem: 

Nos estudos de Hidrologia e Drenagem (Tomo 5.2 do Volume 5 do EP) considerou-se, para avaliar o caudal de 

cheia de dimensionamento, o período de retorno mínimo de 100 anos, que respeita as indicações do Instituto da 

Água para o dimensionamento de aquedutos e os critérios de dimensionamento indicados no Plano de Bacia 

Hidrográfica do Vouga.  

 

Efectuou-se um pré-dimensionamento das passagens hidráulicas de acordo com a área das bacias das linhas de 

água intersectadas, bem como do vão livre para viadutos e pontes. 
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Obras Acessórias e Complementares: 

� Caminhos paralelos – Sendo necessário garantir um acesso de serviço à linha de alta velocidade por parte de 

veículos e pessoal de exploração e também com o intuito de garantir acesso às propriedades afectadas pela 

futura via-férrea, considerou-se a existência de caminhos paralelos ao longo de toda a via, de um dos lados 

da mesma, quando não exista outro caminho público. 

� O traçado da via-férrea interfere com redes de caminhos rurais e/ou florestais menos importantes (acessos a 

propriedades e caminhos de veículos), os quais são também repostos através dos caminhos paralelos. Para 

este fim, as transposições à via-férrea devem ter no máximo um afastamento de 1000 m, estando 

geralmente associadas às transposições garantidas pelos restabelecimentos das vias rodoviárias, que são 

tratadas no Volume 6 do Estudo Prévio. Os caminhos paralelos devem apresentar uma largura mínima de 

plataforma de 5 m.  

� Vedações - Consideram-se quatro tipos de zonas diferentes a que correspondem diferentes vedações: 

� Zona Urbana Tipo I - Zonas nobres que se caracterizam por serem zonas densamente urbanizada 

dentro dos grandes aglomerados, como é o caso de Vila Nova de Gaia. 

� Zona Urbana Tipo II - Zonas com aglomerados urbanos mais dispersos. 

� Zonas Rurais - Zonas afastadas de aglomerados populacionais. 

� Zonas de Estação - Acessos e envolventes às Estações. 

 

Tráfego: 

Os resultados em termos médios diários para os serviços ferroviários nos troços entre a Ota e Porto da ligação 

Lisboa-Porto, para o ano horizonte de 2025, são os seguintes: 

 

   Fonte:EIA 

 

Foi assumido que as unidades múltiplas para os serviços AV entre Lisboa e o Porto (directos e com paragens) 

teriam um comprimento de 200m. 

 

Foi admitido que o material circulante para a ligação entre Lisboa e o Porto teria uma velocidade máxima de 

300km/h. No entanto, esta velocidade máxima apenas será atingida pontualmente ao longo do trajecto, sendo as 

velocidades médias para os serviços directos e com paragens de cerca de 240 km/h e 180 km/h, 

respectivamente. 

A taxa de ocupação média obtida para o serviço AV entre Lisboa e o Porto (directos e com paragens) foi de 74%. 
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Área Total a Expropriar: 

É a seguinte a área a expropriar: 

 

    Fonte:EIA 

 

As áreas a expropriar foram definidas considerando o espaço necessário aos aterros e escavações, definidos 

pelas respectivas saias, descontando-se as zonas em que o traçado se desenvolve em túnel mineiro, relevando 

nestes, uma extensão de 50m em relação aos respectivos emboquilhamentos. À área assim definida foi 

acrescentada uma faixa de 8m de largura para cada um dos lados, que corresponde a uma faixa de segurança. 

Esta faixa deixa de ser considerada em zonas de construção de muros de suporte. 

 

Investimento: 

Os custos de investimento associados a cada Solução são os seguintes: 

� Solução A - 963 545 (mil Euros), dos quais: 

� Trecho 1 – 290 000 (mil Euros). 

� Trecho 2 – 96 150 (mil Euros). 

� Trecho 3 – 237 038 (mil Euros). 

� Trecho 4 – 340 357 (mil Euros). 

� Solução B – 974 601 (mil Euros), dos quais: 

� Trecho 1 – 254 413 (mil Euros). 

� Trecho 2 – 76 209 (mil Euros). 

� Trecho 3 – 285 457 (mil Euros). 

� Trecho 4 – 358 522 (mil Euros). 

� Interligação AB12 – 43 232 (mil Euros). 

� Interligação BA12 – 260 574 (mil Euros). 

 

Programação Temporal: 

Segundo as Orientações Estratégicas para o Sector Ferroviário (2006) o eixo Lisboa-Porto é definido como 

prioritário, prevendo o início da sua exploração para 2015. Para a construção do Lote A, prevê-se uma duração 

de cerca de 3 anos. 

 

Projectos Complementares, Subsidiários ou Associados: 

� Associados – Foi considerado o dimensionamento e arquitectura do edifício da Estação (no presente Lote A, 

a Estação de Aveiro), cais de embarque de passageiros, assim como o espaço exterior de estacionamento e 

articulação intermodal com outros meios de transporte e a totalidade do projecto da rede ferroviária de alta 

velocidade (Lisboa/Madrid - 2013 e Lisboa/Porto - 2015). 
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� Complementares – Foram considerados os projectos autónomos que complementam o projecto da rede 

ferroviária de alta velocidade; integram, por exemplo, as linhas de Alta e Muito Alta Tensão, incluindo 

eventuais Subestações. 

 

Condicionantes, Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

Foram identificadas as seguintes tipologias de condicionantes territoriais, servidões ou restrições de utilidade 

pública no corredor estudado: 

� Reserva Ecológica Nacional (REN). 

� Reserva Agrícola Nacional (RAN). 

� Domínio Público Hídrico (DPH)/Domínio Hídrico (DH) - Na área em estudo merecem destaque, pela 

importância que deverão assumir as faixas de reserva ao abrigo do DH, o rio Vouga e o rio Antuã. 

� Pedreiras e Áreas de Concessão - Na área em estudo identificam-se: 

� Caulinos Vista Alegre - uma área concessionada para a empresa Motamineral - Minerais Industriais, 

SA, com vista à produção de caulinos e que abrange os concelhos de Ovar, Santa Maria da Feira, 

Oliveira de Azeméis e Estarreja. 

� Pedreira de Fermil. Fundegos e Fundegos N.º 4 em actividade de extracção de granitos, explorada 

por Jaime & Filhos, na localidade de Vilar do Paraíso, concelho de Vila Nova de Gaia. 

� Zona de Protecção Especial da Ria de Aveiro (ZPE) - Esta ZPE foi criada pelo Decreto-Lei n.º 384-B/99, de 23 

de Setembro, tendo os limites sido fixados no Anexos IV do referido diploma legal. Apresenta uma área de 

51 152,00 ha. Constitui uma zona húmida muito importante a norte do Tejo e está classificada, para além de 

ZPE, como sítio Ramsar e biótopo CORINE. O corredor em estudo, associado às soluções do traçado em 

apreço, atravessa a ZPE da Ria de Aveiro, junto à Pateira de Frossos (ribeira do Pano) e no atravessamento 

do rio Vouga. 

� Região Demarcada da Bairrada - A Bairrada foi reconhecida primeiramente em 1979 (Portaria n.º 709-A/79, 

de 28 de Dezembro). Esta Portaria foi revogada pelo Decreto-Lei n.º 70/91, que estabelece o Regulamento 

da Denominação de Origem Controlada “Bairrada”, e pelo Decreto-Lei n.º 72/98, de 26 de Março, no qual é 

reconhecida como DOC, a denominação “Bairrada”, para a produção de vinhos a integrar na categoria dos 

vinhos de qualidade produzidos em regiões determinadas (VQPRD). A Região DOC Bairrada situa-se no litoral 

centro de Portugal, entre as cidades de Aveiro e Coimbra, abrangendo a totalidade dos concelhos de Anadia, 

Mealhada, Oliveira do Bairro e parte dos concelhos de Águeda, Aveiro, Cantanhede, Coimbra e Vagos.  

� Outras restrições decorrem da existência de áreas de protecção a infra-estruturas de abastecimento, 

nomeadamente de distribuição de gás, água e saneamento de alta e muito alta tensão, entre outros.  

� Áreas de servidão que decorrem das redes de infra-estruturas de circulação. 

� Por último, importa sublinhar as Medidas Preventivas associadas a este projecto, através Decreto n.º 7/2008, 

de 27 de Março, com vista a garantir o período necessário para a programação e execução do 

empreendimento público para a ligação ferroviária de alta velocidade do eixo Lisboa-Porto, e de forma a não 

comprometer a sua viabilização.  

 

Áreas sensíveis 

Na área de estudo identifica-se a Zona de Protecção Especial da Ria de Aveiro, a ser atravessada em dois locais 

pelas 2 Soluções em estudo, na zona da ribeira da Palha e rio Largo (de ligação com a área da Pateira de 

Fermentelos), assim como na transposição do rio Vouga, na zona onde este se apresenta como mais estreito, 

sendo por isso a delimitação da ZPE também mais estreita. Estes atravessamentos são efectuados 

maioritariamente em viaduto. 
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Quanto ao Património Cultural Classificado importa referir que os traçados das Soluções A e B não atingem, de 

forma directa, nenhum elemento patrimonial classificado ao abrigo de legislação nacional, nem qualquer área de 

protecção de elementos classificados ou em vias de classificação. Apenas no trecho final, em Vila Nova de Gaia, 

sensivelmente ao km 69+525 da Solução A e ao km 69+625 da Solução B (num trecho desenvolvido em túnel e a 

uma distância de aproximadamente 200m), a directriz em planta se aproxima, mas não intercepta, um 

monumento classificado. Neste caso, trata-se da Casa e Jardins da Família Barbot, classificado como Imóvel de 

Interesse Público pelo Decreto n.º 28/82, D.R. 47, de 26 de Fevereiro de 1982. 
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5. CONDICIONANTES DA AVALIAÇÃO 

 

Tal como já referido nos capítulos anteriores, o projecto em avaliação corresponde a um troço entre Aveiro e Vila 

Nova de Gaia da Ligação Ferroviária de Alta Velocidade entre Lisboa e Porto, o qual se encontra em fase de 

Estudo Prévio. Esta ligação Lisboa/Porto, terá uma extensão total de cerca de 300km, tendo sido dividida em 6 

Lotes - Lote D, Lote Ota, Lote C1, Lote B, Lote A e Lote E - cuja conclusão se prevê estar terminada em 2015. 

Saliente-se que posteriormente a esta divisão e tendo em conta a alteração da localização do Novo Aeroporto de 

Lisboa, foi considerado também, o Lote de Ligação C1/D. No presente, já todos os troços foram objecto de DIA 

favorável condicionada, à excepção do Lote B, cuja avaliação decorre em simultâneo. 

 

A justificação do projecto, constante no EIA, e apresentada nos pontos anteriores, diz respeito ao serviço de Alta 

Velocidade materializada por Eixo, sendo fundamentada em decisões políticas tomadas na Cimeira Ibérica de 

2003 e na RCM 83/2004 de que resultaram as opções estruturantes para o projecto, nomeadamente em termos 

da sua justificação, da definição dos grandes eixos, dos pontos de ligação da rede à fronteira, dos principais 

centros a ligar, das características da linha, da localização das Estações e das datas e objectivos para a conclusão 

da rede. Estas opções foram tomadas com base em vários estudos de ordem técnica, económica e ambiental, 

desenvolvidos ao nível estudos de viabilidade que definiram os grandes eixos e macro-corredores, dos quais 

resultaram os traçados agora em avaliação. Saliente-se que o Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território 

não avaliou estes corredores. À data da tomada da decisão não havia enquadramento jurídico que orientasse 

essa análise. 

 

Este aspecto tem como consequência o facto dos benefícios da LAV se encontrarem definidos a um nível 

nacional/regional, enquanto os principais impactes negativos serão sentidos localmente, o que impossibilita uma 

adequada análise da justificação do projecto versus a significância e magnitude dos impactes previstos para o 

âmbito local.  

 

Outro aspecto que poderá condicionar a avaliação prende-se com o facto de se ter optado por sujeitar a AIA não 

a totalidade do eixo, mas troços/Lotes intermédios, o que prejudica a avaliação dos impactes cumulativos com os 

lotes contíguos, se bem que a incidência dos impactes é essencialmente local.  

 

Por outro lado, as próprias soluções de traçado da linha ferroviária de alta velocidade apresentam grandes 

restrições no que diz respeito à susceptibilidade para se proceder a alterações ou mesmo rectificações, face às 

exigências técnicas das características de traçado em planta (p.e. raios mínimos das curvas), mas também de 

perfil longitudinal (p.e. raios mínimos das curvas e inclinações máximas). Desta forma, a possibilidade de 

minimização de alguns impactes resulta prejudicada. A possibilidade de minimização de alguns impactes resulta 

prejudicada, também, pelas restrições internas do projecto referidas. 

 

O facto de face à identificação e avaliação de impactes efectuada no EIA/Aditamento não se ter considerado um 

maior número de possibilidades de interligar as Soluções em avaliação, aspecto relevante nomeadamente no 

Trecho 1 (Trecho com uma extensão de 27km) veio a revelar-se, também, um dos factores que condicionou a 

avaliação efectuada, como se constatará nos capítulos 9 e 10 deste Parecer. 
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6. Análise dos Factores Ambientais 

 

Saliente-se que uma vez que o traçado em avaliação se desenvolve no território de duas CCDR e duas ARH, a 

avaliação dos factores ambientais Qualidade do Ar, Uso do Solo, Ordenamento de Território e Sócio-Economia é 

efectuada em separado de acordo com as respectivas áreas de competência - o espaço geográfico de análise 

para a Região Centro termina ao km 51+200 da Solução B (excepto entre o km 40+750 ao 41+500) e ao km 

51+500 da Solução A (excepto entre o km 41+000 ao 42+250 e o km 44+250 ao 49+300), que corresponde ao 

limite norte do concelho de Ovar, sendo o restante espaço geográfico até ao final do traçado da Região Norte. 

 

Procede-se de seguida à apreciação dos vários factores ambientais, tal como já referido no ponto 3 deste 

Parecer, a qual corresponde aos pareceres emitidos pelas várias entidades que compõem a CA de acordo com as 

suas competências. 

 

 

6.1. Geomorfologia e Geologia 

 

Os dois domínios geomorfológicos a considerar, na região onde o projecto se desenvolve, são a Bacia 

Mesocenozóica e o Maciço Hespérico. A primeira é caracterizada por zonas planálticas interrompidas por bacias 

aluvionares, incluindo zonas de alagamento, com topografia suave e cotas em geral inferiores a 60m, enquanto o 

Maciço Hespérico apresenta uma morfologia já algo acidentada, por vezes com vales pouco acentuados ou 

ligeiramente encaixados, sendo de realçar o encaixe mais profundo da ribeira de Antuã.  

 

Na compartimentação em unidades morfo-estruturais é de considerar a Fachada Litoral Espinho-Quiaios (Dinis, 

2004), constituindo um sector deprimido que inclui a região de Aveiro bem como a Depressão do Cértima. 

Separado destas por um acidente tectónico ocorre a Norte um sector soerguido incluindo, por exemplo, as 

regiões de Albergaria e de Santa Maria da Feira.   

 

A chamada “ria de Aveiro”, como sistema complexo que corresponde a uma área lagunar extensa, constitui o 

aspecto morfológico mais característico da região, relacionado com a implantação da barra arenosa que confina o 

delta do rio Vouga; de salientar, ainda, a presença da Pateira de Fermentelos.  

 

Quanto à área em que se insere directamente o projecto, esta caracteriza-se por ser, em termos gerais, aplanada 

e com altitudes que em geral não ultrapassam 100 m. As superfícies litorais mais aplanadas incluem depósitos de 

praias antigas e de terraços fluviais (atravessados pelo traçado sobretudo até ao km 36), enquanto que para 

Norte e para o interior se observa relevo pouco acentuado, em que o traçado da rede hidrográfica eventualmente 

denota algum controle estrutural ou litológico. 

 

Cerca de metade do traçado proposto para a Solução A desenvolve-se acima da cota 80 m (entre os km 16 a 24, 

33 a 52, 57 a 68), atingindo a cota 100 m em alguns troços, como é o caso, aproximadamente, entre os km 17 a 

23, km 44 a 46, km 61 a 63 e ao km 50 e km 58; a cota mais baixa a que se desenvolve a linha-férrea é de cerca 

de 15 m, no atravessamento do rio Vouga. Quanto à Solução B, situada a W da anterior e a menor altitude, 

apenas se aproxima da cota 100 m ao km 18 e ao km 58, situando-se a cota entre os 80 e 85 m sensivelmente 

entre os km 17 a 22, km 35 a 41, km 42 a 43 e km 56 a 68. 
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Em termos geológicos o traçado implanta-se, de S para N, sobre a Orla Mesocenozóica Ocidental 

(aproximadamente entre os km 0 e 16) e sobre duas grandes unidades geotectónicas da Cintura Varisca Ibérica: 

a Zona de Ossa-Morena (ZOM) e a Zona Centro-Ibérica (ZCI), que contactam entre si através da faixa de 

cisalhamento Porto-Tomar, correspondendo a um importante acidente com reactivação no Plio-Quaternário 

(Cabral, 1995). Merecem ainda particular relevo diversas ocorrências graníticas hercínicas, geralmente 

posicionadas ao longo da faixa referida. 

 

A região caracteriza-se por um substrato geológico complexo em que ocorrem as seguintes unidades ou 

formações (Pereira et al, 2006 e 2007):  

i) Quaternário, representado essencialmente por depósitos eluvio-aluvionares (inclui ainda aterros). 

ii) Plio-Plistocénico – depósitos de praias antigas e de terraços fluviais. 

iii) Cretácico, representado pelos Grés de Verba (zona de Vagos) e Arenitos do Mamodeiro (zona de Aveiro), Grés 

de Oiã, Grés de Furadouro, Calcários de Mamarrosa e Grés da Palhaça. 

iv) Triásico, com os Arenitos de Eirol. 

v) Supergrupo Dúrico-Beirão (Complexo Xisto-Grauváquico; Proterozóico-Paleozóico) – micaxistos, gnaisses e 

metagrauvaques. 

vi) Faixa Blastomilonítica, com as Unidades de Arada (Neoproterozóico; filitos), Espinho (micaxistos) e Lourosa 

(Mesoproterozóico provável; gnaisses, paragnaissesmigmatitos). 

vii) Rochas graníticas (Granito da Madalena e Granito do Porto). 

 

Em termos de enquadramento tectónico é de destacar o acidente regional activo Porto-Tomar, de orientação 

aproximada NNW-SSE, que será atravessado pelo traçado da via-férrea poucos quilómetros a Sul do rio Douro. 

 

Na caracterização da sismicidade e considerando os sismos históricos e instrumentais registados, é indicado no 

EIA que as intensidades sísmicas máximas terão atingido os valores de VI a VII na região de implantação do 

traçado. 

 

No que se refere ao Regulamento de Segurança e Acções para Estruturas de Edifícios e Pontes, a região em 

causa insere-se nas zonas C e D (sendo o país dividido em quatro zonas, de A a D, por ordem decrescente de 

sismicidade), daí decorrendo o coeficiente de sismicidade a aplicar, para efeitos de dimensionamento de 

estruturas (correspondendo, respectivamente, aos valores 0,5 e 0,3).  

 

O estudo geológico-geotécnico empreendido para esta fase de estudo prévio permitiu obter algumas 

características do terreno em que estão implantadas as várias alternativas, recorrendo a diversos métodos de 

prospecção e a ensaios geotécnicos, incluindo ainda prospecção geofísica; como principais resultados deste 

estudo é de referir a avaliação do tipo de desmonte expectável para os vários horizontes ou maciços e a 

geometria dos taludes de escavação. 

 

Não estão identificadas ocorrências de Património Geológico ou Geocientífico no traçado previsto para o 

empreendimento.  

 

Em termos de identificação e avaliação de impactes os aspectos principais em que a obra interage com o 

descritor Geologia prendem-se com o balanço de terras e com a estabilidade de taludes de escavação e de 

aterro, que interferem de forma substancial com a morfologia e paisagem actual. 
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Nesta fase de estudo prévio são indicados os volumes de escavação e de aterro previstos, dos quais decorre o 

total de terras sobrantes a enviar para depósito, representando um impacte negativo significativo, pois pode 

atingir cerca de 2,6 Mm3, no caso da Solução A, ou cerca de 6,8 Mm3 no caso da Solução B (in EIA, Parte 2, 

página 6.377). Estes valores têm em consideração o facto dos materiais obtidos por escavação frequentemente 

não apresentarem características que possibilitem a sua reutilização em aterro.  

 

Tendo em conta as características dos principais aterros (in Vol.3, Geologia e Geotecnia, Adenda, Março 2009, 

p.10-12), é de salientar que 25 dos cerca de 60 troços incluídos nessa lista apresentam extensão e altura 

superiores, respectivamente, a 300 m e a 10 m. É de destacar os seguintes, pela sua volumetria, sendo indicado 

a Solução e o trecho da via (em km), bem como a altura máxima ao eixo:  

� Solução A - 16+520 a 17+560, 17 m. 

� Solução A - 33+700 a 34+820, 11 m.  

� Solução A - 36+590 a 38+250, 16 m. 

� Solução A - 59+045 a 60+540, 16 m.  

� Solução B - 1+250 a 2+170, 13 m. 

� Solução B - 17+390 a 18+170, 13 m.  

� Solução B - 30 a 31+450, 10 m. 

� Solução B - 36+350 a 37+360, 10 m.  

� Interligação AB12 - 30+020 a 31+250, 12 m. 

 

Das 59 principais escavações previstas salientam-se as seguintes, sendo indicada a extensão (em km) e a altura 

máxima ao eixo (em metros):  

� Solução A - 12+500 a 13+450, 16 m.  

� Solução A - 48+640 a 50, 15 m. 

� Solução A - 57+465 a 58+235, 15 m.  

� Solução B - 5+550 a 6+720, 15 m.  

� Solução B - 11+620 a 12+580, 25 m.  

� Solução B - 15+390 a 16+060, 18 m.  

� Solução B - 50+910 a 51+850, 19 m.  

� Solução B - 52+625 a 53+275, 21 m.  

� Solução B - 56+430 a 58+355, 15 m.  

� Solução B - 61+050 a 61+415, 20 m. 

 

Em termos de selecção de alternativas a quantificação de resíduos correspondentes às Soluções A e B permite 

concluir que a Solução A apresenta um impacte negativo bastante menor (2,6 Mm3 versus 6,8 Mm3).  

 

Pormenorizando esta questão, os valores que mais contribuem para esta elevada diferença de volumes são os 

seguintes: 2,473 Mm3 na opção B1 comparados com 0,668 Mm3 em A1; 2,915 Mm3 na opção B3 em vez de 0,8 

Mm3 para A3 (in Vol.3, Geologia e Geotecnia, Adenda, Março 2009, p.15). 

 

Quanto ao recurso a desmonte com explosivos, a Solução B é também mais penalizadora, apresentando um 

volume previsto de 112 579 m3, enquanto para A serão 80 411 m3 (idem, p.26). 
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Pela avaliação parcelar de impactes, tendo em conta os vários Trechos e Soluções, uma vez que no Trecho 2 a 

Solução B é mais vantajosa do que a Solução A, a opção mais vantajosa seria a conjugação A1-ILAB-B2-A3-A4, 

correspondente à Alternativa 13. Efectivamente, os volumes de empréstimo referidos são de 679 255 m3 para A2 

e apenas de 140 828 m3 para B2, enquanto os volumes a sanear são, respectivamente, de 43 200 m3 e de 17 

225 m3 (in Vol.3, Geologia e Geotecnia, Adenda, Março 2009, p.15). 

 

As Medidas de Minimização propostas no EIA são adequadas às situações presentes, desde que efectiva e 

correctamente implementadas, sendo de vincar a importância das que se relacionam com a garantia da 

estabilidade de taludes, inclusive na fase de exploração, como é o caso da drenagem e da efectiva 

implementação e manutenção adequada do revestimento vegetal previsto.  

 

Quanto às obras subterrâneas, a abertura de túneis poderá ter dificuldades acrescidas devido às inúmeras 

situações de baixo recobrimento, à variabilidade dos maciços a atravessar (em termos litológicos e também no 

que se refere às suas características mecânicas) e face à frequente ocupação urbana à superfície.  

 

Seleccionado o traçado da obra, a próxima fase de projecto deverá ser antecedida por prospecção geotécnica 

complementar, incluindo a componente hidrogeológica, tendo como alvo os troços em escavação e, sobretudo, os 

troços em túnel, de forma a prever as situações mais complexas. A intersecção pelo túnel de Gaia da zona de 

cisalhamento Porto-Tomar (fractura com reactivação no Plio-Quaternário), recomenda que seja caracterizado pela 

prospecção o intervalo correspondente a esse atravessamento. 

 

Tendo em conta a necessidade de enviar para depósito volumes de terras sobrantes que podem atingir cerca de 

2,6 Mm3,no caso da Solução A, ou cerca de 6,8 Mm3 no caso da Solução B, a selecção e aprovação de locais para 

deposição deste excedente constitui uma prioridade na efectiva minimização de impactes desta obra, pelo que a 

identificação e caracterização das áreas de depósito e de empréstimo deve ser apresentada, identificando os 

impactes e propondo as respectivas medidas de minimização, de forma a permitir a sua avaliação previamente à 

utilização. 

 

Ainda no que se refere ao destino final dos excedentes que se verificam no balanço de terras, será de realçar a 

preferência a dar a pedreiras antigas ou areeiros abandonados, de forma a aproveitar os materiais em causa na 

recuperação paisagística de locais de indústria extractiva.  

 

Quanto ao recurso a materiais de empréstimo, será de dar preferência a áreas de extracção actualmente em 

funcionamento e devidamente licenciadas, em detrimento da instalação de novas explorações. 

 

 

6.2 Hidrogeologia 

 

Os traçados em estudo da Linha de Alta Velocidade no troço de Aveiro/Vila Nova de Gaia, situam-se nas unidades 

hidrogeológicas do Maciço Antigo e da Orla Mesocenozóica Ocidental.  

 

As litologias da unidade do Maciço Antigo têm sido consideradas, a nível regional, como litologias com fraca 

aptidão aquífera. Contudo, a nível local, a conjugação de condições climáticas (precipitações elevadas), 

geomorfológicas (região mais ou menos aplanada), litológicas e estruturais (rochas muito alteradas e fracturadas) 
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cria situações hidrogeológicas favoráveis à presença de aquíferos com importância local. Estes não só asseguram 

o abastecimento a pequenas povoações, mas constituem também uma importante parcela do abastecimento de 

explorações agrícolas; têm ainda um papel fundamental na manutenção dos caudais ecológicos de rios e ribeiras 

e, consequentemente, dos ecossistemas associados, pois a água que circula em fracturas e mantos de alteração 

dá origem a inúmeras nascentes que debitam caudais ao longo de todo o ano.  

 

Na Orla Mesocenozóica Ocidental, as formações geológicas presentes são constituídas principalmente por rochas 

detríticas e carbonatadas. Sob o ponto de vista hidrogeológico, os Sistemas Aquíferos associados apresentam 

boas produtividades e têm verdadeira importância regional, sendo de destacar o Cretácico de Aveiro (sistema 

afectado sensivelmente entre os km 0 e 10, em ambas as soluções de traçado), embora seja de considerar 

também o Quaternário de Aveiro. 

 

Considerando a importância geral dos Sistemas Aquíferos na região, enumeram-se aqueles que concretamente 

são afectados pelo projecto: 

 

- Sistema Aquífero Quaternário de Aveiro, que integra o aquífero superficial livre, o aquífero semi-confinado da 

Base do Quaternário e o aquífero livre constituído por depósitos de terraço e praias antigas do Plio-Plistocénico.  

 

- Sistema Aquífero Cretácico de Aveiro, constituído por três aquíferos sobrepostos, sendo cada um deles do tipo 

multicamada (Marques da Silva, 1990). Destaca-se, pela sua produtividade e qualidade da água, o aquífero que é 

suportado por arenitos grosseiros do Cretácico Inferior, pela formação carbonatada localmente denominada 

Calcários e Argilas Cinzentas do Carrajão (Cretácico Superior) e pela sequência arenítica do Cretácico Superior.  

 

No sector ocidental o sistema é coberto pelas Argilas de Aveiro/Vagos (Cretácico Superior), conferindo-lhe 

características de confinamento, enquanto no sector mais oriental, onde se observam afloramentos cretácicos, 

como é o caso de camadas areníticas mais permeáveis, o sistema comporta-se como livre. 

 

Tendo em conta estes aspectos, as afectações ocorrerão sobretudo onde o traçado da via-férrea se situa sobre 

zonas mais permeáveis, como é o caso das fácies areníticas (por exemplo, Grés da Palhaça, Grés de Furadouro, 

Grés de Oiã e Grés de Verba), ou mesmo quando estas se encontram sob formações mais recentes (como no 

caso em que são recobertas pelo Quaternário); por oposição, a afectação seria menor caso o traçado se 

posicionasse sobretudo sobre formações mais argilosas, como seria o caso das Argilas de Aveiro/Vagos (que 

funcionam como unidades confinantes ou como aquitardos). 

 

As soluções A e B intersectam o Sistema Aquífero Quaternário de Aveiro quando cruzam o vale do rio Vouga e o 

sector oriental do Sistema Aquífero Cretácico de Aveiro onde afloram as formações cretácicas permeáveis 

integrantes da zona de recarga deste importante sistema aquífero. Destes dois sistemas aquíferos é 

efectivamente de destacar o Cretácico de Aveiro, por constituir uma reserva de água estratégica para toda a 

região do Baixo Vouga. 

 

Embora o EIA considere que os impactes nas águas subterrâneas são pouco significativos, o recurso a 

escavações ou aterros que atingem 25 m de altura e a túneis cuja extensão chega aos 3 860 m, afectará 

significativamente os recursos hídricos locais, já que as condições de circulação hídrica subterrânea serão 
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alteradas, haverá variações dos níveis freáticos e poderá ocorrer a diminuição da recarga de aquíferos resultando 

numa redução das disponibilidades hídricas. 

 

Além de eventuais contaminações durante a fase de construção do projecto, haverá que considerar também, na 

fase de exploração, o acréscimo do risco de poluição das águas proveniente dos óleos utilizados na lubrificação 

das máquinas e rodados, do desgaste dos carris e componentes metálicas das carruagens e das máquinas, bem 

como do eventual uso de herbicidas ao longo da linha férrea (previstos para controlo de infestantes ao longo da 

linha férrea). 

  

Os traçados em estudo intersectam aquíferos com importância regional e local, pelo que deverá ser efectuada na 

fase de Projecto de Execução a caracterização dos recursos hídricos subterrâneos, mais pormenorizada nas áreas 

correspondentes aos troços em aterro, escavação e em túnel, incluindo a avaliação e quantificação das condições 

hidrogeológicas locais, o que possibilitará uma previsão mais realista dos impactes, devendo também, apresentar-

se as respectivas medidas de minimização a implementar. 

 

Na caracterização da qualidade da água subterrânea, atendendo a que os traçados atravessam zonas sensíveis, 

nomeadamente a zona vulnerável nº 2 (área de protecção do Aquífero Quaternário de Aveiro, consoante definida 

em Portaria nº 1037/97) e a zona de recarga do aquífero Cretácico de Aveiro, deverá ser estabelecida a situação 

de referência da qualidade das águas subterrâneas, ou seja, a caracterização hidroquímica anterior à obra. Esta 

caracterização deve contemplar a determinação de parâmetros físico-químicos (pH, condutividade eléctrica e 

TDS) em pontos de água (do tipo furo, poço ou nascente) localizados nas proximidades das vias (a montante e a 

jusante) e que poderão sofrer maior influência, quer na fase de construção, quer na fase de exploração da obra. 

 

Na região atravessada pelo troço em estudo é comum a utilização das águas subterrâneas para o abastecimento 

agrícola, doméstico e industrial. O EIA identifica algumas captações que serão afectadas ou inviabilizadas pela 

construção da via mas, dado que apenas apresenta uma listagem de captações licenciadas, não é possível avaliar 

a magnitude desse impacte. Neste sentido, deverá ser realizado um inventário e caracterização de pontos de 

água subterrânea na fase do projecto de execução, com identificação de todos os pontos de água que poderão 

ser afectados directa ou indirectamente pela linha de alta velocidade, apresentando-se para cada caso a 

respectiva medida de minimização a implementar. Destaca-se a necessidade do projecto contemplar nas medidas 

de minimização, prevenção e compensação, a substituição, a cargo do dono da obra, de captações que venham a 

ser afectadas.  

 

As medidas propostas para a minimização do impacte do uso de herbicidas ao longo da linha férrea nas águas 

superficiais devem ser também aplicadas às águas subterrâneas nas zonas em que a via intersecta formações 

aquíferas muito vulneráveis à contaminação e zonas sensíveis, nomeadamente a zona vulnerável n.º 2 e a zona 

de recarga do aquífero Cretácico de Aveiro. 

 

É de implementar um plano de monitorização das águas subterrâneas, a desencadear desde a fase de projecto, 

abrangendo depois as fases de construção e exploração (incluindo nesta última a análise aos herbicidas, já que 

se prevê a hipótese do seu uso). 
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6.3 Georrecursos 

 

Os traçados em análise atravessam regiões em que são conhecidas ocorrências de argilas especiais, de areias e 

ainda de rochas graníticas exploradas para inertes ou como rocha ornamental.  

 

As afectações relacionadas com indústria extractiva existente restringem-se, segundo o EIA, a duas explorações e 

são de cariz pontual, não invalidando a sua exploração. Trata-se da Pedreira de Fermil e da concessão mineira de 

caulinos da Vista Alegre.   

 

As afectações potenciais, ou seja, aquelas referentes a recursos ainda não concessionados mas que poderão ter a 

sua eventual futura exploração inviabilizada pelo empreendimento, não são consideradas à partida como 

significativas, inclusive face ao argumento de que, tendo em conta a expressão urbana e industrial da região 

norte em que se situa o projecto desta via-férrea, as mesmas teriam dificuldades acrescidas de viabilização. 

 

 

6.4 Recursos Hídricos (ARH /C) 

 

Ao nível dos recursos hídricos consideraram-se as seguintes acções potencialmente geradoras de impactes: 

desmatação, modelação de terrenos (aterros e escavações), implantação e exploração de estaleiros, construção 

de obras de arte junto de linhas de água e a construção da via propriamente dita. 

 

Aspectos quantitativos na fase de construção 

Água superficial 

Em consequência das operações de preparação de terreno, desmatação, decapagem e terraplanagens tanto na 

faixa da plataforma ferroviária como nas áreas de apoio (estaleiros, áreas de apoio, etc.), verificar-se-á aumento 

nos escoamentos superficiais em consequência do aumento da impermeabilização dos terrenos intervencionados 

e consequente diminuição da recarga dos aquíferos. De acordo com o EIA, esta acção ocorre ao longo dos cerca 

de 70km, que constituem o projecto em apreço, o qual tem um espaço-canal médio de 80m de largura. O facto 

de a faixa ser estreita permite a adopção de medidas que colmatem os potenciais impactes. O EIA refere que não 

se espera que o impacte seja muito expressivo, uma vez que as principais áreas de infiltração máxima, 

associadas às formações geológicas mais permeáveis, das quais se destacam as aluviões que envolvem as linhas 

de água, serão atravessadas por obras de arte especiais (pontes e viadutos), sendo por isso reduzida a afectação 

induzida nestes sistemas. 

 

Tanto na fase de construção, como nos primeiros anos de exploração da ferrovia espera-se um acréscimo na 

erosão e ravinamento dos solos, provocados pela chuva e pelo escoamento superficial. Estes fenómenos podem 

provocar alterações nos terrenos e linhas de água, provocando o acréscimo de poluição nos meios receptores, 

essencialmente em termos de sólidos suspensos, se não forem tomadas medidas adequadas. O EIA prevê que 

estas situações sejam devidamente acauteladas na fase do projecto de execução, com a elaboração do projecto 

de drenagem, associado ao projecto de estabilidade de taludes e seu revestimento vegetal. 

 

Drenagem superficial – atravessamento de linhas de água 

A LAV é uma infra-estrutura essencialmente transversal às linhas de escorrência natural. As principais travessias 

de linhas de água que se encontram neste projecto são a ponte e viaduto do rio Vouga e a travessia do rio Largo. 
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De acordo com o EIA as diversas estruturas de drenagem transversal previstas, incluindo viadutos, pontes e 

passagens hidráulicas (PH) asseguram o restabelecimento adequado das linhas de drenagem natural, em 

condições, na medida do possível, similares às preexistentes. Estas estruturas devem ser reanalisadas na fase de 

PE, em função das necessidades do PE. 

 

Concorda-se com a análise efectuada pelo EIA, que refere que para as soluções A e B as travessias do Rio Vouga, 

para os períodos de retorno de 500 anos e 1000 anos, serão objecto de análise do seu traçado em perfil, na fase 

seguinte do projecto, para que seja possível contemplar a folga de 1,5m, entre a superfície inferior da viga da 

ponte e a superfície da água, de modo a permitir a passagem de materiais flutuantes arrastados pela cheia. 

 

Concorda-se com a análise efectuada pelo EIA, que refere que a travessia do rio Largo deverá ser analisada 

detalhadamente em fase de PE. Refere ainda que o eventual desvio temporário ou permanente dos cursos de 

água durante a obra, constituem situações negativas a assinalar, pela alteração que provocam ao nível 

hidrológico nestas linhas de água a diferentes níveis, como sejam: alteração dos normais processos de 

erosão/sedimentação, aumento das velocidades de escoamento a jusante, eventuais riscos de cheia a jusante ou 

montante devido à presença física da infra-estrutura, dando origem a um impacte negativo ao nível da rede 

hidrográfica, embora a maioria de carácter temporário e localizado, sendo ainda perfeitamente reversível pela 

adopção de adequadas medidas, pelo que no cômputo global dos impactes associados ao presente 

empreendimento se identificam como pouco significativos.  

 

Concorda-se com a análise efectuada pelo EIA, que refere que é previsível a ocorrência de impactes na drenagem 

superficial durante a fase de construção, associados essencialmente à circulação de maquinaria, presença de 

estaleiros e movimentação de terras, os quais serão minimizáveis se forem tomadas adequadas medidas. Estas 

medidas deverão ser explicitadas em fase de RECAPE.  

 

Concorda-se com a análise efectuada pelo EIA, que refere que o estudo hidrogeológico e de drenagem 

apresenta, nesta fase dos estudos, vários aspectos técnicos de dimensionamento das obras de arte das travessias 

dos cursos de água, da drenagem da via e dos taludes, os quais serão convenientemente detalhados na fase de 

PE.  

 

Nos Trechos 1 e 2 é onde se verifica o maior número de atravessamentos de linhas de água, sendo considerados 

como os mais importantes. As diferenças, em termos de alternativas das Soluções A e B são pouco significativas. 

Assim, o EIA considera que os impactes nos recursos hídricos, em termos quantitativos são negativos, directos, 

locais, de magnitude moderada, sendo considerados pouco significativos, uma vez que com a adopção das 

medidas de minimização os impactes identificados no projecto serão residuais. 

 

As passagens hidráulicas, adequadamente dimensionadas, são utilizadas nas linhas de escoamento de menor 

dimensão.  

 

Águas subterrâneas 

De um modo geral, os impactes resultantes de infra-estruturas lineares nos recursos hídricos são originados 

maioritariamente na fase de construção. Estas alterações, normalmente mantêm-se durante a exploração, 

podendo mesmo agravar-se. Os impactes mais importantes, normalmente estão relacionados com escavações e 
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movimentos de terras, podendo reflectir-se em: alteração do nível freático, alteração do regime de escoamento, 

diminuição da área de infiltração e obstrução ou destruição de captações existentes. 

 

A execução de escavações e aterros, bem como alguns saneamentos superficiais, em particular em zonas de 

baixas aluvionares, ou quando a movimentação de terras é importante, poderá ter repercussões directas nas 

condições hidrogeológicas, podendo originar impactes significativos negativos. A movimentação dos terrenos 

poderá provocar um aumento de sólidos em suspensão nas águas, o que constitui outro impacte negativo. 

 

Próximo das escavações mais importantes, pode ocorrer a descida do nível freático, introduzindo-se assim uma 

alteração permanente nas condições de percolação da água subterrânea. 

 

Conforme já foi anteriormente referido, em consequência da desmatação, modelação do terreno e construção da 

via propriamente dita, há alterações hidrogeológicas, associadas ao binómio infiltração/escoamento, de que 

resulta diminuição das reservas hídricas dos aquíferos (principalmente nos aquíferos porosos por compactação do 

solo) e consequente aumento da escorrência superficial. Estas alterações normalmente são mais graves na fase 

de construção, que na de exploração. 

 

Concorda-se com a análise efectuada pelo EIA, que considera que esta infra-estrutura linear contraria ou impede 

a infiltração das águas pluviais e consequentemente, a recarga dos aquíferos, constituindo no geral, para todas 

as alternativas em apreço, um impacte negativo, directo, de magnitude reduzida e potencialmente pouco 

significativo, atendendo a que se reporta essencialmente à área de ocupação da plataforma, que é sensivelmente 

igual em todas as alternativas. 

 

A construção da via, em zonas de escavação, pode interferir com níveis aquíferos superficiais, associados aos 

depósitos superficiais. Nestes casos, as escavações poderão facilitar ou induzir a ocorrência de exsurgências 

desses níveis, podendo resultar na sua drenagem total ou parcial. A nível regional, atendendo aos caudais 

envolvidos, este impacte é considerado pelo EIA como pouco significativo. 

 

O rebaixamento do nível freático pode afectar algumas captações de água existentes, como se observa no 

Quadro seguinte. O EIA prevê que estes impactes negativos sejam minimizados pela adopção de medidas que 

passam pela substituição dos referidos pontos de água, pelo rebaixamento dos furos/poços ou pela indemnização 

dos respectivos proprietários, com as quais se concorda. Em fase de PE deverá ser efectuado o levantamento 

exaustivo das captações afectadas e respectivos perímetros de protecção, caso existam, avaliados os respectivos 

impactes e apresentadas as respectivas Medidas de Minimização. 

 

Em fase de PE deverá ser efectuado o levantamento exaustivo das captações afectadas e respectivos 

perímetros de protecção, caso existam.  
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Fonte: EIA 

  

Nos locais em que o traçado se desenvolve em aterros significativos, o nível freático pode sofrer variações, e 

consequência da pressão exercida pelos aterros sobre o tecto dos aquíferos (depósitos aluvio-coluvionares e de 

cobertura), provocando alterações temporárias no nível estático das captações subterrâneas, nomeadamente dos 

furos/poços localizados nas zonas mais próximas do traçado. O EIA considera que estes impactes são na sua 

maioria temporários, tendendo a restabelecer-se as condições do nível freático local em novo equilíbrio, pelo que 

os impactes embora tendo um efeito negativo, não deverão ser significativos, em qualquer das alternativas. 

Nestes locais em que as soluções se desenvolvem em zonas de níveis freáticos pouco profundos ou com níveis de 

águas superficiais, foi considerado necessário pelo EIA, para a melhoria das condições de fundação dos aterros, 

efectuar o saneamento dos solos e a sua substituição, por solos seleccionados ou por materiais pétreos, em 

função da posição do nível freático identificado, de forma a evitar ou atenuar os impactes mencionados. 
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Fonte: EIA 

 

A abertura de túneis poderá desencadear o mesmo tipo de situações, podendo provocar o rebaixamento dos 

níveis freáticos na envolvente, situação que tenderá a estabilizar com a impermeabilização da galeria. 

 

Aspectos qualitativos na fase de construção 

Água superficial 

Na fase de construção, a realização de terraplenagens (escavações e aterros) com um volume de cerca de 8 

milhões de m3, implica a produção de poeiras e de fenómenos de erosão, fortemente influenciados pelas 

condições meteorológicas. Estes fenómenos levam a prever um acréscimo de sólidos suspensos nas linhas de 

água interceptadas pelo traçado, principalmente em épocas do ano com ventos fortes e precipitação elevada. O 

aumento dos teores de sólidos suspensos na água pode ter impactes negativos ao nível ecológico e nos usos 

humanos (rega, consumo humano e indústria). 
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O EIA considera estes impactes de magnitude reduzida (a moderada nas zonas de maiores escavações), 

atendendo a que é pouco provável que estes impactes ponham em causa os usos naturais e humanos deste 

recurso. 

 

A qualidade da água pode ainda ser afectada por eventuais derrames acidentais de líquidos nocivos, tais como 

óleos, fuel, etc. Estes impactes são considerados pelo EIA como temporários e localizados. Considera ainda que 

nesta fase do projecto não é possível realizar uma análise exacta dos impactes, visto não estarem definidas todas 

as áreas (como estaleiros, frentes de obra, etc.) nesta fase dos estudos. Recomenda-se a execução da avaliação 

destes impactes ambientais na fase de PE, dada a importância das linhas de água atravessadas.  

 

Água subterrânea 

Tal como anteriormente referido para as águas superficiais, poderão ocorrer afectações pontuais da água 

subterrânea, resultantes quer do aumento do teor de material particulado, quer de eventuais contaminações 

acidentais de derrames de óleos, lubrificantes e produtos betuminosos. De acordo com o EIA, estes derrames 

poderão alcançar os aquíferos, sobretudo os mais superficiais, podendo produzir impactes negativos e 

significativos, embora localizados. Estes poderão ocorrer essencialmente nas zonas de máxima infiltração (faixas 

aluvionares e aluvio-coluvionares). As soluções estudadas desenvolvem-se quase em paralelo, atravessando as 

mesmas linhas de água, pelo que não se trata dum elemento diferenciador entre elas. O EIA considera que estes 

impactes poderão ser minimizados com a adopção das medidas de minimização propostas no presente estudo, 

sem as discriminar.  

 

Aspectos qualitativos na fase de exploração 

Associado à normal circulação das composições da alta velocidade, o EIA não identificou impactes negativos, na 

qualidade dos recursos hídricos, na fase de exploração. Dada a expectável transferência de passageiros 

utilizadores de viaturas rodoviárias e de avião para a AV, o EIA identifica impactes positivos sobre os recursos 

hídricos (pouco significativos) superficiais e subterrâneos, sem diferenciar as Soluções A e B, dada a proximidade 

das duas soluções e o atravessamento, na maioria dos casos, das mesmas linhas. Concorda-se com o EIA. 

 

Impactes nos usos da água 

Há infra-estruturas dos sistemas das Águas do Vouga e das Águas do Douro e Paiva que serão interceptadas. A 

Solução A é a que apresenta maior número de intercepções, pelo que a Solução B é a que apresenta menores 

interferências nas redes existentes dos sistemas de abastecimento. O EIA refere que é prática habitual que em 

projectos desta natureza, na fase PE, se restabeleça todas as infra-estruturas potencialmente afectadas, de modo 

a salvaguardar a manutenção dos serviços prestados. Deste modo, na fase de construção os impactes residuais 

serão pouco significativos e na fase de exploração serão inexistentes, se adoptadas as adequadas medidas de 

minimização. Na sequência do anteriormente referido recomenda-se que na fase de PE se proceda ao 

levantamento de todas as infra-estruturas afectadas e que sejam propostas as adequadas medidas de 

minimização.  

 

O EIA mostra que para as redes de drenagem de esgotos a solução A é a que apresenta mais intercepções com 

este tipo de redes. No entanto, tal como referido para as redes de fornecimento de água, também neste tipo de 

infra-estruturas será efectuado o adequado e atempado restabelecimento, no âmbito do projecto de execução. 

Assim, o EIA refere que para as redes de drenagem de esgotos os impactes residuais serão pouco significativos e 



Parecer da Comissão de Avaliação 

 

Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental nº 2068 

Estudo Prévio: Ligação Ferroviária de Alta Velocidade entre Lisboa e Porto. Lote A – Troço Aveiro/Vila Nova de Gaia. 

Dezembro 2009                                                                                                                                                                                                              42 

nulos, respectivamente nas fases de construção e exploração, se adoptadas as adequadas medidas de mitigação. 

Na fase de PE deverão ser indicadas as referidas medidas.  

 

Comparação de Alternativas 

Relativamente ao descritor recursos hídricos, o EIA considera que as alternativas apresentadas são quase 

paralelas, fisicamente próximas e atravessam praticamente as mesmas linhas de água, não apresentam grandes 

diferenças entre si em termos de impacte ambiental, pelo que este factor ambiental não foi considerado na 

escolha de alternativas. Concorda-se com esta conclusão. 

 

 

ARH/N 

No que concerne aos recursos hídricos subterrâneos, os trechos em análise estão definidos fundamentalmente 

sobre formações cristalinas (rochas graníticas Variscas, complexo xisto-grauváquico e metassedimentos do Pré-

câmbrico) que se caracterizam por produtividades médias <50 m3/dia/km2 em aquíferos heterogéneos do tipo 

fissural. Nestes terrenos, os horizontes superficiais de solo residual e coluvionar e/ou depósitos aluvionares 

assumem um papel importante na infiltração das águas e cedência ao substrato rochoso. 

 

As produtividades determinadas para estas Unidades Aquíferas suportam a existência de captações de água com 

grande relevância ao nível do consumo local. 

 

A intersecção de depósitos aluvionares, que se verifica em todos os trechos, mas com maior incidência no trecho 

B3, acarreta impactes sobre estas formações onde se instalaram aquíferos livres superficiais, por vezes em 

ligação hidráulica com as linhas de água, com espessuras saturadas muito dependentes da recarga e que 

apresentam uma elevada vulnerabilidade à poluição. O trecho B3 intersecta o limite nascente do sistema aquífero 

do Quaternário (PHB do Vouga) onde as formações detríticas são espessas, podem apresentar uma estratificação 

onde se individualizam níveis aquíferos confinados com elevadas produtividades (furos a produzir de 5 a 30l/s) e 

qualidade da água. 

 

A inventariação dos pontos de água apresentada no EIA, baseada nos dados fornecidos pelas entidades oficiais 

relativamente às captações licenciadas, não traduz a realidade da utilização dos recursos hídricos subterrâneos 

regional que só será possível conhecer correctamente após a realização de um inventário hidrogeológico.  

 

Relativamente aos recursos hídricos superficiais e domínio hídrico, o Estudo refere, no que respeita às restantes 

pontes e viadutos, as diversas soluções de traçado, de modo a evitar o estrangulamento das secções de vazão 

causado pela implantação dos encontros, tendo preconizado que os mesmos se localizassem a cotas superiores à 

cota de cheia. 

 

Refere ainda que a implantação dos pilares deverá ser, sempre que possível, fora dos leitos menores e/ou das 

galerias ripícolas das linhas de água atravessadas. 

 

O Estudo refere que as PH não devem apresentar septos, de modo a evitar a deposição de material flutuante a 

montante. 
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Refere ainda que, os corredores em que se inserem as soluções de traçado atravessam cursos de água, que na 

sua maioria, afluem directamente ao mar, na área da ARHN. 

 

No EIA são identificados como principais impactes nos recursos hídricos subterrâneos durante a fase de 

construção, o risco de poluição acidental e a afectação de captações. Para estes impactes são propostas medidas 

de minimização, respectivamente, ao nível de Gestão Ambiental da Obra e ao nível do Projecto. 

 

O EIA contabiliza para os Trechos 3 e 4 uma afectação muito reduzida de captações, pelo que avalia este impacte 

como negativo e globalmente pouco significativo. 

 

As zonas onde o canal ferroviário se desenvolve em túnel, em escavação superior a 15m, ou em aterro superior a 

15m, constituem zonas com impacte sobre os recursos hídricos subterrâneos (alteração da qualidade, 

rebaixamento do nível freático, diminuição da recarga) que devem ser devidamente avaliados com a realização 

de um inventário hidrogeológico exaustivo nessas zonas.  

 

O EIA considera que durante a Fase de Exploração se registarão impactes positivos em consequência da 

utilização da Alta Velocidade como um meio menos poluente, retirando tráfego rodoviário à auto-estrada A1. 

 

Durante a Fase de Exploração, considera-se que o risco de alteração da qualidade da água subterrânea, em 

consequência de pequenos derrames continuados no tempo, ou de grande derrames acidentais, constitui um 

impacte significativo que deve ser considerado para efeitos de monitorização. 

 

Relativamente aos Recursos Hídricos Superficiais, o EIA indica como principais impactes os a seguir mencionados, 

caracterizando-os nomeadamente como: 

� Temporários ou permanentes, relacionados com movimentações de terras, compactação de terrenos, 

actividade nos estaleiros e circulação de equipamentos (aumento dos sólidos em suspensão nas linhas de 

água receptoras e eventuais derrames acidentais), sobretudo respeitantes a alterações introduzidas no 

binómio infiltração/escoamento. 

� Permanentes, relacionados com a alteração das condições de drenagem natural. 

 

O EIA prevê tanto na Fase de Construção como nos primeiros anos de exploração da ferrovia, acréscimos na 

erosão e ravinamento dos solos provocados pelo escoamento superficial. Assim, podem além de provocar 

alterações nos terrenos e linhas de água, potenciar condições que possam vir a provocar o ravinamento dos 

taludes, o assoreamento dos órgãos de drenagem, para além de possibilidade de aumento de poluição. 

 

O EIA refere que havendo situações de corte/interferência nas linhas de água intersectadas, será necessário 

proceder adequadamente ao restabelecimento das condições de escoamento, através da adopção de obras 

hidráulicas, que garantam a permeabilidade hídrica da infra-estrutura linear. 

 

Assim, no sentido de resolver eventuais problemas de drenagem, refere que a rede hidrológica será restabelecida 

por passagens hidráulicas adequadamente dimensionadas para as linhas de escoamento de menor dimensão e de 

pontes e viadutos para as principais linhas de água. 
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O Estudo refere que para as travessias das linhas/cursos de água foi tido em consideração o devido 

dimensionamento, dos viadutos e PH necessárias por imposição do traçado, e tendo em conta os caudais da 

cheia centenária. Refere ainda que, para evitar o estrangulamento da secção de vazão, os encontros devem estar 

implantados a cota superior à cota de cheia e os pilares fora do leito menor e/ou galeria ripícola formada pelas 

linhas de água atravessadas e o seu alinhamento transversal não deve ser perpendicular à directriz do traçado 

mas sim paralelo ao escoamento. Considerou ainda uma folga para passagem de materiais flutuantes arrastados 

pela cheia, e ainda que o nível inferior das vigas deverá estar 1,5 m acima da altura de água calculada. 

 

Assim, o Estudo refere dar garantias de que as diversas estruturas de drenagem transversal previstas, incluindo 

viadutos, pontes e passagens hidráulicas asseguram o restabelecimento das linhas de água de acordo com o 

regime natural, similares às pré-existentes, bem como o escoamento em superfície livre. 

 

Em síntese, o Estudo refere que os impactes nos Recursos Hídricos Superficiais serão negativos, directos, mas 

locais, de magnitude moderada, sendo considerados como pouco significativos. Acresce ainda que apresentam 

medidas de minimização que se entende poderem ser eficazes.  

 

Relativamente aos efluentes gerados, o EIA refere: 

� Fase da Construção – devido à existência dos estaleiros, a geração de efluentes domésticos. 

� Fase de Exploração – não perspectiva a produção de efluentes, dado tratar-se de um veículo eléctrico e 

moderno. 

 

Comparação entre Alternativas 

O EIA não considera os recursos hídricos subterrâneos para realizar a comparação ambiental de alternativas, 

suportando esta opção no argumento de que “não são representativos de uma diferenciação entre alternativas, 

uma vez que os impactes que lhes estão associados são relativamente equivalentes para cada uma das 

alternativas em apreço". 

 

Contudo, uma avaliação ambiental entre as quatro opções de soluções para os trechos em análise (A3, A4, B3 e 

B4), baseada nos impactes sobre os recursos hídricos, nomeadamente sobre os recursos hídricos subterrâneos 

(onde foi contabilizada a percentagem dos troços em túneis, a extensão e altura das escavações e aterros e, 

ainda, a quantidade de captações identificadas na faixa envolvente dos 400m) leva a concluir que a melhor 

solução ambiental resulta da combinação A3+B4, com a solução A4 também aceitável. 

 

Resta por último informar, que não são autorizadas quaisquer utilizações dos recursos hídricos, caso venham a 

existir, sem estarem devidamente legalizadas nos termos do Decreto-Lei nº 226-A/2007, de 31 de Maio. 

 

 

6.5 Aspectos Ecológicos 

 

O projecto intercepta a ZPE Ria de Aveiro em dois locais de características dulçaquícolas: a Ribeira da Palha/Rio 

Largo (nos concelhos de Oliveira do Bairro e Aveiro) e o vale do Rio Vouga (nos concelhos de Aveiro e Albergaria-

a-Velha). Destacam-se, ainda, duas áreas de potencial sensibilidade ecológica na região, que não são 

directamente afectadas pelos corredores da via em estudo: O SIC Rio Vouga, que surge na área de estudo como 

uma continuidade qualitativa dos valores biocenóticos já presentes na ZPE da Ria de Aveiro, nomeadamente para 
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o “circuito” da lontra, espécies de anfíbios e alguns peixes, e a Pateira de Fermentelos, sistema lagunar natural 

interior, abrangido pelo limite da ZPE Ria de Aveiro, embora mais dependente directamente da dinâmica do rio 

Águeda. 

 

Estes sistemas de importância ecológica, mantém entre si corredores de continuum natural, assegurando 

dinâmicas de montante para jusante. Tendo em conta a sensibilidade ecológica potencial, refira-se que a 

afectação deste tipo de sistemas terá impactes ambientais negativos e significativos, com repercussões de 

montante para jusante, nomeadamente para aves e anfíbios. 

 

Flora e Vegetação 

Toda a área da ZPE constitui suporte ao desenvolvimento de um conjunto de biossistemas/habitats emergentes e 

de importantes locais de alimentação e reprodução para diversas espécies animais. Alberga uma diversidade de 

habitats considerável, de enorme riqueza, facto que desde logo lhe confere uma inegável importância ecológica. 

 

A zona de inserção do presente projecto proporciona habitats de grande importância que são procurados e 

utilizados por uma grande diversidade de espécies animais.  

 

Destacam-se: 

� zonas húmidas e cursos de água dulçaquícolas, mencionando-se entre as de maior interesse conservacionista, 

notável desenvolvimento, grau de preservação e importância na ecologia da região, o rio Águeda, o rio Vouga 

e respectivas galerias ripícolas, a Pateira de Fermentelos, a Pateira de Frossos (não interferida pelos 

corredores em estudo), assim como o ribeiro do Pano. Mencionam-se, ainda, a ribª do Fontão, a ribª do 

Lagar, o rio Jardim, o rio Antuã, o rio Gonde, o rio Miguel, o rio Negro, a ribª de N. Srª da Graça, a ribª de 

Caster, a ribª de Beire e o rio Maior, entre as linhas de água mais expressivas no que se refere às galerias 

ripícolas, dos corredores em estudo. As linhas de água albergam importantes comunidades de répteis e 

anfíbios; 

� sistema Bocage, biótopo de formação rara no nosso país, que ocorre nas bordas dos caminhos e serventias 

rurais, verificando-se a propagação de maciços arbustivos, frequentemente em forma de sebes, sempre 

dominadas por amieiro, salgueiro, freixo e choupo. Este importante biótopo inclui ainda os ecossistemas 

ribeirinhos, quando a paisagem se compartimenta através de sebes vivas envolventes das linhas de água e/ou 

braços lagunares. 

 

Relativamente aos habitats naturais de interesse comunitário constantes do Anexo B-I do DL nº 49/2005, de 24 

de Fevereiro, foram identificados três habitats na área classificada ZPE Ria de Aveiro interferida pelo projecto: 

 

- Florestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (91E0*), subtipo: Amiais ripícolas (91E0pt1) e subtipo: 

Amiais paludosos (91E0pt3) 

Este habitat prioritário surge associado ao sistema “Bocage” e está presente na área de estudo, quer na ribeira 

da Palha/rio Largo (onde apenas está presente o subtipo 91E0pt3), quer no vale do Vouga (onde estão presentes 

ambos os subtipos referidos). Face ao abandono de algumas parcelas agrícolas e à sua “invasão” pela vegetação 

marginal, observa-se uma regeneração deste habitat; 

 

                                            
* Habitat prioritário 
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- Florestas-galeria de Salix alba e Populus alba (92A0), subtipo: Salgueirais-choupais de choupos-negros e/ou 

salgueiros-brancos (92A0pt2) e subtipo: Salgueirais arbóreos psamófilos de Salix atrocinerea (92A0pt3) 

Habitat maioritariamente ripícola, apenas ocorre na área do vale do Vouga associado ao próprio rio, formando 

bosques densos, muitas vezes impenetráveis e onde estão presentes os dois subtipos referidos; 

 

- Lagos eutróficos naturais com vegetação da Magnopotamion ou da Hydrocharition (3150) 

Este habitat apenas ocorre na ribeira da Palha/rio Largo, área paludosa onde se observam comunidades de 

macrófitas flutuantes dominadas por Nymphaea alba e onde ocorre ainda Myriophylum verticillatum; 

comunidades submersas enraizadas no fundo e comunidades ripícolas. 

 

Fauna 

Mamíferos 

A comunidade mamalógica (exceptuando os quirópteros) é composta por espécies com uma ampla distribuição 

em Portugal, às quais é atribuído o estatuto de “pouco preocupante”. Foram identificadas 33 espécies de 

mamíferos potencialmente presentes na área de estudo. 

 

Refere-se a presença da lontra Lutra lutra (Anexos B-II e B-IV da Directiva Habitats), espécie ubíqua que pode 

ser observada na área de estudo junto aos corredores ripícolas; do toirão Mustela putorius e da geneta Genetta 

genetta (Anexo V da Directiva Habitats). 

 

Relativamente ao grupo dos quirópteros, na área da ribeira da Palha/rio Largo foi confirmada a presença de 

Morcego-anão Pipistrellus pipistrellus e Morcego-rabudo Tadarida teniotis (estatuto de “pouco preocupante” e 

“informação insuficiente”, respectivamente; ambas do Anexo B-IV da Directiva Habitats), e identificada como 

ponto de alimentação a área próximo do viaduto da linha do Norte, junto à ribeira com vegetação ripícola. O EIA 

refere que neste local a presença de indivíduos foi uma constante ao longo de todo o período de amostragem, 

sendo que pela análise efectuada, todas as espécies potencialmente ocorrentes na área de estudo, ocorrem 

potencialmente neste local. De destacar a ocorrência potencial de Morcego de Bechstein Myotis bechsteinii que é 

uma espécie “Em Perigo”, Morcego-de-peluche Miniopterus schreibersii e Morcego-de-franja Myotis nattereri que 

são espécies “Vulneráveis”. 

 

Na área do vale do Vouga apenas foi possível confirmar a presença de Morcego-anão Pipistrellus pipistrellus. 

 

Aves 

Na área de estudo abrangida pela ZPE Ria de Aveiro foram listadas 105 espécies de aves, sendo que na área do 

vale do Vouga ocorrem 79 espécies (87% de ocorrência confirmada) e na área da ribeira da Palha/rio Largo 

ocorrem 98 espécies (60% de ocorrência confirmada). A maioria são espécies comuns na região, estando 

presentes não só na área da ZPE, mas, também, na sua área envolvente. Das 19 espécies consideradas de 

especial interesse conservacionista presentes na área de estudo, a ribeira da Palha/rio Largo apresenta 12 

espécies de interesse conservacionista (e 12 espécies do Anexo I da Directiva Aves), sendo que a maioria delas 

está dependente da zona húmida, enquanto a área do vale do Vouga apresenta 5 espécies de interesse 

conservacionista (e 9 espécies do Anexo I da Directiva Aves). 

 

Destacam-se 5 espécies-alvo de orientações de gestão do Plano Sectorial para a Rede Natura 2000, nas áreas da 

ribeira da Palha/rio Largo e do vale do Vouga, sobre as quais o EIA refere: 
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Garça-pequena Ixobrychus minutus 

É muito provável que ocorra na área da ribeira da Palha/rio Largo, uma vez que o habitat lhe é muito favorável 

(grande extensão de vegetação palustre, incluindo caniçais) e está presente na ribeira do Pano a jusante desta 

área. A área do vale do Vouga não possui características de habitat favoráveis à presença desta espécie. 

 

Garça-vermelha Ardea purpurea 

Espécie “Em Perigo”, possui uma população reduzida que tem vindo a diminuir. Em 2005 estavam confirmadas 5 

colónias na região: ilha do Garcia, Salreu, ribeira da Horta, ribeira do Pano e próximo à Foz do Vouga, dados que 

apontam para a extrema importância da Ria de Aveiro para a conservação desta espécie a nível nacional. É 

frequentemente observada na área do vale do Vouga quer efectuando deslocações ao longo do vale (corredor de 

passagem), quer a alimentar-se no leito e margens do rio. A maioria dos indivíduos que são observados nesta 

área provêm da colónia da ribeira da Horta. 

 

Espécie muito frequente na área da ribeira da Palha/rio Largo, que utiliza como área de alimentação (na zona 

imediatamente a montante do viaduto sobre a linha do Norte foram observados, em simultâneo, 8 e 10 

indivíduos, num período de 15 minutos). Os indivíduos aqui presentes provêm da colónia da ribeira do Pano, uma 

colónia com grande importância a nível nacional. 

 

Milhafre-negro Milvus migrans 

Está presente em toda a ZPE, tendo sido observado em actividade de caça na área de estudo, nidificando, muito 

provavelmente, nas áreas florestais envolventes. 

 

Águia-sapeira Circus aeruginosus 

Espécie nidificante na Ria de Aveiro. Uma área muito importante para esta espécie é a Pateira de Fermentelos, 

localizada muito próximo da área de estudo. Foi observada em actividade de caça sobrevoando a área da ribeira 

da Palha/rio Largo, onde possivelmente também nidifica. Na continuidade desta área, para jusante, localiza-se a 

ribeira do Pano que é também utilizada por esta espécie para nidificação. 

 

Águia-pesqueira Pandion haliaetus 

Esta espécie está presente em toda a ZPE (sobretudo durante os períodos migratórios e durante o inverno), 

possui estatuto de “Em Perigo” e foi observada deslocando-se entre a Ria de Aveiro e a Pateira de Fermentelos, 

funcionando o vale do Vouga como corredor de passagem. Embora não se tenha confirmado a presença desta 

espécie na área da ribeira da Palha/rio Largo, não é de excluir a sua presença aqui, sobretudo durante o Inverno, 

face à disponibilidade de habitat favorável. 

 

Herpetofauna 

Foram identificadas 10 espécies de anfíbios de ocorrência potencial na área de estudo, maioritariamente de 

distribuição muito alargada no nosso país e não ameaçadas. Apenas foi confirmada a presença da rã-verde Rana 

perezi.  

 

Quanto aos répteis, foram igualmente identificadas 10 espécies de ocorrência potencial na área de estudo, tendo 

sido confirmada a presença de lagarto-de-água Lacerta schreiberi (endemismo ibérico, espécie quase ameaçada, 
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incluída nos Anexos II e IV da Directiva Habitats), da cobra-de-água-de-colar Natrix natrix e da cobra-de-água-

viperina Natrix maura. 

 

Ictiofauna 

Foram inventariadas 21 espécies de peixe de ocorrência potencial na área de estudo.  

Na área da bacia hidrográfica do rio Vouga abrangida pela área de estudo serão prováveis as ocorrências de 

ruivaco Chondrodtoma oligolepis, a pardelha Rutilus arcasi, a boga Chondrostoma polylepis e o barbo Barbus 

bocagei. 

 

Na área da bacia hidrográfica do rio Douro abrangida pela área de estudo serão prováveis as ocorrências da 

enguia Anguilla anguilla, boga-do-Douro Chondrostoma duriensis, escalo-do-Norte Leuciscus caroliterti e Bordalo 

Squalius alburnoides. 

 

Identificação e Avaliação de Impactes 

Flora e Vegetação 

 

Relativamente aos impactes na flora e vegetação, o EIA refere que “…todos os casos de atravessamento de 

biótopos classificados de maior sensibilidade ecológica (biótopos ribeirinhos e sistema agrícola de “Bocage”), 

desenvolvem-se em viaduto de modo a minimizar a sua afectação.”.  

 

Fase de Construção 

Do ponto de vista florístico, a fase de construção representará um impacte negativo, significativo a nível local, 

permanente e de moderada magnitude, relacionado com a destruição completa e directa do coberto vegetal 

(considerada numa faixa de 80 metros), devido a acções de desmatação e mobilização do terreno na zona a 

intervencionar. Este impacte é cumulativo ao longo de todo o traçado sendo considerado significativo no âmbito 

regional. 

 

Os biótopos “floresta de produção” e “campos agrícolas” são os mais afectados. Quanto aos biótopos classificados 

de maior sensibilidade ecológica (“biótopos ribeirinhos” e “sistema agrícola de “Bocage””), os impactes negativos 

identificados far-se-ão sobretudo sentir no Trecho 1, nos sistemas associados à ZPE Ria de Aveiro. 

 

Quanto à afectação de habitats naturais nas duas zonas de atravessamento da ZPE Ria de Aveiro pelo projecto, a 

Solução A afecta 3 tipos de habitats, enquanto a Solução B afecta 2 tipos. O habitat mais afectado em ambas as 

soluções é o habitat 91E0 (habitat prioritário), afectação que respeita a uma maior extensão na Solução A. 

Quanto ao habitat 92A0, a afectação em ambas as soluções é semelhante. O habitat 3150 apenas é afectado pela 

Solução A na área da ribeira da Palha/rio Largo. 

 

O EIA refere que “… no caso da ribeira da Palha/rio Largo, tratando-se de uma zona húmida, a construção do 

viaduto implicará a construção de um aterro temporário paralelo à zona de implantação dos pilares, de forma a 

permitir a circulação das máquinas, admitindo-se que poderá ocorrer uma afectação particularmente intensa da 

zona húmida na zona de implantação da Solução A. Assim, tendo em conta a extensão, número e distribuição dos 

habitats naturais na área da ribeira da Palha/rio Largo e na área do vale do Vouga, os impactes associados à fase 

de construção da Solução A serão de maior magnitude e significado.”. O EIA refere, ainda, que “Na maior parte 
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dos casos é quase certo que a afectação destes habitats seja permanente, nomeadamente no que respeita ao 

habitat 91E0 associado ao sistema “Bocage” na área do vale do Vouga (sob viaduto).”. 

 

Considerando para efeitos cumulativos as ligações à linha do Norte correspondentes ao Lote B, o atravessamento 

da zona húmida é realizado no quadrante SE do subsistema ecológico da ribeira da Palha/rio Largo, adjacente ao 

actual viaduto da linha do Norte, não afectando nenhuma destas ligações directamente qualquer habitat 

classificado. 

 

Na Fase de Exploração os principais impactes ao nível da flora e vegetação identificados resultam sobretudo da 

perda potencial e indirecta de espaços com vegetação em função do acréscimo de actividade económica e 

ocupação dos solos nas zonas envolventes às unidades e equipamentos de apoio à gestão e exploração da LAV. 

 

Fauna 

Fase de Construção 

 

A maioria das acções na fase de construção (desmatação e modelação do terreno, ocupação temporária das 

áreas afectas a estaleiros e acessos provisórios, movimentação de maquinaria e pessoas nas zonas a 

intervencionar), traduzem-se em: 

� destruição directa da flora, e, portanto, dos biótopos da fauna. Impacte negativo, significativo, directo, 

permanente e irreversível. De magnitude reduzida e pouco significativo na área do vale do Vouga, bem como 

para a Solução B na área da ribeira da Palha/rio Largo. Impacte de magnitude moderada, significativo a 

muito significativo para a Solução A na área da ribeira da Palha/rio Largo; 

� incremento da perturbação, devido a ruído e movimentação, mas também, devido a erosão das margens das 

linhas de água, sobretudo em períodos de elevada pluviosidade, ocorrendo o assoreamento dos sistemas 

aquáticos. Impacte negativo e temporário, de magnitude reduzida e pouco significativo na área do vale do 

Vouga; de magnitude moderada e significativo para a Solução B na área da ribeira da Palha/rio Largo, e, de 

magnitude moderada e muito significativo para a Solução A na área da ribeira da Palha/rio Largo; 

� fragmentação do habitat e efeito barreira, que resulta da dificuldade mecânica de transposição da linha 

férrea, que poderá ser reforçada pela vedação da via se esta tiver características impermeáveis 

(especialmente para as espécies com maior habitat e de hábitos terrestres), e, do afastamento dos animais 

devido ao aumento dos níveis de perturbação. Este impacte tem essencialmente expressão no Trecho 1, 

sendo negativo, permanente, de magnitude moderada e significativo para ambas as soluções na área do vale 

do Vouga (uma vez que este vale funciona como corredor de passagem para a avifauna, a obra poderá 

constituir uma barreira à sua presença e deslocação ao longo do vale), bem como para a Solução B na área 

da ribeira da Palha/rio Largo, e, de magnitude moderada e muito significativo para a Solução A na área da 

ribeira da Palha/rio Largo (a Solução A atravessa a zona húmida mais a jusante e longitudinalmente, 

contribuindo para uma maior fragmentação). 

 

Fase de Exploração 

 

Os impactes mais expressivos na fase de exploração são: 

� fragmentação e efeito barreira imposto pela infra-estrutura: 

Constitui um efeito permanente do impacte iniciado durante a fase de construção. O facto das soluções serem 

realizadas em viaduto na totalidade da extensão de atravessamento da ZPE Ria de Aveiro, minimizará o impacte 
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sobre as espécies de menor porte, mais tolerantes à presença de actividades humanas (passeriformes), 

sobretudo se as condições de habitat mantiverem continuidade sob o viaduto com a manutenção da vegetação 

palustre/ripícola. No entanto, o efeito de fragmentação torna-se mais evidente para as espécies de aves de maior 

porte que necessitam de uma maior área contínua de habitat favorável e que ultrapassarão superiormente a 

infra-estrutura. Sendo o vale do Vouga um corredor de passagem da avifauna entre a Ria de Aveiro e a Pateira 

de Fermentelos, a infra-estrutura contribui para que as espécies mais sensíveis evitem movimentar-se ao longo 

do curso de água, aumentando o efectivo efeito barreira, diminuindo a área útil de habitat utilizado pelas 

populações. Na área da ribeira da Palha/rio Largo a vantagem da Solução B prende-se com o facto da solução 

atravessar a zona húmida num local mais estreito e a montante dos planos de água com maior relevância 

conservacionista. Impacte negativo, permanente, de magnitude moderada e significativo na área do vale do 

Vouga e para a Solução B na área da ribeira da Palha/rio Largo; de magnitude elevada e muito significativo para 

a Solução A na área da ribeira da Palha/rio Largo; 

 

� mortalidade específica devido à colisão com as composições e/ou com a rede eléctrica: 

Impacte cuja magnitude é difícil de estimar (que deve ser objectivo do programa de monitorização) e que 

abrange fauna terrestre (atropelamento) e voadora e que assume grande relevância pelo facto de nas áreas de 

atravessamento da ZPE Ria de Aveiro ocorrer um conjunto importante de espécies de especial interesse 

conservacionista, entre as quais se salienta a garça-vermelha Ardea purpurea e a águia-sapeira Circus 

aeruginosus. Este impacte será especialmente crítico e potencialmente muito significativo na área de 

atravessamento da ribeira da Palha/rio Largo face às características da área e à maior presença de espécies com 

especial valor conservacionista, quer de aves, quer de quirópteros.  

 

Impacte negativo, permanente, de significância moderada na área do vale do Vouga e para a Solução B na área 

da ribeira da Palha/rio Largo; de significância mais elevada para a Solução A na área da ribeira da Palha/rio 

Largo. 

 

Impactes Cumulativos 

� Infra-estruturas lineares existentes e Ligação à linha convencional 

 

Os impactes cumulativos assumem especial importância, sobretudo na fase de exploração, uma vez que existem 

ou estão previstas diversas infra-estruturas que impõem sobre a biodiversidade o mesmo tipo de impactes que o 

projecto em análise. 

 

No que respeita à fragmentação do habitat/efeito barreira, é expectável que na área do vale do Vouga o impacte 

cumulativo resultante da implantação da LAV e da A1 não se revele de grande significância. Já no que respeita à 

mortalidade por colisão, o impacte cumulativo será potencialmente significativo uma vez que a existência de duas 

infra-estruturas lineares muito próximas torna difícil a transposição com sucesso/sem ocorrência de colisão por 

parte da fauna voadora. Na área da ribeira da Palha/rio Largo, as infra-estruturas existentes (A1 e EN 235 e linha 

do Norte), introduzem já actualmente um efeito barreira/fragmentação relevante do habitat. No que respeita à 

futura ligação à linha do Norte, a Ligação A induzirá um impacte cumulativo de magnitude e significância inferior 

ao induzido pela Ligação B, uma vez que na Ligação A as vias ascendente/descendente estão encostadas uma à 

outra e muito próximo quer da A1 quer da linha do Norte. Relativamente à mortalidade, quanto maior a 

fragmentação e quanto maior for a extensão das infra-estruturas que atravessam áreas com elevado valor 

conservacionista, maior será a probabilidade de ocorrerem colisões aquando da transposição da barreira. Ao nível 
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da mortalidade, o efeito cumulativo das referidas infra-estruturas existentes e da construção da ligação à linha do 

Norte revelar-se-á potencialmente significativo.  

 

� Projectos Complementares “Alimentação de Energia e Novos Sistemas de Alta Tensão” 

 

Neste projecto apenas está prevista uma subestação da RAVE que terá cerca de 1 ha de dimensão (80x120m) e 

deverá localizar-se sensivelmente ao km 29+750 na Solução A, e, entre os Km 29,5 e 30,5 na Solução B. Esta 

unidade de tracção será interligada à Subestação da REN de Estarreja (220kV/60kV), materializada por uma linha 

de alimentação aérea a 220kV (ligação directa), com uma extensão variável (segundo as diferentes localizações 

em análise) de 500 a 1000 m. Tanto os locais previstos para as subestações de tracção como os corredores de 

alimentação se perspectivam em área florestal (apenas a localização L1 da solução B ocorre em área agrícola), 

fora de áreas classificadas no âmbito da conservação da natureza e da biodiversidade, distanciando-se cerca de 5 

km da ZPE Ria de Aveiro.  

 

O projecto complementar traduzir-se-á em impactes cumulativos pouco relevantes uma vez que a unidade de 

tracção RAVE se implanta paralela e adjacente ao Lote A, enquanto a Linha MAT se irá desenvolver em curta 

extensão num território já bastante fragmentado.  

 

Impactes Residuais 

No que respeita aos impactes residuais, o EIA refere que as medidas propostas visam minimizar os impactes ao 

nível da perturbação da fauna, da degradação/destruição do habitat, da fragmentação/efeito barreira e da 

mortalidade. A perturbação da fauna e a degradação/destruição do habitat constituirão impactes residualmente 

de significado moderado, sendo possível que os impactes associados à mortalidade venham a ser eliminados. A 

fragmentação/efeito barreira será o impacte mais difícil de minimizar, dado que abrange toda a fauna de forma 

irreversível, sobretudo as espécies mais sensíveis e de maior porte, que terão que sobrevoar superiormente a 

infra-estrutura e para quem o efeito barreira não é minimizável. A avaliação, a longo prazo, deste impacte deverá 

ser objecto do programa de monitorização.  

 

Comparação de Alternativas 

Face aos valores naturais em causa e aos expectáveis impactes que, sobre eles, induzirão as propostas de 

traçado, apresenta-se de seguida a análise comparativa das Soluções. 

 

Trecho 1 

Na fase de construção a Solução A induzirá impactes de maior magnitude e significância em habitats naturais, 

que serão permanentes, verificando-se uma afectação em maior número de habitats e numa maior extensão. 

Verificar-se-á uma maior perturbação da fauna, bem como maior fragmentação e efeito barreira, uma vez que o 

traçado atravessa a ribeira da Palha/rio Largo mais a jusante e longitudinalmente aos planos de água com maior 

relevância conservacionista. Também na fase de exploração a Solução A induz impactes de magnitude e 

significância mais elevados, nomeadamente no que respeita a fragmentação e efeito barreira, e, à mortalidade da 

fauna voadora.  

 

Emite-se parecer desfavorável à Solução A. 
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A Solução B é a mais favorável em termos ecológicos, uma vez que atravessa a ribeira da Palha/rio Largo num 

local mais estreito e mais a montante da zona húmida, afectando um menor número e uma extensão menor de 

habitats de maior sensibilidade e relevância ecológica, contribuindo para uma menor fragmentação e efeito 

barreira. 

 

Trecho 2 

A Solução B é menos desfavorável que a Solução A, dada a menor afectação de habitats ecologicamente 

sensíveis.  

 

Trecho 3 

Neste troço os sistemas ecológicos não constituem factor de comparação uma vez que a afectação de habitats 

ecologicamente sensíveis é muito reduzida e semelhante em ambas as Soluções A e B, para além de que ambas  

as soluções interferem com zonas onde existe uma ocupação urbana intensa. 

 

Trecho 4 

Ambas as Soluções A e B interferem zonas com uma ocupação urbana intensa, pelo que, os sistemas ecológicos 

não constituem factor de comparação. 

 

A nível ecológico, no Trecho 1, a Solução A induz impactes muito significativos, nomeadamente na travessia da 

área da ribeira da Palha/rio Largo, pelo que se emite parecer desfavorável à Solução A no Trecho 1. No Trecho 2, 

verifica-se uma menor (ainda que pouco relevante) afectação de habitats ecologicamente sensíveis na Solução B. 

Assim, nos Trechos 1+2, o Corredor corresponde à combinação B1-B2 é o corredor menos impactante. Todavia, 

porque no Trecho 2 as diferenças nos impactes identificados para as duas soluções não são relevantes, admite-

se, em alternativa à combinação B1-B2, o corredor correspondente à combinação B1-ILBA-A2. Nos Trechos 3 e 4, 

os sistemas ecológicos não constituem factor de comparação. 

 

 

6.6 Vibrações 

 

As vibrações geradas nos terrenos situados nas imediações da via férrea de alta velocidade podem ser causas de 

preocupação devido a duas ordens de razões, a primeira das quais incide sobre as vibrações transmitidas aos 

terrenos anexos, em especial as de baixa frequência que podem provocar danos nas estruturas construídas 

adjacentes e, acessoriamente, são susceptíveis de causarem instabilidades na infraestrutura das próprias vias, 

afectando o tráfego regular das composições ferroviárias. 

 

Tais fenómenos não foram contemplados na versão inicial do EIA e só no Aditamento de Novembro de 2009 

foram referidos.  

 

A quantidade de energia vibratória que é transmitida até à estrutura da via depende muito da rigidez das rochas 

subjacentes e da fixação e protecção dos carris, da velocidade do comboio, do peso por eixo, da qualidade do 

material circulante, do tipo de super-estrutura, assim como da rigidez e da qualidade da plataforma da via. 
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Assim, os factores principais que influenciam as vibrações dos terrenos causados por comboios de alta velocidade 

estão associados a três aspectos: a fonte das vibrações, as suas transmissões através dos terrenos de fundação 

da via e os seus efeitos nos receptores. 

 

A dependência das vibrações dos terrenos face à velocidade dos comboios não segue uma lei simples, devido à 

variedade dos mecanismos activos na fonte. Verifica-se que existe uma forte dependência da vibração a baixas 

velocidades e uma menor dependência para altas velocidades, com uma fronteira em torno de 100km/h (Greer & 

Collins, 1986, citado por Hildebrand, 2001). 

 

A este propósito é sabido que para velocidades típicas de circulação das composições ferroviárias, as vibrações do 

terreno aumentam cerca de 4 dB a 9 dB com a duplicação da velocidade (Remington et al, citado por Hildebrand, 

2001). 

 

Para velocidades muito altas, o mecanismo de geração quase-estático pode até provocar efeitos super-sísmicos, 

análogos ao efeito supersónico quando aviões atingem a velocidade do som no ar. Isto ocorre se algumas 

características das velocidades características da propagação das ondas na via e no solo forem tão baixas que se 

aproximem da velocidade de circulação dos comboios. As ondas de  Rayleigh em solos muito brandos provocam 

estes fenómenos, designados por “boom” sísmico. 

 

O estado mecânico dos carris também é muito importante em termos de geração das vibrações, pois eles são os 

primeiros elementos a garantirem o suporte da via, bem como a existência de rugosidades sobre a sua superfície, 

provocando um contacto deficiente entre a roda e o carril que origina as vibrações. A passagem das rodas do 

comboio sobre as ligações entre carris, bem como sobre as juntas, também gera vibrações. 

 

Do ponto de vista da propagação das vibrações, o perfil dos terrenos, bem como a sua geometria, influenciam a 

velocidade de propagação, pois esta última é dependente das características geotécnicas dos terrenos, sobretudo 

da sua rigidez, e a espessura das camadas influencia os fenómenos de reflexão e refracção inerentes à 

propagação das ondas. A distância que as vibrações podem percorrer livremente também afecta a amplitude das 

mesmas, pois verifica-se que a amplitude das vibrações diminui com a distância à fonte, independentemente do 

factor de atenuação característico de cada tipo de terreno. 

 

Em termos dos receptores, as vibrações causam incómodos nos seres humanos e danos nas estruturas e nos 

equipamentos. Verifica-se que as vibrações sentidas nas estruturas de edifícios são influenciadas pelo tipo de 

fundação, com ou sem estacas, pela rigidez da estrutura, bem como pelo seu peso, as quais vão influir no 

comportamento dinâmico, e pela altura do edifício, representada pelo número de andares. 

 

Em termos do incómodo para o ser humano, a norma ISO 2631-2 (1985), que caracteriza a resposta dos seres 

humanos às vibrações nos edifícios, fornece algumas linhas orientadoras sobre os níveis de vibrações aceitáveis, 

expressos em termos das velocidades máximas de vibração: na gama de frequências entre 8-64Hz, o limiar de 

percepção é de 0,2mm/s, o nível de incómodo provável é de 1mm/s e o nível de incómodo é de 0,4 a 1,0mm/s. 

Para frequências mais baixas, estes limites aumentam com a diminuição da frequência. 

 

Por outro lado, em termos das vibrações do terreno causadas por comboios, o limite superior das frequências não 

está bem definido. Segundo Remington et al 1996, as vibrações do terreno podem ser relevantes até frequências 
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de 200-250 Hz. O ruído secundário resultante das vibrações do terreno pode ser sentido nos edifícios até cerca 

de 200 Hz, sendo que a frequências mais elevadas a atenuação, ao longo do percurso, através do terreno, é 

muito elevada (Jones, 1994). 

 

O limite inferior de frequências de interesse depende da natureza do problema. Se o problema for ruído 

secundário, então aplica-se o limite da banda audível de 18-20 Hz. Mas o incómodo directo causado pelas 

próprias vibrações continua até à banda dos infra-sons.  

 

Para problemas geotécnicos, o interesse vai até frequências abaixo dos 10 Hz (Hannelius, 1975), sendo 

controlado pelo posicionamento da concentração da energia no espectro de frequências. Em Ledsgärd, por 

exemplo, é de cerca de 4-5Hz, enquanto em terrenos mais rígidos, pode envolver frequências mais altas 

(Hildebrand, 2001). 

 

Do ponto de vista da vibração da via, verifica-se que os danos em travessas e os assentamentos da camada de 

balastro ocorrem para vibrações situadas nas gamas dos 50 a 500 Hz (Kruse & Popp, 2000). Já a respeito de 

vibração nos edifícios vizinhos, as paredes e os pisos geralmente têm ressonâncias na gama de 20 a 30 Hz 

(Jones, 1994), sendo que a ressonância dos pisos é mais crítica para problemas de conforto das pessoas 

(Madshus et al, 1999). 

 

Especificamente para a via de alta velocidade Aveiro - Vila Nova de Gaia constataram-se deficiências no EIA e 

seus Aditamentos, excepto no de Novembro de 2009, que apresenta uma nova versão do Capítulo 6.10.1 – 

Impactes de vibrações. 

  

Dada a apresentação de diversos elementos complementares em alguns dos quesitos, assim como a prometida 

abordagem de outros na fase de elaboração do Projecto de Execução, e considerando a reduzida importância que 

as vibrações possuem sobre a viabilização da AIA, incluindo a sua indefinição de preferência sobre uma das duas 

opções de traçado considera-se positiva a contribuição do volume de Aditamento, razão pela qual se aceitou a 

concessão da respectiva conformidade. 

 

 

6.7 Ruído 

A caracterização da situação de referência recorreu à realização de medições acústicas na zona em estudo, tendo 

sido obtidos valores, na maioria dos locais, inferiores a Lden 63 e Ln 53 dB(A). Excepção numa minoria de 

pontos, onde a rodovia A1 determinou a subida dos níveis sonoros. 

 

A avaliação dos impactes efectuada foi mais qualitativa que quantitativa, dado o estudo mencionar não ser 

conhecido, nesta fase, o planeamento da obra. Chama a atenção para situações de desmontes a fogo e a 

consequente necessidade de proteger edifícios e minimizar o impacte nas populações. 

 

Para a fase de exploração foram efectuadas previsões de ruído utilizando o software SoundPlan e o método de 

cálculo holandês para ferrovias, recomendado pela legislação nacional e europeia. 
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Foi considerado o tráfego de 2025 e uma velocidade de 300 Km/hora, construindo um cenário desfavorável em 

termos de ruído, aceitável para a análise comparativa de alternativas mas que, em fase de RECAPE, deverá ser 

corrigido. 

 

Foram obtidas faixas afectadas pelo projecto, considerando as isófonas Lden de 63 e Ln de 53 dB(A), de 200 e 

180 m, respectivamente. 

 

Os resultados foram apresentados em mapas de ruído e em quadros (6.9.3 a 6.9.6 do EIA) onde são indicados os 

valores de ruído dos pontos mais expostos de todos os locais identificados na situação de referência. 

 

A partir dos mapas foram contabilizados, para cada alternativa de traçado da ferrovia, todos os edifícios 

localizados na faixa contida pelas isófonas acima referidas. 

 

A significância do impacte foi atribuída, numa relação de proporcionalidade directa, utilizando um índice, o IEA, 

criado com base neste número de edifícios afectados.  

 

A magnitude do impacte foi também avaliada, sendo considerada elevada sempre que o ruído da situação futura 

com projecto superar o da situação de referência em mais de 12 dB(A). 

 

Comparação de Alternativas de Traçado - Avaliação Comparativa de Impactes de Ruído 

No estudo, a escolha das alternativas de traçado mais favoráveis do ponto de vista do Ruído, recaiu nas que 

apresentaram menor IEA, configurando a Solução B1-ILBA-A2-B3-A4, com a qual se concorda. 

 

Avaliação do Impacte no Ruído: 
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1IEA  Hierarquia 

1 e 2 

A1-A2 171 122 0 149 114 0 415 377 7,92 4 

B1-B2 189 100 0 160 92 0 389 344 7,33 2 

A1-ILAB-B2 141 125 0 126 118 0 391 362 7,53 3 

B1-ILBA-A2 110 78 0 97 70 0 266 237 5,03 1 

3 
A3 186 165 0 165 148 0 516 461 9,77 2 

B3 195 141 0 189 112 0 477 413 8,9 1 

4 
A4 78 80 0 57 77 0 238 211 5,44 1 

B4 119 132 0 125 110 0 383 345 10,26 2 

        1IEA (Índice de Exposição Acústica) = (ILden + ILn )/100 

Fonte: EIA 
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No quadro acima, transcrito do estudo, observa-se que: 

i) para os Trechos 1 e 2, a alternativa B1-ILBA-A2 é claramente mais vantajosa que todas as restantes, 

ii) para o Trecho 3, a alternativa B3 é preferível à A3, embora esta vantagem não seja tão marcada quanto a 

vantagem de B1-ILBA-A2 face, por exemplo, à A1-A2 (a diferença do IEA e do nº de edifícios afectados é muito 

menor entre B3 e A3 do que entre B1-ILBA-A2 e A1-A2), 

iii) e para o Trecho 4, é a A4 a alternativa menos impactante quanto ao Ruído. 

 

 

6.8 Uso do Solo  

CCDR/C 

O Projecto intersecta um conjunto de litologias, referindo o EIA que dominam, a norte, solos pouco consolidados, 

maioritariamente de arenitos de textura mediana a grosseira ou derivados de xistos e grauvaques, determinando, 

no geral, solos de reduzida aptidão agrícola, consequentemente mais vocacionados para usos florestais. 

 

Para sul ocorrem solos aluvionares ou coluvionares que, devido a deficientes condições de drenagem, apresentam 

igualmente reduzida aptidão, só potenciada mediante a realização de investimentos vultuosos ao nível da 

drenagem dos mesmos. 

 

O Projecto não intercepta solos característicos para a produção local de vinha, mesmo integrando-se o concelho 

de Oliveira do Bairro na Região Demarcada da Bairrada. Acresce referir que, segundo o EIA, os traçados nos dois 

corredores em estudo não interceptam área pertencente aos campos do Baixo Vouga Lagunar. 

 

Quanto ao uso actual do solo, as áreas florestais são a classe com maior representatividade no corredor em 

estudo, ocupando mais de 60 %. Estas áreas têm maior predominância a sul e centro do corredor em análise e 

são essencialmente constituídas por pinheiro bravo e eucaliptal. 

 

O uso actual do solo do corredor em estudo revela que a região apresenta um cariz essencialmente rururbano, 

com coincidência entre espaços urbanos, industriais, agrícolas e florestais. No entanto, a paisagem global denota 

ainda, no essencial, uma importante matriz rural. 

 

A diminuição irreversível dos solos decorrente da ocupação directa por parte do Projecto constitui o principal 

impacte negativo do Projecto a este nível. 

 

A tipologia de solo mais afectada nos Trechos 1 e 2 é os Mediterrâneos Vermelhos (inseridos na categoria Solos 

Argiluviados Pouco Insaturados). No Trecho 3 os Coluviossolos (integrado na categoria Solos Incipientes) e 

Mediterrâneos Húmicos, enquanto no Trecho 4, a tipologia área social predomina. 

 

Considera-se que os impactes nos Solos Afectados pelas Áreas de Obra (deposição temporária de terras; 

instalação e deposição de estaleiros e outras áreas de apoio à obra e da abertura de caminhos de acesso; 

compactação de áreas laterais da obra; aumento potencial da erosão e áreas de empréstimo) na globalidade são 

temporários e pouco significativos, atendendo à implementação das medidas de minimização propostas no EIA 

(Relatório Síntese, Parte 2, páginas 7.14 e 7.15) para a fase de construção, as quais se enquadram nas Medidas 

Gerais para a Fase de Construção (constantes do site da APA). 
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Concorda-se na generalidade com a avaliação dos impactes para a fase de exploração, assim como com a 

necessidade do promotor deste Projecto colaborar activamente na definição mais concreta das futuras ocupações 

dos solos na proximidade do Projecto, nomeadamente da Estação de Aveiro. 

 

Relativamente aos Solos considera-se que as alternativas mais favoráveis, tendo em conta as suas características 

e potencialidades são: Trecho 1 e 2: A1-A2 e B1-B2 e no Trecho 3: A3, dadas as menores afectações em termos 

da tipologia de solos mais aptos em termos agrícolas (solos incipientes e solos litólicos). 

 

O principal impacte negativo, quanto ao uso e ocupação actual dos solos, reside na implantação de um novo 

espaço canal e a substituição face aos usos e ocupações existentes na actualidade. 

 

O Projecto desenvolve-se predominantemente em áreas florestais, seguindo-se a área agrícola, a urbana e a 

industrial. 

 

A localização dos estaleiros deverá obedecer a todos os condicionamentos expressos na Medida de Minimização 7 

(Implantação de Estaleiros e Parques de Materiais) da APA, devendo o Projecto de Execução apresentar Planta de 

Condicionamentos, a integrar o Caderno de Encargos. 

 

As acções do Projecto deverão circunscrever-se à menor área possível, o que desde logo torna menos 

significativas as respectivas afectações. 

 

Os impactes decorrentes do atravessamento das áreas urbanas e industriais são negativos, dependendo no 

entanto a sua significância da forma como o PE poderá conceptualizar esse mesmo atravessamento, minimizando 

ao máximo essa afectação. 

 

Quanto aos impactes nas áreas florestais, os mesmos apesar de negativos, restringem-se a uma faixa de 80 

metros ao eixo da via, não subvalorizando o facto de constituir o uso e a ocupação predominante, o que atenua a 

importância da afectação. 

 

A afectação directa de áreas agrícolas representa também um impacte negativo em termos de perda irreversível 

e/ou de diminuição da produtividade ou mesmo de complemento nos rendimentos familiares. A atenuar, como 

compensação desta situação, refira-se o processo de expropriação célere e justo e atento às situações de 

afectação parcial mas inviabilizadora de continuidade, assim como a concepção de uma planificação dos trabalhos 

também concordante com a época das colheitas.  

 

Ao impacte negativo decorrente dos cortes em termos de acessibilidades locais deverá contrapor o PE, tal como 

refere o EIA, com a conceptualização de adequados atravessamentos das parcelas agrícolas de reconhecido 

valor/viabilidade económico-financeira ao nível dos sistemas produtivos ou mesmo um adequado sistema de 

restabelecimentos viários locais, incluindo caminhos paralelos, não descurando a implantação de viadutos sobre 

as principais áreas agrícolas, nomeadamente sobre o rio Vouga, os quais minimizam a afectação.  

 

A maior compactação decorrente da implantação do Projecto consubstancia um impacte negativo, embora 

localizado e temporário. 
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A potencialidade negativa da ocorrência de derrames de substâncias contaminantes será devidamente atenuada 

pela prevista manutenção da maquinaria em local devidamente apropriado para o efeito. Sempre que se detectar 

uma situação de contaminação por hidrocarbonetos (derrames acidentais), deverá proceder-se à recolha e 

tratamento adequados dos solos e/ou águas contaminadas. 

 

À fase de exploração, o EIA atribui uma maior pressão nas áreas agrícolas e florestais e uma densificação na 

zona da Estação de Aveiro, para o que deverão concorrer, por via de outros “agentes” e mecanismos 

(instrumentos de gestão do território) a adequada estratégia de ocupação. A expectável procura por essas áreas 

também assume a sua positividade em termos de valorização dos próprios solos, através da previsão de um novo 

uso ou ocupação (urbano/industrial). 

 

Relativamente às alternativas mais favoráveis quanto ao uso e ocupação do solo, considera-se que não existem 

grandes diferenças. 

 

No que respeita aos usos urbanos e industriais, destacam-se duas situações: 

� A representação incorrecta, pela sua inexistência, de área correspondente a Uso Industrial (Carta de Uso 

Actual do Solo 1) cerca do km 7+000 da alternativa A1-A2 poderá ter levado a que a respectiva avaliação de 

impactes tenha sido sobrevalorizada em seu desfavor face à alternativa B1-B2. Uma nota quanto ao facto do 

atravessamento da Zona Industrial do Mamodeiro (cerca do km 4 da alternativa A1-A2) acontecer em 

viaduto e o PE poder perspectivar um prolongamento ao mesmo para minimizar esse atravessamento. 

� Considera-se que a alternativa A3 não deva assumir uma avaliação de impactes com maior significado 

negativo do que a alternativa B3 (aproximadamente entre os km 42 e 50 das duas alternativas), tendo em 

conta a maior interferência com espaço urbano e industrial por parte desta última neste trecho. 

� Mesmo numa situação de não existência de diferenciação das alternativas em termos de viabilidade do 

Projecto, mas na articulação com o mais favorável em termos de Solos (questão mais diferenciadora), pelo 

potencial e menor área agrícola a ocupar, considera-se que no cômputo geral, no Trecho 1 e 2 a alternativa 

A1-A2 será a mais favorável na conjugação com a A3 no Trecho 3. 

 

 

CCDR/N 

 

As soluções em análise afectam essencialmente uso florestal e uso agrícola. Em menor percentagem serão 

afectados solos com uso urbano e mais residualmente usos industriais e espaços canais. 

 

O traçado previsto no concelho de Vila Nova de Gaia encontra-se limitado por três grandes condicionantes que 

obrigaram a um cuidado acrescido na sua projecção, a saber: a pedreira de Fermil; o Parque Empresarial de 

Canelas; e a Subestação de Canelas. A forte urbanização deste concelho impôs a necessidade de apresentação 

de vários quilómetros em túnel e em viaduto, em detrimento da passagem aérea do traçado da Ligação de Alta 

Velocidade. 

 

Da visita efectuada ao traçado, constatou-se algumas das principais afectações. Destas destacam-se, pela sua 

grandeza, a afectação de uma pedreira, a pedreira de Fermil, que irá ser atravessada em viaduto pela Solução 

A, na qual haverá necessidade de implantação de pilares do viaduto nas áreas de escritório e sociais da 

pedreira, não afectando a exploração de massas minerais propriamente dita, nem inviabilizando a sua futura 
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expansão. Esta solução implica ainda, na sua continuação, a passagem em viaduto da Zona Industrial de 

Fermil, muito embora o traçado desta Solução pareça não atravessar outros edifícios industriais mas apenas 

uma área ainda de floresta. Em alternativa a Solução B, também em viaduto, apresenta para o mesmo troço a 

afectação de vários edifícios residenciais e de alguns edifícios industriais. 

 

Realça-se que a Zona Industrial de Canelas e futuro Centro Empresarial de Canelas será atravessado em túnel 

pela Solução A, o túnel de Negrelos. Ambas as Soluções atravessam ainda em viaduto a A29. 

 

No início do túnel de Valverde, para ambas as soluções, no sentido Norte-Sul, verifica-se a necessidade de 

implantação de pilares nas proximidades de uma ribeira no seio de uma área verde constituída essencialmente 

por espécies não autóctones.  

 

Na parte terminal do túnel, já na aproximação à ponte de S. João, em Vila Nova de Gaia, constata-se a eventual 

afectação de um conjunto de seis moradias novas, sendo que, segundo o proponente, muito provavelmente 

irão apenas ser afectadas duas ou três destas moradias, desconhecendo-se, actualmente, se haverá 

necessidade de proceder à sua demolição. 

 

A Solução B parece ser a que implicará mais afectações de edificado existente, com a consequente necessidade 

de se proceder a demolições, em particular nos troços à superfície ao longo do viaduto de Valverde e até ao 

emboquilhamento do túnel de Figueira de Mato e na ponte sobre a ribeira da Granja, no concelho de Vila Nova 

de Gaia. Ambas as Soluções apresentam impactes permanentes. 

 

Das Soluções em análise, A e B, que abrangem a Região do Norte, parece que a Solução A será a que implica 

menores impactes a nível do Uso do Solo, sobretudo ao implicar uma menor afectação de usos urbanos já 

consolidados, com edificações existentes. Por este facto, considera-se que a Solução A apresenta um traçado 

preferível em relação ao traçado da Solução B. 

 

 

6.9 Qualidade do Ar  

 

CCDR/C 

Na sequência da identificação dos impactes relativos à qualidade do ar, resultantes da implementação do 

Projecto, tanto na fase de construção como na fase de exploração, salienta-se como sendo o impacte negativo 

mais significativo as emissões de partículas (PM10), directamente associado às actividades e acções previstas 

para a fase de construção, que dadas as características de determinadas zonas abrangidas pelo projecto terá 

uma importância relativamente significativa, contudo temporária. 

 

Na fase de exploração, de acordo com o referido no EIA, os impactes esperados são essencialmente positivos, 

dado que é esperada uma substituição da utilização de outros meios de transporte, mais poluentes, pelos 

comboios de alta velocidade, que por se tratar de comboios de tracção eléctrica não apresentam emissões 

directas de poluentes para a atmosfera. Com a implementação do Projecto, na sua fase de exploração, o 

poluente que apresenta maior expressividade, contudo pouco significativa, são as partículas que resultam de 

fenómenos de ressuspensão, consequência da deslocação dos comboios. 
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Quanto à caracterização da situação de referência da área abrangida pelo projecto, salienta-se que a mesma em 

termos da qualidade do ar encontra-se inserida na Aglomeração de Aveiro/Ílhavo e Zona de Influência de 

Estarreja, áreas estas que apresentam problemas de poluição atmosférica essencialmente no que se refere ao 

poluente partículas. 

 

Face ao exposto, apesar da existência de problemas de poluição atmosférica na área de implementação do 

Projecto, não são esperados agravamentos do estado da qualidade do ar na zona de estudo com a construção da 

linha de alta velocidade. Salienta-se que irá haver um acréscimo de emissões dos poluentes atmosféricos gerados 

pelo tráfego rodoviário nos acessos e parqueamentos nas áreas adjacentes à estação de Aveiro, contudo é 

referido no EIA que tal situação é pouco significativa dado que o volume de tráfego associado é relativamente 

reduzido. 

 

No que concerne à avaliação das alternativas, considera-se que o factor ambiental em questão não se assume 

como diferenciador. 

 

Concorda-se com o facto de não se considerar um plano de monitorização da qualidade do ar. Para a diminuição 

dos principais impactes negativos associados à fase de construção do Projecto apenas será necessário adoptar as 

medidas de minimização constantes do EIA, as quais deverão ser antecedidas por uma programação dos 

trabalhos que reduza efectivamente ao mínimo possível o período em que os solos ficam descobertos, o que 

minimizará a remissão de partículas por remoção eólica. 

 

CCDR/N 

No que diz respeito à situação de referência foi feito o enquadramento legal e uma caracterização do estado da 

qualidade do ar de toda a zona em estudo. 

 

Foram identificadas várias unidades industriais, como por exemplo, a PORTUCEL-Cacia, a Refinaria de 

Matosinhos, a Siderurgia Nacional da Maia e a Quimigal, entre outras, que são indústrias emissoras de 

poluentes, como o SO2, CO, COV e NOx. As fontes móveis destacadas são as principais auto-estradas, 

nomeadamente, A1, A17, A29, A41 e A44 que apresentam, em geral, uma grande intensidade de tráfego o que 

se traduz numa emissão de poluentes, principalmente NOx e COV.  

 

A caracterização da Qualidade do Ar para a área em estudo, no que respeita aos poluentes acima mencionados, 

foi realizada com base nos dados recolhidos nas estações de monitorização de Aveiro, Estarreja, Espinho e 

Antas e na análise do índice de qualidade do ar, disponibilizado no site da responsabilidade da APA: 

www.qualar.org. Foram também analisados os elementos disponibilizados pelo programa de Avaliação da 

Qualidade do Ar em Portugal (DGA/FCT-UNL, 2001) resultantes de duas campanhas nacionais de amostragem 

para o NO2, SO2 e O3. 

 

Foi ainda realizada uma avaliação no caso de não ser implementado o projecto, o que viria a contribuir para um 

aumento de circulação de tráfego automóvel, agravando a libertação de partículas, CO2 e outros poluentes que 

conduzem a uma progressiva degradação da qualidade do ar. 

 

Na fase de construção, os impactes sobre a qualidade do ar prender-se-ão, fundamentalmente, com um 

aumento de matéria particulada (poeiras) durante a realização das obras, sobretudo durante os períodos mais 
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secos, com origem na movimentação de máquinas e veículos pesados, operações de desmatação, 

terraplenagens, rebentamentos e na circulação de viaturas de transporte de materiais pulverulentos entre a 

zona em construção e zonas de abastecimento, que libertam grandes quantidades de materiais finos, quer 

devido à sujidade dos respectivos rodados, quer por perdas de material transportado. A construção desta linha 

implicará um impacte negativo e significativo, de influência local e duração temporária, cessando com o início 

da exploração da linha.  

 

Na fase de exploração, embora de carácter indirecto, os impactes resultam das emissões de diversos poluentes 

em resultado da produção de energia nas centrais eléctricas, que será consumida durante o funcionamento do 

material circulante. Não obstante, apesar do projecto conduzir a um aumento de emissões de poluentes em 

resultado da produção de energia, esse aumento será consideravelmente menor do que aquele que se 

registaria na ausência de projecto.  

 

Por outro lado, considera-se que o início da exploração exercerá um impacte positivo, de magnitude média e 

carácter permanente na qualidade do ar, que será tanto mais significativo quanto maior for a adesão a este 

meio de transporte e a redução da utilização do automóvel. 

 

Para este descritor a comparação das alternativas de traçado apresentadas não se mostra relevante, dado que, 

analisando os impactes gerados pela execução deste projecto não se verificam diferenças significativas entre as 

diferentes soluções. 

 

Com base na avaliação feita aos impactes previsíveis, foram propostas medidas de minimização que se 

consideram adequadas, sendo que incidem principalmente na redução de poeiras. Para uma maximização dos 

impactes positivos é recomendada a promoção deste meio de transporte. 

 

No caso em estudo e relativamente ao descritor Qualidade do Ar, não são apresentados planos de 

monitorização específicos, devendo, no entanto ser garantido a execução das medidas de minimização, tanto na 

fase de construção como na fase de exploração. 

 

 

6.10 Sócio-Economia  

 

CCDR/C 

Os principais traços caracterizadores da área de implantação do Projecto resumem-se à seguinte afirmação do 

EIA “(…) o território compreendido entre Vila Nova de Gaia e Aveiro assume-se como heterogéneo, caracterizado 

por um intenso crescimento demográfico onde se verificaram quer os fenómenos demográfico-espaciais 

observáveis na generalidade do País (por exemplo, o envelhecimento da população e, nas áreas de cariz rural, a 

perda de população, a terciarização da estrutura activa, a melhoria dos níveis de instrução, etc.) como em função 

do seu cariz urbano-metropolitano, onde se registam, com inequívoca definição, fenómenos demográfico-

espaciais próprios de uma urbe, centrada no Porto (ainda), em crescimento.” 

 

Na óptica económica, o EIA salienta que a região Norte e Centro Litoral é responsável por perto de 60% das 

exportações nacionais de bens, constituindo uma importante base da indústria transformadora nacional. 
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Apresenta os principais clusters económicos (têxtil; couro (calçado); madeira e cortiça; cerâmica; plásticos; 

equipamentos; automóvel e comunicação/informação) na sua incidência concelhia e no potencial exportador. 

 

O EIA procedeu à integração dos concelhos em termos de indicadores sócio-económicos, do que resultou a 

Figura 4.11.2 (Relatório Síntese, Parte 1, página 4.207), em anexo (Anexo 2). 

 

Relativamente às infra-estruturas de transporte rodoviário e ferroviário mais importantes na envolvente do 

Projecto, refira-se a A1/IP1; IC1/A29; IC2 e a A25/IP5 por um lado, e por outro a Linha do Norte e o 

Metropolitano do Porto. Saliente-se pela importância estratégica e a outro nível, o Porto de Aveiro dotado de uma 

ligação ferroviária desde a Plataforma Multimodal de Cacia. 

 

Concorda-se com o EIA quanto ao facto da avaliação de impactes do Projecto assumir dois níveis: estratégico (no 

domínio do ordenamento e desenvolvimento territorial) e local (no contexto directo da área de implantação do 

projecto). 

 

Quanto à componente emprego durante a construção, afigura-se como difícil a previsão de criação de postos de 

trabalhos directos (não a descurando), salientando-se no entanto a positividade da manutenção de postos de 

trabalho existentes, podendo existir eventual criação de algum emprego indirecto resultante da maior dinâmica 

económica gerada. 

 

A existir necessidade de recrutamento a nível local/regional, seria importante que a mesma se fizesse na 

envolvente da área de implantação do Projecto, o que constituiria um impacte positivo, embora temporário. A 

adjudicação de algumas subempreitadas a empresas locais/regionais configurará, a acontecer, um impacte 

garante de sustentabilidade do mercado empregador, com efeitos redistributivos de capital. 

 

A dinâmica económica relacionada não só com a procura suscitada pela presença da mão-de-obra, como o facto 

da própria obra necessitar de alguns factores de produção, os quais poderá encontrar nesta dimensão 

local/regional, criará impactes positivos, embora temporários. 

 

Um dos principais impactes negativos do Projecto será a afectação de habitações, cuja principal medida de 

compensação será a indemnização justa decorrente do processo de expropriação (Lei n.º 168/99, de 18 de 

Setembro na sua actual redacção, Lei n.º 56/2008, de 4 de Setembro). Considera-se importante que exista um 

faseamento programado da expropriação, tendo presente o interesse da população afectada. 

 

Neste contexto, a alternativa mais favorável nos Trechos 1 e 2 é a A1-A2, dado o menor número de afectações 

(28), posicionando-se numa segunda prioridade a alternativa B1-ILBA-A2 com 31. No Trecho 3, a A3 assume-se 

como a mais favorável, dada a diferença considerável de afectações (36) face às 105 da alternativa B3. O 

diferente número de afectações reflecte-se num diferente número de habitantes afectados. 

 

Concorda-se com o desenvolvimento de estudos de pormenor em fase de PE tendentes à minimização da 

afectação directa do traçado em zonas urbanas e à reavaliação das situações consideradas mais críticas.  

 

A Alteração das Condições de Habitabilidade e de laboração durante a construção do Projecto constituem 

impactes negativos, que adquirem maior significado na maior proximidade a aglomerados urbanos. 
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O PE deverá atender à afectação de infra-estruturas de abastecimento (saneamento; água; electricidade e rede 

telefónica) e garantir a respectiva reposição.  

 

Aos impactes negativos ao nível da rede viária (corte/desvio e aumento de tráfego), deverá existir uma resposta 

atempada quanto ao restabelecimento prévio de todas as vias, assim como a implantação de eventuais acessos 

alternativos, sobrevalorizando o transporte de materiais e equipamentos através da ferrovia. Esta situação deverá 

sempre ter como pano de fundo a prévia e adequada informação à população afectada. 

 

O RECAPE deverá definir as condições que garantam a divulgação de informação respeitante ao Projecto, face à 

intersecção de serviços de vária índole e da própria rede viária e ferroviária, sendo que no caso das referidas 

redes, a programação de trabalhos deverá atender aos períodos de menor tráfego, assim como definir um 

dispositivo a estabelecer para o atendimento de reclamações, sugestões e pedidos de informação sobre o 

Projecto, a operacionalizar antes do início da obra. 

 

No que respeita à afectação negativa de unidades económicas (de pequena e média dimensão) e tendo presente 

o respectivo número de trabalhadores, considera-se que, no Trecho 1, a alternativa B1-B2 será a mais favorável 

(pelo facto de não afectar qualquer unidade), mas não inviabilizadora quer da B1-ILBA-A2 ou mesmo da 

alternativa A1-A2. Nesta última é fundamental o estudo em pormenor do prolongamento do viaduto sobre a Zona 

Industrial do Mamodeiro (cerca do km 4+000) para minimizar os efeitos dessa intervenção. 

 

No Trecho 3, as alternativas a este nível assemelham-se, sendo de registar que a A3 será a mais favorável, tendo 

em conta a maior extensão da B3 sobre o espaço industrial localizado ao km 50+000 dessa alternativa, 

reiterando neste âmbito o expresso a este respeito na questão do uso e ocupação actual do solo. 

 

O processo de expropriação deverá, também, para o caso das unidades económicas revelar os mesmos 

procedimentos tidos em conta para a questão das habitações. 

 

A afectação de equipamentos não constitui factor diferenciador das alternativas nos Trechos 1 e 2, sendo que no 

Trecho 3, a alternativa A3 é claramente a mais favorável com ausência de afectações, comparativamente com as 

4 da B3. 

 

Os efeitos positivos mais significativos e estruturantes do Projecto acontecerão na fase de exploração, repartidos 

pelos vários níveis espaciais (nacional, regional e local) e nos diversos prazos (longo, médio e curto). 

 

A integração do Projecto numa rede transnacional de alta velocidade assume impactes positivos cumulativos ao 

nível da coesão territorial. 

 

Sobre a questão da pressão urbana/industrial nas áreas próximas da futura Estação de Aveiro, já foi dado conta 

aquando da apreciação específica ao descritor Solos e Uso do Solo. 

 

Considera-se que o Projecto contribuirá para a sustentabilidade do desenvolvimento económico e social regional, 

tendo em conta o fomento da intermodalidade com a rede ferroviária convencional e com a rede viária através da 

Estação de Aveiro. Para esse acentuar da intermodalidade, essa interface deverá estar dotada de um conjunto de 
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serviços e acessos adequados, na necessária articulação com os serviços públicos com destino aos principais 

centros urbanos da sua envolvente. 

 

Quanto à localização da referida estação, considera-se muito análoga para as alternativas em análise, 

destacando-se o aspecto comparativamente mais favorável da A1 face à B1, na articulação com a A25, numa 

perspectiva de organização do tráfego rodoviário. 

 

A actividade económica local e regional poderá perspectivar um conjunto de novas oportunidades, sendo Aveiro, 

pela potencialidade de aspectos que reúne (industrial, logística, ensino/investigação e turística) a apresentar-se 

como o pólo mais atractivo e a beneficiar do Projecto, não deixando de frisar as dinâmicas inter-concelhias 

(Albergaria-a-Velha e Estarreja) fomentadas por essa polarização. 

 

Concorda-se com o facto da diminuição de algum tráfego rodoviário decorrente da utilização da nova rede de alta 

velocidade (principalmente da Auto-Estrada A1) vir a representar um impacte positivo em termos de uma maior 

segurança e uma menor incomodidade a nível local, criando melhores condições de acessibilidade local/regional. 

No entanto, os reflexos de aumento do uso da ferrovia de alta velocidade poderão ser pouco visíveis no imediato. 

Será certamente uma tendência a perceber apenas a médio/longo prazo. 

 

Quanto aos impactes positivos (sócio-económicos e ambientais) nos restantes modos de transporte, além da 

previsível diminuição do tráfego rodoviário, o EIA considera a capacidade do Projecto diminuir o tráfego aéreo 

Lisboa-Porto, condicionado a factores tais como custo do bilhete, da frequência, da comodidade e da fiabilidade 

das deslocações. 

 

Ao nível da rede ferroviária convencional, poderá verificar-se a especialização em termos de mercadorias e para 

deslocações de menores extensões na componente passageiros. 

 

Da fase de exploração é certo o impacte negativo decorrente do efeito barreira criado pelo Projecto, sendo 

imprescindível o correcto restabelecimento da rede viária. Quanto a esta questão, quanto maior o afastamento a 

aglomerados urbanos e maior a proximidade a espaços-canais de infra-estruturas lineares, nomeadamente à 

Auto-Estrada A1 e à A29, menores serão os efeitos negativos decorrentes da criação de “ilhas”. 

 

Quanto ao número de núcleos populacionais sujeitos a efeito barreira, nos Trechos 1 e 2 existe um certo 

equilíbrio entre as alternativas, não se considerando um factor diferenciador, no entanto, a alternativa A1-A2, 

pelo facto de se localizar mais no interior do território e nos limites de freguesia, será ainda assim a mais 

favorável. No Trecho 3, a alternativa A3 configura claramente a situação mais favorável em termos do efeito 

barreira, face à B3. 

 

A maior proximidade às referidas infra-estruturas lineares configura maior positividade em termos de espaço 

geográfico “comprometido”, sendo em termos gerais, a alternativa A1-A2 nos Trechos 1 e 2 a mais favorável, 

assim como a A3 no Trecho 3, não obstante afastar-se mais da A29 (entre os km 43 e 47), relativamente à B3, 

mas mantendo sempre maior proximidade à principal infra-estrutura rodoviária nacional (A1). 

 

Em síntese, em termos sócio-económicos, considera-se que a alternativa mais favorável é a A1-A2-A3, sendo de 

referir que nos Trechos 1 e 2 existe maior proximidade entre as alternativas, pelo que se considera que a B1-
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ILBA-A2 poderá ser uma segunda prioridade, enquanto no Trecho 3, a alternativa A3 é a que deverá ser 

implantada face às acrescidas vantagens apresentadas em todos os factores. 

 

 

CCDR/N 

O EIA apresenta uma caracterização geral dos aspectos socioeconómicos a quatro níveis: 

� Nível nacional: Caracterização da população/concentração urbana de Portugal Continental, relacionando-a 

com a do território entre Vila Nova de Gaia (VNG) e Aveiro, assim como uma caracterização económica. 

� Nível Regional e Concelhio: Caracterização dos concelhos, classificando-os quanto ao comportamento 

socioeconómico. 

� Nível das Freguesias: metodologia idêntica ao nível anterior, sendo analisados os parâmetros como a 

densidade populacional e de edifícios, desenvolvimento e crescimento económico. 

� Nível dos Lugares: são identificados cerca de 108 lugares que existem no corredor em estudo e avaliados 

em termos sócio-urbanísticos. 

 

Em suma, é referido que o corredor em estudo é marcado por: 

� Áreas urbanas/rurbanas intensamente ocupadas. 

� Espaços urbanos desenvolvidos em redor das vias rodoviárias. 

� Áreas agrícolas/agro-florestais e/ou naturais. 

� Proximidade a pólos industriais. 

 

É também apresentada a rede rodoviária nacional e ferroviária na área em estudo, assim como caracterizada a 

rede aérea e marítima servida pela mesma. 

 

No quadro seguinte indicam-se as freguesias, respectivos concelhos e incidência quilométrica com incidência na 

Região do Norte: 

NUT 

III 
Concelho Freguesias 

Incidência Quilométrica nos concelhos 

Solução A Solução B 

Grande 

Porto 

Vila Nova 

de Gaia 

Grigó 

Serzedo 

Perozinho 

Canelas 

Gulpilhares 

Vilar do Paraíso 

Mafamude 

Vila Nova de Gaia 

(Santa Marinha) 

Oliveira do Douro 

Km 56+800 até ao 

final 

Km 57+700 até ao 

final 

Espinho 

Paramos 

Silvalde 

Anta 

Guetim 

Km 51+500 a 

53+200 

Km 52+900 a 

56+800 

Km 51+150 a 

57+700 

Entre-

Douro 

Santa 

Maria da 

Souto 

Travanca 

Km 41+000 a 

42+200 

Km 40+900 a 

41+750 
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e 

Vouga 

Feira Espargo 

S. João de Ver 

Rio Meão 

S. Paio de Oleiros 

Km 44+200 a 

49+200 Km 52+200 

a 52+900 

Oliveira de 

Azeméis 
Loureiro 

Km 29+600 a 

30+000 

Km 31+600 a 

32+600 

- 

 

O EIA considera o concelho de Espinho como sendo dinâmico e integrado na dinâmica urbana que tem como 

centro a cidade do Porto. O concelho de Espinho tem quase 80% das sociedades sediadas, no sector terciário, 

sendo que o aumento do preço do solo tem tornado o concelho menos atractivo para urbanização. É mesmo o 

único concelho que regista um decréscimo populacional intercensitário (-3,6%). Oliveira de Azeméis apresenta 

também uma crescente integração na dinâmica metropolitana do Porto. 

 

Vila Nova de Gaia e Santa Maria da Feira são concelhos considerados como muito dinâmicos, dada a maior 

proximidade do centro da Área Metropolitana do Porto e à importância das ligações rodoviárias – A1/IP1, IC1, 

IC24 e EN109 - e ferroviárias – Linha do Norte. Ambos os concelhos apresentam taxas de variação positiva 

intercensitária da população superiores a 10%. Caracterizam-se ainda por elevadas taxas de actividade e 

reduzidos índices de envelhecimento. Vila Nova de Gaia apresenta no entanto a taxa de desemprego mais 

elevada (8,1%). 

 

Santa Maria da Feira destaca-se pelo peso do sector secundário, que emprega 62% da população activa, sendo 

o têxtil e o calçado, a madeira e a cortiça os principais clusters. Em Oliveira de Azeméis distinguem-se os 

clusters dos plásticos e do couro. 

 

Quanto ao poder de compra os concelhos em análise apresentam valores superiores a 75%, com Espinho a 

apresentar um valor superior em 8% à média nacional. 

 

Ao nível da freguesia, estas são consideradas muito dinâmicas com elevados níveis de densidade populacional e 

de edifícios, Canelas, Gulpilhares, Mafamude, Oliveira do Douro, Perozinho, Santa Marinha, Serzedo, Vilar do 

Paraíso, Anta, S. Paio de Oleiros e Esmoriz. Como dinâmicas foram consideradas as freguesias de Grijó e S. 

João de Ver. Guetim e Paramos são consideradas de transição, uma vez que apresentam densidades elevadas, 

mas registaram decréscimo populacional entre os dois últimos censos. 

 

A um nível mais local, o EIA considera a existência, no corredor em análise, de cerca de 108 lugares, em que 

residem cerca de 166 689 habitantes, correspondendo a cerca de 55,9% da população residente nas freguesias 

atravessadas. Existe um aumento da densidade de lugares, à medida que se faz a aproximação à cidade do 

Porto, sendo que, dos 166 689 habitantes, mais de 85% residem na NUT II Norte, distribuindo-se pelos 

concelhos de Vila Nova de Gaia (81%), Santa Maria da Feira (14%), Espinho (5%) e em Oliveira de Azeméis 

(valor residual). 

 

Os agregados familiares apresentam na zona de estudo uma composição familiar de 3,3 pessoas por família, 

valor superior à média nacional. 
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O corredor, nos concelhos de Espinho e Vila Nova de Gaia, desenvolve-se num espaço urbano muito 

fraccionado com áreas urbanas/rurbanas intensamente ocupadas, com interpenetração de funções habitacional, 

industrial e de equipamentos. Em Santa Maria da Feira, o corredor aproxima-se de importantes pólos 

industriais.  

 

No que se refere ao acesso a bens e serviços existem assimetrias na área de estudo, sendo que as freguesias 

melhor servidas são Mafamude e Santa Marinha (Vila Nova de Gaia) e com maior carência identificam-se 

Guetim (Espinho) e Travanca (Santa Maria da Feira). 

 

Em relação às infra-estruturas rodoviárias, as mais estruturantes são a A1, a A29, o IC2, o IC23 (CRIP) e o IC24 

(CREP). Outras vias da rede nacional complementam as anteriormente referidas, a EN 109, a EN 223 e a EN 

224.  

 

Ao nível da ferrovia a Linha do Norte atravessa a área de estudo, com serviço suburbano, entre Porto e Aveiro, 

garantindo também serviço regional, intercidades e alfa-pendular. 

 

O Metro do Porto, na área de estudo serve apenas o concelho de Vila Nova de Gaia. 

 

O EIA refere ainda na zona de influência da área de estudo a existência do aeroporto Francisco Sá Carneiro. 

 

De acordo com o EIA regista-se um aumento da procura do transporte ferroviário de passageiros, de 2,3%, 

entre 2005 e 2006 e 0,9% no transporte de mercadorias. Refere ainda, o Relatório de Contas da CP de 2005, 

um acréscimo global da procura de transporte ferroviário de longo curso, de 5,6%, face a 2004, com maior 

peso no serviço Alfa Pendular. 

 

O EIA faz ainda uma caracterização genérica da mobilidade na Área Metropolitana do Porto e uma 

contextualização da estrutura urbana do Grande Porto no País e em Espanha. 

 

Impactes Ambientais 

Fase de Construção 

O EIA refere que os impactes cumulativos resultantes destes projectos devem ser acautelados no seguimento 

do presente EIA, incluindo a sua avaliação em termos ambientais. 

 

O EIA descreve as principais acções geradoras de impactes, as quais “estão particularmente associadas à 

destruição e/ou criação de barreira à circulação, bem como alteração das condições de habitabilidade e de 

exploração de recursos, reflectindo-se ao nível da qualidade de vida e, eventualmente, na produtividade e no 

trabalho”. 

 

Entre os impactes identificados destacam-se: 

� Criação de postos de trabalho e consequente afluxo da população. 

� Afectação de edificações-habitações e núcleos familiares, sendo que, no contexto geral do 

empreendimento, assim como na área afecta à Região Norte, a Solução B afecta sempre um número 

superior ao da Solução A. O EIA refere que estes “impactes identificados nesta fase dos estudos poderão 
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ser revertidos em Projecto de Execução, pela pormenorização e ajustes do traçado a realizar com maior 

detalhe de escala (…), devendo ser reavaliadas as situações consideradas mais críticas”.  

� Afectação de Equipamentos, sendo que a Solução B afecta um número superior ao da Solução A, quer no 

contexto geral do empreendimento, quer na área afecta à Região Norte. 

� Danos em Edifícios, sendo identificados os concelhos previsivelmente mais sensíveis, nomeadamente nos 

troços urbanos de Vila Nova de Gaia, Santa Maria da Feira, Ovar e Espinho. 

� Alteração das Condições de Habitabilidade/Qualidade de Vida devido ao incremento dos níveis de ruído, 

vibrações, emissões de poeiras e corte dos percursos habituais. O EIA identifica as situações consideradas 

mais críticas, nomeadamente os núcleos urbanos mais próximos do empreendimento e refere que “nestas 

áreas deverão ser desenvolvidos estudos de pormenor nas fases posteriores do projecto…”, sendo, na 

Região Norte, a área previsivelmente mais crítica o concelho de Vila Nova de Gaia. 

� Afectação de Infra-Estruturas de Abastecimento, nomeadamente ao nível das redes de esgotos, condutas 

de abastecimento de água, electricidade e rede telefónica. O EIA refere que estas situações serão 

cuidadosamente avaliadas na fase de Projecto de Execução, no âmbito do qual serão contactadas as 

entidades que gerem estes sistemas, de forma a acautelar a sua reposição antes de se proceder à sua 

afectação e de modo a minimizar a perturbação nas actividades habituais da população local. 

� Cortes de Vias Rodoviárias e Percursos Pedonais. São identificadas as principais vias rodoviárias que serão 

intersectadas directamente pelas Soluções A e B, sendo que, no contexto geral do empreendimento, a 

Solução B implica um maior número de afectações. Relativamente às vias afectas à área da Região Norte, 

as afectações das vias rodoviárias previstas registam um número semelhante para ambas as soluções. 

Quanto aos Percursos Pedonais não se prevê uma afectação considerável, desde que sejam adoptadas 

adequadas e seguras medidas de minimização. O EIA refere que “estas situações deverão ser 

aprofundadas no âmbito do Projecto de Execução”. 

� Eventual afectação dos Serviços de Transportes Públicos, nomeadamente alterações/condicionamentos na 

circulação da rede ferroviária, que por sua vez poderá induzir o aumento do transporte rodoviário 

individual. Assim, deverão ser garantidos os desvios adequados dos eixos afectados, cumprindo a menor 

afectação temporal e espacial possível. 

� Alteração da Economia Local. O EIA identifica as afectações de Unidades Económicas previsíveis para as 

Soluções A e B, sendo que, no contexto geral do empreendimento, a Solução A é a mais prejudicada a este 

nível, assim como ao nível da afectação do número de trabalhadores. No que diz respeito às Unidades 

Industriais localizadas na Região Norte, a Solução B é a que apresenta um maior número de afectações. 

“As unidades industriais afectadas deverão ser relocalizadas nos espaços industriais programados e 

correctamente infra-estruturados”. Ao nível do sector primário as afectações serão significativas dado que 

parte importante do empreendimento se desenvolve em áreas agrícolas e agro-florestais. O sector 

secundário deverá sofrer impactes positivos ao nível da dinamização do sector da construção civil e obras 

públicas e também negativos através da alteração/condicionamento no sistema de transportes que se 

traduzem num incremento dos custos sociais e económicos do transporte de mercadorias. Ao nível do 

sector terciário os impactes serão tendencialmente positivos com o incremento da procura associado aos 

trabalhadores afectos à obra desta infra-estrutura. 

 

Em relação às afectações relativas ao uso actual do solo, com relevância para a socioeconomia as áreas 

afectadas, resumem-se no quadro seguinte, para o total do traçado (em ha). 
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Classes dominantes de uso actual do solo (ha) 

Alternativas A1-A2 A3 A4 B1-B2 B3 B4 
A1-

ILAB-B2 

B1-ILBA-

A2 

Área das 

alternativas* 
1.593,60 724,28 428,96 1.584,00 738,00 482,24 1.586,28 1.596,60 

Uso Urbano 44,70 89,29 249,54 44,29 130,98 258,71 44,69 49,53 

Uso Agrícola 401,56 114,70 39,84 404,92 165,17 79,36 397,94 407,99 

Uso Industrial 37,45 17,09 16,52 0,85 25,50 18,69 37,45 0,85 

Uso Florestal 1.045,09 495,62 174,93 1.093,66 411,07 128,32 1.041,82 1.093,08 

* Valor inclui áreas de espaço canal e planos de água 

 

Com base neste quadro elaborou-se um quadro resumo com as áreas afectadas por cada uma das classes 

dominantes e para cada uma das alternativas para a totalidade dos cerca de 70km do percurso a que se refere 

o Lote A – Aveiro – Vila Nova de Gaia.  

Alternativas A B 
A1-ILAB-B2 / B3 / 

B4 

B1-ILAB-A2 / A3 / 

A4 

Área das alternativas 2746,84 2804,24 2806,52 2749,84 

Uso Urbano 383,53 433,98 434,38 388,36 

Uso Agrícola 556,1 649,45 642,47 562,53 

Uso Industrial 71,06 45,04 81,64 34,46 

Uso Florestal 1715,64 1633,05 1581,21 1763,63 

N.º de Habitações 116 216 218 119 

N.º de Equipamentos 

Industriais 
2 4 5 1 

Incomodidade 10 11 11 11 

Efeito Barreira 14 19 19 14 

 

Da análise do quadro resulta evidente que a alternativa A é a que tem menos afectações para as classes de uso 

actual dos solos, respeitantes aos usos urbanos, agrícola, sendo que a alternativa B1-ILAB-A2 / A3 / A4, apenas 

aparece como mais vantajosa, para o uso industrial. Em relação ao uso florestal é a alternativa A1-ILAB-B2 / B3 

/ B4 a que tem menor impacte, afectando menos 134ha do que a alternativa A. 

  

Em relação ao número de habitações, nível de incomodidade e efeito barreira, a Solução A é também a mais 

favorável. 

 

Sendo assim, afigura-se como mais vantajosa no que à socioeconomia diz respeito, a solução A. 

 

Fase de Exploração 

O EIA descreve as principais acções geradoras de impactes estando maioritariamente associados a alterações 

na dinâmica da população, usos do solo, infra-estruturas e redes de transportes, economia e na estrutura 

urbana e consequente reflexo no sistema urbano. 

 

Entre os diferentes impactes identificados no EIA, destacam-se os seguintes a nível local: 
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� Incremento da população residente decorrente da vinda de trabalhadores na fase de construção, assim 

como devido a processos de crescimento urbanístico potenciados pelo empreendimento. 

� Incremento da pressão sobre usos agrícola e florestal do solo devido ao incremento da população e a 

competição entre espaços habitacionais vs industriais/armazéns vs espaços agrícolas e florestais. 

� Degradação permanente das condições de vivência e de habitabilidade das localidades mais próximas. O 

EIA identifica os aglomerados em que esta situação se poderá assumir como particularmente negativa para 

as Soluções A e B, sendo que a Solução A afectará mais duas povoações, relativamente à Solução B. É 

também referido que estas perturbações deverão ter uma avaliação mais cuidada, de acordo com os 

estudos de pormenor a desenvolver na fase de Projecto de Execução. 

� Dinamização da economia local em consequência do aumento da acessibilidade que a região irá usufruir. 

� Geração de um desenvolvimento local que se repercute em todo o tipo de relações territoriais entre as 

diversas áreas, e uma modificação da área de influência dos equipamentos, serviços e dotações, o que irá 

alterar o posicionamento dos mesmos no sistema urbano nacional. 

 

Quanto aos impactes ao nível regional destaca-se a retracção da população nos concelhos/áreas mais centrais 

do concelho do Porto, alterando a dinâmica urbana e os padrões de uso e ocupação do solo e a transferência 

de tráfego dos principais eixos rodo e ferroviários para a linha em apreço, promovendo a requalificação urbana 

dos espaços interligados. O EIA apresenta a análise dos efeitos do crescimento urbano e regional decorrentes 

da Estação de Aveiro, nomeadamente a promoção da concentração de impactes urbanos (competição de usos 

habitacionais, industriais, de armazenagem e logística face aos usos florestais) e promoção de uma melhor 

integração dos vários modos de transporte. O projecto irá assumir repercussões também ao nível aéreo, rodo e 

ferroviário, pela transferência de utentes para a alta velocidade, promovendo o descongestionamento rodoviário 

e aéreo em geral, diminuindo os tempos de deslocação e a sinistralidade. 

 

O EIA apresenta medidas de minimização a ser desenvolvidas na fase de Projecto de Execução, na fase de 

construção e na fase de exploração. 

 

Na fase de Projecto de Execução deverão ser desenvolvidos estudos de pormenor que visem: 

� Minimizar a afectação directa do traçado em zonas urbanas (habitações, equipamentos e unidades 

económicas). 

� Promover soluções construtivas que permitam a minimização do incómodo das populações do ponto de 

vista sonoro. 

� Melhorar as interconexões intermodais, garantindo, em todas as soluções de traçado, articulações fáceis e 

o mais directas possível com as principais vias rodo e ferroviárias e com o porto de Aveiro. 

 

Fase de Construção 

Para a fase prévia à construção do empreendimento estão previstas a aplicação de medidas que se prendem 

com a prévia informação da população da área envolvente e o desencadeamento dos necessários processos de 

expropriação dos solos, os quais deverão ser célebres e conduzir a um justo e atempado pagamento das 

indemnizações, que deverão atender ao uso do solo, sua produtividade e benfeitorias efectuadas. 

 

Na fase de construção o EIA prevê a aplicação de medidas de minimização que se prendem fundamentalmente 

com os seguintes aspectos: 
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� A adequada vedação de toda a obra tendo em consideração a segurança da população envolvente e as 

necessárias protecções acústicas, de vibração e de integração paisagística. 

� Colocação de sinalização com a devida identificação do projecto, em número suficiente de locais, e de 

forma bem visível. 

� No decurso de obra deverão ser controladas e reduzidas ao mínimo todas as perturbações, com a aplicação 

de medidas de boas práticas ambientais em obra. 

� Garantia das medidas necessárias para contrariar o aumento do congestionamento da rede viária. 

 

Na fase de exploração as medidas de minimização dos impactes identificados prendem-se com a 

implementação de todas as indicações constantes das avaliações ambientais efectuadas, nomeadamente ao 

nível do ruído e da paisagem, com o correcto redimensionamento de todas as infra-estruturas de abastecimento 

público e o correcto e equilibrado dimensionamento do ponto de vista do ordenamento do território, de forma a 

darem resposta adequada às necessidades das actividades económicas e habitacionais que se desenvolverão 

associadas ao mesmo e criar uma estrutura urbana ambientalmente sustentável. Por fim, deverão ser 

asseguradas todas as ligações multimodais previstas e desejáveis (portuárias, rodo e ferroviárias). Deverá ser 

definida, pela autoridade de transportes portuguesa competente, uma estratégia específica de valorização das 

vantagens da nova infra-estrutura ferroviária de alta velocidade no conjunto da rede global de transportes de 

Portugal, de modo a valorizar a componente de complementaridade. 

 

Em face da avaliação efectuada considera-se como mais vantajosa a Alternativa A do traçado, designadamente 

no que se refere à sua incidência na Região do Norte, devendo ser implementadas as Medidas de Minimização e 

Planos de Monitorização adicionais, descritos no último capítulo deste Parecer.  

 

 

6.11 Ordenamento do Território  

CCDR/C 

O Plano Regional de Ordenamento do Território do Centro (PROTC), em elaboração pela CCDRC, integra e 

equaciona o assunto em avaliação, tendo em vista o compromisso recíproco de compatibilidade tal como 

determina o artigo 23.º do D.L. n.º 46/2009, de 20 de Fevereiro (RJIGT). 

 

A preocupação do PROTC é a promoção de estudos na envolvente das estações, sob o formato de PAT ou IGT 

(Planos de Acção Territorial ou Instrumentos de Gestão Territorial), em colaboração com os municípios 

interessados, que equacionem as oportunidades de acolhimento de actividades sinérgicas com o modo 

ferroviário, bem como articulem acessibilidades rodoviárias locais com as de 1.º nível já existentes. 

 

Considera-se que face à estratégia da RAVE, afigura-se como importante desde já alertar para a necessidade de 

articulação do local de implantação da Estação de Aveiro com o futuro Eixo Aveiro Salamanca, para efeitos de 

tráfego de mercadorias, o que se considera como positivo e estruturante. 

 

Verifica-se a sobreposição do Projecto aos seguintes Planos Municipais de Ordenamento do Território (PMOT) em 

vigor: 

▪ Plano Director Municipal (PDM) de Oliveira do Bairro, ratificado por Resolução do Conselho de Ministros (RCM) 

n.º 80/99, de 29 de Julho, 
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▪ Plano Director Municipal (PDM) de Aveiro, ratificado por Resolução do Conselho de Ministros (RCM) n.º 165/95, 

de 11 de Dezembro. 

▪ Plano Director Municipal (PDM) de Albergaria-a-Velha, ratificado por Resolução do Conselho de Ministros (RCM) 

n.º 20/99, de 17 de Março,  

▪ Plano Director Municipal (PDM) de Estarreja, ratificado por Resolução do Conselho de Ministros (RCM) n.º 

11/93, de 23 de Fevereiro 

▪ Plano Director Municipal (PDM) de Ovar, ratificado por Resolução do Conselho de Ministros (RCM) n.º 66/95, de 

10 de Julho. 

▪ Plano de Urbanização (PU) de Angeja, Concelho de Albergaria-a-Velha, Aviso n.º 24658/2008, de 7 de Outubro. 

Os referidos PMOT não contemplam, como expectável e atendendo à data da sua elaboração, espaço-canal para 

o Projecto. Com efeito, os espaços atravessados destinam-se a usos substancialmente diferentes. 

 

Verifica-se o atravessamento das seguintes classes e categorias de espaços: Solo urbano (Espaços urbanos, 

Espaços urbanizáveis, Espaço industriais e Pedreiras, Espaços industriais propostos) e Solo rural (Espaços 

verde/natural, Espaços agrícolas, Espaços Florestais, Espaços Agro-florestais). 

 

O solo rural é claramente maioritário, dado o facto do Projecto se inserir ao longo das franjas limítrofes dos 

municípios, as quais são tradicionalmente menos afectadas pela pressão urbana. 

 

O Decreto n.º 7/2008, de 27 de Março, relativo às Medidas Preventivas que salvaguardam o traçado do Projecto 

e que condicionam a parecer prévio da REFER diversos actos e actividades é pertinente para a gestão e 

planeamento urbanístico/territorial dos espaços atravessados, no entanto não conforma Projecto e Instrumentos 

de Gestão Territorial (IGT) em vigor.  

 

A decisão sobre a localização do Projecto terá a natureza de plano sectorial (artigo 35.º, n.º 2, alínea c) do 

RJIGT), implicando que os PMOT tenham que se adaptar ao plano sectorial (artigo 97.º, n.º 1, alínea a) e n.º 2), 

nos termos que forem definidos na decisão de localização (artigo 25.º, n.º 1). 

 

Sobre os PMOT em revisão, o Decreto n.º 7/2008, de 27 de Março (artigo 3.º) alerta para a necessidade dos 

mesmos considerarem nesse procedimento o Projecto. 

 

Os municípios de Oliveira do Bairro, Aveiro, Albergaria-a-Velha, Estarreja e Ovar, todos com processos formais de 

Revisão de PDM em curso (Oliveira do Bairro: Despacho 15823/2003, de 14 de Agosto; Aveiro: Despacho 

11290/2006 de 24 de Maio; Albergaria -a- Velha: Despacho 22654/2003 de 31 de Outubro; Estarreja iniciado em 

1996 e retomado pelo Despacho 25958/2005 de 24 de Novembro; Ovar: Despacho. 17286/2001 de 25 de Julho), 

terão, a partir da data de publicação do referido decreto, naturalmente acautelado o equacionamento das opções 

de ordenamento face ao projecto em causa, dando cumprimento, cumulativamente, ao disposto no n.º 3 do artº 

24.º do actual RJIGT, o qual impõe: 

 

 



Parecer da Comissão de Avaliação 

 

Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental nº 2068 

Estudo Prévio: Ligação Ferroviária de Alta Velocidade entre Lisboa e Porto. Lote A – Troço Aveiro/Vila Nova de Gaia. 

Dezembro 2009                                                                                                                                                                                                              73 

 

As considerações emanadas do Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território (Lei n.º 58/2007, de 

4 de Setembro), enquanto instrumento de desenvolvimento territorial, no que respeita à rede ferroviária nacional 

e sob o ponto de vista sectorial do Plano de Modernização dos Caminhos de Ferro e das Orientações Estratégicas 

para o Sector Ferroviário (2006) deverão ser incorporadas nos planos de hierarquia inferior, como sejam os PDM 

e os PU. 

 

Relativamente às servidões e restrições de utilidade pública afectadas pelo Projecto, salientam-se as áreas da 

Reserva Ecológica Nacional (REN) e a Zona de Protecção Especial (ZPE) da Ria de Aveiro, cujo Plano Sectorial foi 

aprovado pela Resolução de Conselho de Ministros (RCM) n.º 115-A/2008, de 21 de Julho. 

 

De acordo com as cartas da REN publicadas: (Oliveira do Bairro: RCM 117/97; Aveiro: RCM n.º 115/95; 

Albergaria-a-Velha RCM n.º 157/97; Estarreja: Portaria 262/93 e Ovar: RCM 124/96) verifica-se que o Projecto 

atravessa os seguintes ecossistemas: 

▪ Cabeceiras das Linhas de Água. 

▪ Áreas de máxima infiltração. 

▪ Áreas com risco de erosão. 

▪ Zonas ameaçadas pelas cheias. 

 

Os referidos ecossistemas correspondem, no actual Regime Jurídico da REN (RJREN), estabelecido pelo D.L. n.º 

166/2008, de 22 de Agosto, às seguintes unidades biofísicas: 

� Áreas estratégicas de protecção e recarga de aquíferos. 

� Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo.  

� Zonas ameaçadas pelas cheias não classificadas como zonas adjacentes nos termos da Lei da Titularidade 

dos Recursos Hídricos. 

� Cursos de água e respectivos leitos e margens. 

 

De acordo com o n.º 1 do artigo 21.º do referido regime jurídico, nas áreas REN podem realizar-se acções de 

relevante interesse público que sejam reconhecidas como tal por despacho conjunto do membro do governo 

responsável pelas áreas do ambiente e ordenamento do território e do membro do governo competente em razão 

da matéria, desde que não se possam realizar de forma adequada em áreas não integradas em REN. 

 

Contudo, e de acordo com o n.º 3 do artigo 21.º do referido regime jurídico, ao tratar-se de infra-estruturas 

públicas ferroviárias sujeitas a avaliação de impacte ambiental, a declaração de impacte ambiental favorável ou 

condicionalmente favorável equivale ao reconhecimento do interesse público da acção (RIP). 

 

Entre as outras servidões afectadas e devidamente assinaladas no EIA em análise, além da Reserva Agrícola 

Nacional (RAN), do domínio hídrico e do gasoduto, há a destacar a Unidade de Tratamento Mecânico e Biológico 

(UTMB) de resíduos sólidos e urbanos. 

 

Esta localiza-se no Concelho de Aveiro e dispõe desde há um ano de medidas preventivas publicadas, que 

acompanharam a suspensão parcial do PDM decidida, para o local, pelo Município, e superiormente ratificada pela 

RCM n.º 152/2008, de 14 de Outubro. Essas medidas preventivas proíbem qualquer acção no local não associada 
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à construção da UTMD (artigo 3.º) e vigoram pelo prazo de dois anos. A Solução B1 é-lhe tangencial, cerca do 

km 8. 

 

Na avaliação de impactes a este nível, não deixa de ser estabelecida a relação com a avaliação dos anteriores 

descritores (Solos e Uso do Solo e Sócio-Economia), pela proximidade de assuntos. 

 

Considera-se que em termos de afectação negativa, e no cômputo geral, de Classes do PDM, a alternativa A1-A2-

A3 é mais favorável, salientando-se nomeadamente essa preferência no Trecho 3, comparativamente com a 

alternativa B3. 

 

Ao nível dos impactes com IGT (além dos PDM), refira-se a questão diferenciadora no que respeita ao PU de 

Angeja (Albergaria-a-Velha), pela alternativa B1 no Trecho 1 (entre os km 16+280 ao 17+320 e do 17+450 ao 

17+500), o que favorece a alternativa A1, sendo que a A2 no Trecho 2 e a A3 no Trecho 3 não colidem com este 

tipo de IGT. 

 

Relativamente à RAN, os impactes negativos assumem maior significado nos Trechos 1 e 2, onde as alternativas 

A1-ILAB-B2 e A1-A2 se apresentam como as mais favoráveis, com diferenças consideráveis face às alternativas 

enquadradas na Solução B. 

 

Quanto à REN, os impactes negativos são menores na alternativa A1-A2-A3 nos respectivos Trechos, sendo de 

salientar a menor afectação de áreas classificadas actualmente como Áreas estratégicas de protecção e recarga 

de aquíferos (anteriores cabeceiras das linhas de água). Da análise às medidas de minimização preconizadas para 

os Recursos Hídricos, considera-se que as mesmas, em termos gerais, preconizam acções adequadas à 

minimização de impactes nas referidas unidades biofísicas da REN. 

 

A alternativa A1-A2-A3 é a mais favorável em termos globais, no que respeita ao ordenamento do território. 

 

Concorda-se com a avaliação de impactes realizada a este nível para a fase de exploração, sendo importante 

reiterar a recomendação feita para esta fase, aquando da apreciação específica aos Solos e Uso do Solo , 

condição fundamental para que um ordenamento do território adequado, integrado e articulado (PROTC, Plano 

Sectorial da Alta Velocidade e PMOT), possa potencializar o factor estruturante do Projecto. 

 

(CCDR/N) 

Na Região do Norte ambas as soluções atravessam os concelhos de Vila Nova de Gaia e de Espinho e ainda 

residualmente o concelho de Santa Maria da Feira, sendo que a Solução A abrange, também residualmente, o 

concelho de Oliveira de Azeméis. 

 

Procede-se à análise das duas soluções A e B e dos troços comuns para cada um dos concelhos afectados. 

 

O concelho de Oliveira de Azeméis é apenas afectado pela Solução A que, segundo a Planta de Ordenamento 

do PDM (RCM n.º 109/95, de 19 de Outubro, alterada pela Declaração n.º 239/98, de 29 de Julho), irá 

abranger as seguintes classe de espaço: “Perímetros Urbanos”, “Área a consolidar”; “Espaços florestais”; 

“Espaços Rurais”; RAN. De acordo com a Planta de Condicionantes do PDM de Oliveira de Azeméis esta Solução 

irá abranger solos da RAN e da REN, e gasoduto. 
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Para o concelho de Oliveira de Azeméis verifica-se a seguinte compatibilização do traçado previsto com as 

classes de espaço afectadas pela Solução A: 

 

1.“Perímetros Urbanos” – “Área a consolidar” - o art. 4.º do Regulamento do PDM define por “perímetro urbano 

o conjunto dos espaços urbanos e urbanizáveis e os espaços industriais que lhes sejam contíguos”. Os artigos 

referentes a estas classes de espaço são omissos no que se refere à localização deste tipo de infra-estrutura; 

 

2. “Espaços florestais” - segundo o art. 18.º do Regulamento do PDM são “aqueles que se destinam 

predominantemente à produção florestal”, com uma importância significativa na manutenção da biodiversidade. 

O n.º1 do art. 23.º, relativo às condicionantes de construção nos “Espaços florestais”, não permite o 

licenciamento de construções, dispondo o n.º 2 as excepções a este regime, não referindo infra-estruturas 

ferroviárias, mencionando apenas na alínea a) ”Equipamentos públicos de interesse municipal reconhecido”; 

 

3. “Espaços Rurais” nos quais, segundo o art. 14.º do Regulamento, “predominam as actividades agro-

pecuárias ou florestais, excluídas das reservas nacionais”; 

 

4. RAN: os artigos 28.º e 29.º, relativos à RAN, remetem para a legislação aplicável. O n.º 2 do art. 29.º define 

que “as áreas abrangidas pela RAN estão sujeitas ao regime específico estabelecido na legislação em vigor”. 

 

De acordo com a Planta de Condicionantes do PDM de Oliveira de Azeméis a Solução A irá abranger solos da 

RAN e da REN, havendo ainda interferências com o gasoduto. Na REN irão ser ocupadas Cabeceiras das Linhas 

de Água, sendo que o n.º 2 do art. 29.º do Regulamento do PDM refere que é aplicável a legislação específica 

em vigor, em contraposição ao n.º 3 do mesmo artigo que estipula não ser permitido a alteração do seu uso, 

sendo consideradas áreas non aedificandi. Não obstante a aparente contradição no articulado do Regulamento 

do PDM, considera-se que se deverá aplicar a legislação em vigor para as áreas da REN o que viabiliza a acção. 

No que respeita à ocupação de solos da RAN, os artigos 28.º e 29.º são relativos à RAN, remetendo para a 

legislação aplicável, sendo necessário o parecer da Entidade Regional da Reserva Agrícola Nacional. Tal como 

referido foram solicitados à ERRAN do Norte e Centro os respectivos pareceres. A ERRA/N remeteu à APA um 

ofício em que solicitava o envio de documentação para que fosse emitido o respectivo Parecer. Esse ofício foi 

remetido à RAVE de forma a efectuar os procedimentos requeridos por aquela entidade.  

 

Em fase de conformidade alertou-se para o facto de no concelho de Oliveira de Azeméis ter que ser avaliada a 

compatibilidade da pretensão com o traçado do gasoduto (1º escalão), definido no art. 46.º do Regulamento do 

PDM. No n.º1 deste artigo, é referido que “é interdita a construção de qualquer tipo: a) numa faixa de terreno 

com a largura de 100m para cada lado do eixo longitudinal dos gasodutos, até à elaboração dos respectivos 

projectos; b) numa faixa de terreno com a largura de 10m para cada lado do eixo longitudinal, na fase de 

execução e após a construção dos gasodutos”. O proponente, em Aditamento, informou ter contactado as 

entidades que gerem infra-estruturas de gás, assegurando que o dimensionamento do sistema de protecção a 

implementar só será projectado após serem monitorizadas as implicações devidas à nova infra-estrutura que, 

por sua vez, irão determinar o sistema a implementar. 

 

Segundo a Planta de Ordenamento do PDM de Santa Maria da Feira (RCM n.º 56/93, de 19 de Agosto, alterado 

pela Declaração n.º 405/2000, de 22 de Dezembro; parcialmente suspenso pela RCM n.º 148/2008, de 13 de 
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Outubro, e pela RCM n.º 164/2008, de 27 de Outubro) a Solução A irá abranger as seguintes classe de espaço: 

“Áreas de construção preferente”; “Áreas de urbanização condicionada”; RAN; e “Áreas Agrícolas e florestadas a 

preservar”. De acordo com a Planta de Condicionantes do PDM de Santa Maria da Feira esta Solução irá 

abranger solos da RAN e da REN e ainda uma área “Concessões mineiras”. Por sua vez, a Solução B abrangerá 

as classes de espaço “Áreas de construção preferente”, “Áreas de urbanização condicionada” e Áreas de 

Salvaguarda Estrita, enquanto na Planta de Condicionantes este Solução afectará solos da REN. 

 

Para o concelho de Santa Maria da Feira verifica-se a seguinte compatibilização do traçado previsto com as 

classes de espaço afectadas pelas duas Soluções: 

 

1. Para as “Áreas de construção preferente” consideram-se os art. 9.º a 16.º do Regulamento do PDM. Estas 

áreas caracterizam-se “por uma ocupação predominantemente habitacional, de equipamentos e de serviços”. 

No art. 11.º estão definidas as actividades incompatíveis com esta classe de espaço, destacando-se as 

actividades que “a) dêem lugar a ruídos, fumos, resíduos, cheiros e efluentes que prejudiquem as condições de 

habitabilidade”, ou ainda “d) demonstrem uma sobrecarga incompatível para as infra-estruturas ou serviços 

existentes”. Observa-se que algumas destas áreas serão atravessadas à superfície, em particular na Solução A, 

devendo esta intervenção ser avaliada convenientemente, conforme se referiu em fase de conformidade.  

 

2. Para as “Áreas de urbanização condicionada” consideram-se os art. 17.º a 24.º. Segundo o art. 18.º, estas 

áreas “destinam-se fundamentalmente à expansão das áreas de construção preferente que lhes estão 

adjacentes”. No n.º2 verificamos que estas “podem ser objecto de transformação” “mediante a elaboração 

prévia de planos ou estudos urbanísticos”. As actividades incompatíveis são as mesmas definidas para as “Áreas 

de construção preferente”. Observa-se que algumas destas áreas serão atravessadas à superfície, em particular 

na Solução A, devendo esta intervenção ser avaliada convenientemente, conforme se informou em fase de 

conformidade.  

 

3. RAN: art. 26.º e 27.º referente à utilização de solos da RAN que remete para a lei geral; 

 

4. “Áreas Agrícolas e florestadas a preservar”: encontram-se integradas nas “Áreas de salvaguarda estrita”. Pelo 

art. 29.º do Regulamento do PDM, referente à “utilização de solos das áreas agrícolas e florestadas a 

preservar”, devem nestas áreas ser privilegiadas as actividades agro-florestais, sendo que pelo n.º 6 deste 

artigo “por deliberação expressa da Câmara Municipal e com a concordância prévia da CCDRN, poderá também 

admitir-se nestas áreas a instalação de unidades industriais ou empreendimentos de inegável interesse 

económico, social ou cultural”. Considerou-se em fase de conformidade que, não obstante o articulado do PDM 

não mencionar expressamente as infra-estruturas ferroviárias, o proponente deveria apresentar uma declaração 

da CM para o efeito. O proponente, em Aditamento, informou terem sido publicadas as medidas preventivas em 

2008 e ter sido a autarquia consultada no âmbito do presente estudo não tendo manifestado qualquer restrição 

ao traçado proposto no que respeita a esta classe de estudo; 

 

De acordo com a Planta de Condicionantes do PDM de Sta. Maria da Feira a Solução A irá abranger solos da 

RAN e da REN, sendo Áreas de Máxima Infiltração (em viaduto ou ponte) e Áreas com Risco de Erosão (em 

viaduto ou ponte), enquanto a Solução B abrangerá solos da REN, mais propriamente Áreas com Risco de 

Erosão (à superfície e em viaduto ou ponte) e Áreas de Máxima Infiltração (em viaduto ou ponte). Pelo n.º1 do 

art. 28.º, referente à utilização de solos na REN, é impedida a construção de vias de comunicação, remetendo, 
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no entanto, o n.º 2 do mesmo artigo para as excepções que se encontram na legislação específica em vigor. 

Apenas a Solução A afectará solos da RAN (parte em viaduto ou ponte e parte à superfície). Pelo n.º 1 do art. 

27.º, relativo à “Utilização de solos na RAN”, verificou-se que a sua utilização “ficará sempre condicionada à 

preservação das suas potencialidades”. O n.º 3 do mesmo artigo refere que “poderá ainda ser permitida a 

construção de equipamentos públicos ou privados de reconhecido e comprovado interesse municipal, 

mantendo-se, no entanto, a obrigatoriedade de prévio parecer favorável da Comissão Regional de Reserva 

Agrícola”, ou seja, da actual Entidade Regional da RAN. Mantém-se o acima referido sobre este aspecto. 

 

A Solução A atravessa a parte terminal de uma área de “Concessões mineiras”. O art. 34.º do Regulamento do 

PDM, relativo às “Concessões mineiras e massas minerais”, refere que a ocupação destas áreas “deverá 

respeitar sempre a legislação aplicável e em vigor”, e, como se verifica no n.º 2 deste artigo, “terá de ser 

previamente apreciada pela Direcção Geral de Geologia e Minas”. Neste sentido, solicitou-se, em fase de 

conformidade, a apresentação do parecer da actual entidade responsável pelas concessões mineiras. O 

proponente, em Aditamento, informou que irá requerer o parecer/autorização da autoridade mencionada, caso 

a opção final incida sobre a Solução A. Foi solicitado pela CA parecer à DGEG, aguardando-se ainda o 

esclarecimento da condicionante imposta ao traçado da Solução A. 

 

Segundo a Planta de Ordenamento do PDM de Espinho (RCM n.º 36/94, de 20 de Maio), a Solução A irá 

abranger as seguintes classe de espaço: “Espaços urbanos e urbanizáveis”; “Espaço de ocupação 

condicionada”; “Espaços de salvaguarda estrita”; “Área Florestal a preservar”; espaço-canal; Espaços de 

ocupação urbanística dominante e Espaços de ocupação urbanística dominante de expansão. De acordo com a 

Planta de Condicionantes do PDM de Espinho esta Solução irá abranger solos da REN e da RAN. Por sua vez, a 

Solução B irá abranger, segundo a Planta de Ordenamento do PDM, as classes de espaço: “Espaços urbanos e 

urbanizáveis”; “Espaço de ocupação condicionada”; “Espaços de salvaguarda estrita”; e espaço-canal. De 

acordo com a Planta de Condicionantes irão ser afectados solos da REN e da RAN.  

 

Para o concelho de Espinho verifica-se a seguinte compatibilização do traçado previsto com as classes de 

espaço afectadas pelas duas Soluções: 

 

1. “Espaços urbanos e urbanizáveis”: aplicam-se os artigos 7.º a 25.º do Regulamento deste PDM referente aos 

“Espaços urbanos e urbanizáveis” que são omissos na localização do tipo de infra-estrutura em questão, mas 

que pelo n.º 2 do art.º 7.º determinam existirem condições de incompatibilidade quando as actividades “dêem 

lugar a ruídos, fumos, resíduos ou de uma forma geral prejudiquem as condições de salubridade”. Em alguns 

troços estas classes de espaço serão atravessadas à superfície, sem solução de viaduto, parecendo que a 

Solução B afectará mais área à superfície do que a Solução A.  

 

2. Espaço-canal: nos artigos 44.º a 49.º estão definidas as disposições para a Rede Viária, no entanto, não 

existe referência ao tipo de rede que este projecto pretende implementar.  

 

3. “Espaços de salvaguarda estrita”: art. 40.º a 43.º: refere-se às áreas de REN, RAN e “Área florestal a 

preservar”. Para utilização dos espaços de RAN e REN é aplicável a legislação específica em vigor, segundo os 

artigos 41.º e 42.º, respectivamente. Para a “Área florestal a preservar” deve-se ter em conta o n. 5.º do art. 

43.º no qual se permite “a realização de acções de reconhecido interesse público nacional, regional ou local, 
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desde que seja demonstrado não haver alternativa espacial, económica, social ou cultural para a sua 

realização”. 

 

4. “Espaços de ocupação condicionada”: art. 36.º a 39.º. Segundo o art. 36.º correspondem “na generalidade a 

áreas agrícolas não incluídas na Reserva Agrícola Nacional e florestadas, com quase completa ausência de 

construção de qualquer tipo além das de apoio agrícola”. O art. 39.º é relativo às “vias e infra-estruturas” 

nesses espaços e refere que “toda e qualquer cedência de terrenos para abertura de novas vias ou alargamento 

e rectificação das existentes não é constitutiva de direitos de construção”. 

 

5. Espaços de ocupação urbanística dominante e Espaços de ocupação urbanística dominante de expansão: art. 

21.º a 25.º. Segundo o n.º 1 do art. 21.º “apresentam uma ocupação urbana em que o objectivo de 

intervenção consiste na colmatação da frente urbana e na definição de novas áreas de crescimento”. 

 

De acordo com a Planta de Condicionantes do PDM de Espinho a Solução A irá abranger solos da REN, mais 

concretamente Áreas com Risco de Erosão e Áreas de Máxima Infiltração (em Viaduto ou Ponte), abrangidos 

pelo art. 42.º do Regulamento do PDM, referente à Reserva Ecológica Nacional, e da RAN (em Viaduto ou 

Ponte) definidos pelo art. 41.º relativo à Reserva Agrícola Nacional. Por sua vez a Solução B abrangerá também 

solos da REN, mais propriamente Áreas com Risco de Erosão, e da RAN (parte em viaduto ou ponte e parte à 

superfície). A afectação de solos da RAN terá de obter o parecer favorável da Entidade Regional da RAN. 

Mantém-se o anteriormente referido sobre este aspecto. 

 

A análise do EIA relativamente ao concelho de Vila Nova de Gaia teve por base o PDM originalmente publicado 

em 1994 (RCM n.º 28/94, de 6 de Maio, alterado pela RCM n.º 33/2001, de 30 de Março, pela Declaração n.º 

50/2005, de 4 de Março e pelo Regulamento n.º 21/2009, de 13 de Janeiro; encontra-se parcialmente suspenso 

pela RCM n.º 160/2007, de 10 de Outubro, pela RCM n.º 167/2007, de 16 de Outubro, e pela RCM n.º 84/2008, 

de 26 de Maio), sendo que os elementos solicitados em fase de conformidade respeitaram a este PDM. 

Entretanto, em Agosto deste ano foi publicado o novo PDM (Aviso n.º 14327/2009, de 12 de Agosto), tendo 

sido necessário proceder a uma nova análise. 

 

Segundo a Planta de Ordenamento do PDM de Vila Nova de Gaia (Aviso n.º 14327/2009, de 12 de Agosto) a 

Solução A irá abranger nos troços aéreos (à superfície, em viaduto ou em trincheira) as seguintes classes de 

espaço: Áreas industriais existentes; Áreas industriais previstas; Áreas de transição; Áreas de expansão urbana 

de tipologia de moradia; Estrutura Ecológica Fundamental; Áreas agrícolas; Áreas naturais – áreas ribeirinhas 

Linha de água a céu aberto; Áreas urbanizadas em transformação de tipologia mista; Áreas urbanizadas 

consolidadas de tipologia de moradias; Áreas urbanizadas em transformação de tipologia de moradias. A 

Solução B implicará a afectação das seguintes classes de espaço: Áreas industriais existentes; Áreas industriais 

previstas; Áreas urbanizadas consolidadas de tipologia de moradias; Áreas urbanizadas em transformação de 

tipologia de moradias; Estrutura Ecológica Fundamental; Áreas agrícolas; Áreas naturais – áreas ribeirinhas; 

Linha de água a céu aberto; Áreas de expansão urbana de tipologia de moradia; Áreas de quintas em espaço 

rural; Áreas urbanizadas consolidadas de tipologia mista; Áreas verdes de enquadramento de espaço canal; 

Áreas urbanizadas em transformação de tipologia mista. Já os troços comuns às duas Soluções A e B 

abrangerão as classes de espaço: Áreas industriais existentes; Áreas industriais previstas; Áreas urbanizadas 

consolidadas de tipologia de moradias; Áreas urbanizadas em transformação de tipologia de moradias; Áreas de 

expansão urbana de tipologia de moradia; Áreas agrícolas; Estrutura Ecológica; Áreas de quintas em espaço 
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rural; Linha de água a céu aberto; Zonas inundáveis ou ameaçadas pelas cheias; Áreas naturais – áreas 

ribeirinhas; Áreas para equipamentos gerais existentes; Áreas para equipamentos gerais previstos; Áreas de 

expansão urbana de tipologia mista – tipo I.  

 

Para o concelho de Vila Nova de Gaia verifica-se a seguinte compatibilização do traçado previsto com as classes 

de espaço afectadas pelas duas Soluções: 

 

1. Áreas industriais existentes e Áreas industriais previstas: nada a obstar;  

 

2. Áreas urbanizadas consolidadas de tipologia de moradias e Áreas urbanizadas em transformação de tipologia 

de moradias: segundo o n.º 2 do art. 57.º do Regulamento do PDM “Qualquer intervenção nestas áreas deve 

garantir, a manutenção das características homogéneas, como as malhas, morfologias, tipologias ou 

alinhamento existentes e uma adequada inserção na área envolvente, valorizando a qualidade arquitectónica do 

conjunto”;  

 

3. Áreas de expansão urbana de tipologia de moradia: de acordo com o n.º 3 do art. 75.º Admitem -se ainda 

como compatíveis outros usos que não contrariem o disposto no artigo 12.º”;  

 

4. Áreas agrícolas: a alínea a) do n.º 3 do art. 23.º admite equipamentos com interesse público;  

 

5. Estrutura Ecológica: segundo o n.º 1 do art. 11.º “O regime de ocupação das áreas integradas na Estrutura 

Ecológica Municipal é o previsto para a respectiva categoria de espaço”. A alínea c) do n.º 3 do mesmo art. 

adianta que podem ser admitidos os “Equipamentos com interesse público formalmente reconhecidos pela 

Câmara Municipal e por todas as entidades com jurisdição sobre a matéria, em áreas da Estrutura Ecológica 

Fundamental localizadas em áreas agrícolas ou áreas agro-florestais”;  

 

6. Áreas de quintas em espaço rural: de acordo com o n.º 3 do art. 34.º “Podem ser recusadas operações 

urbanísticas que incidam apenas sobre parte da área zonada como quinta quando manifestamente destruam a 

identidade própria e o valor paisagístico deste espaço”;  

 

7. Linha de água a céu aberto; A visita ao local revelou a passagem em viaduto nestas áreas, devendo os 

pilares deste viaduto serem implantados de modo a não interferir com a linha de água existente. 

 

8. Zonas inundáveis ou ameaçadas pelas cheias: segundo a alínea b) do n.º 2 do art. 13.º é interdito “Realizar 

construções ou executar obras susceptíveis de constituir obstrução à livre passagem das águas”; As obras a 

realizar não deverão constituir obstrução à livre passagem das águas. 

 

9. Áreas naturais – áreas ribeirinhas: o artigo 102.º refere que “Nas Áreas Ribeirinhas apenas são admitidos 

usos que promovam a conservação e valorização dos ecossistemas em presença e ainda das actividades de 

lazer e de fruição das respectivas áreas”; Deverá a pretensão assegurar a conservação e valorização dos 

ecossistemas em presença e ainda das actividades de lazer e de fruição das respectivas áreas. 

 

10. Áreas para equipamentos gerais existentes e Áreas para equipamentos gerais previstos: o n.º 1 do art. 89.º 

estipula que “Nestas áreas o uso dominante é o correspondente aos equipamentos instalados ou a instalar, 
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admitindo-se a coexistência de outros usos quando associados funcionalmente aos equipamentos ou quando 

constituam actividades complementares dos mesmos”; De acordo com o Regulamento do PDM de V. N Gaia 

(Aviso n.º 14327/2009, de 12 de Agosto), pelo seu artigo 106.º relativo às Infra-estruturas verifica-se no n.º 1 

que: “A implantação ou instalação de infra-estruturas, nomeadamente viárias, de saneamento básico, de 

telecomunicações ou de transporte e transformação de energia, podem ser viabilizadas em qualquer área ou local 

do território concelhio, desde que a Câmara Municipal reconheça que tal não acarreta prejuízos inaceitáveis para 

o ordenamento e desenvolvimento locais, após ponderação dos seus eventuais efeitos negativos nos usos 

dominantes e na qualidade ambiental, paisagística e funcional das áreas afectadas”, encontrando-se, deste modo, 

salvaguardada a compatibilidade. 

 

11. Áreas de expansão urbana de tipologia mista – tipo I: nada a obstar;  

 

12. Áreas de transição: pelo n.º 3 do art. 78.º “Admitem-se ainda como compatíveis outros usos que não 

contrariem o disposto no artigo 12.º”. 

 

De acordo com a Planta de Condicionantes do PDM de Vila Nova de Gaia, a Solução A abrangerá Linhas 

eléctricas de alta tensão, Linhas eléctricas de muito alta tensão, RAN e REN, Leito e margem dos cursos de 

água a céu aberto. A Solução B afectará Linhas eléctricas de alta tensão, RAN e REN, Leito e margem dos 

cursos de água a céu aberto. Por sua vez o troço comum às duas Soluções abarcará RAN e REN, Recursos 

geológicos, Rede rodoviária nacional e regional, Linhas eléctricas de alta tensão, Leito e margem dos cursos de 

água a céu aberto. 

 

O Decreto n.º 7/2008, de 27 de Março, estabelece as medidas preventivas da ligação ferroviária de alta 

velocidade do eixo Lisboa-Porto, abrangendo o troço Oliveira do Bairro-Porto. O seu Artigo 3.º, relativo à 

Elaboração, alteração ou revisão de instrumentos de gestão territorial, determina dever este empreendimento 

público projectado ser tido em consideração na elaboração, alteração ou revisão de todos os instrumentos de 

gestão territorial com incidência nas áreas delimitadas nas plantas anexas ao presente decreto, que dele fazem 

parte integrante. 

 

Neste sentido, o PDM em vigor do concelho de Vila Nova de Gaia integrou já, na sua Planta de Condicionantes, 

as referidas áreas delimitadas no mencionado Decreto, estipulando pelo artigo 112.º do Regulamento do PDM, 

referente aos “Espaços-Canal e Tubos–Subterrâneos”, que estes Espaços-Canal correspondem a corredores 

vocacionados para a operação de sistemas de transportes rodoviários, a pé e em carril. Por outro lado, o PDM 

de Vila Nova de Gaia, no que concerne às infra-estruturas, determina pelo n.º 1 do artigo 106.º do seu 

Regulamento que a “implantação ou instalação de infra-estruturas, nomeadamente viárias, de saneamento 

básico, de telecomunicações ou de transporte e transformação de energia, podem ser viabilizadas em qualquer 

área ou local do território concelhio, desde que a Câmara Municipal reconheça que tal não acarreta prejuízos 

inaceitáveis para o ordenamento e desenvolvimento locais, após ponderação dos seus eventuais efeitos 

negativos nos usos dominantes e na qualidade ambiental, paisagística e funcional das áreas afectadas”. Em 

suma, a aparente incompatibilidade do traçado previsto deste projecto com algumas classes de espaço do PDM 

em vigor de Vila Nova de Gaia é ultrapassada por força do Decreto n.º7/2008 e também pelo referido artigo 

106.º do Regulamento do PDM. 

 



Parecer da Comissão de Avaliação 

 

Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental nº 2068 

Estudo Prévio: Ligação Ferroviária de Alta Velocidade entre Lisboa e Porto. Lote A – Troço Aveiro/Vila Nova de Gaia. 

Dezembro 2009                                                                                                                                                                                                              81 

No que concerne aos restantes PDM em vigor dos concelhos da Região do Norte afectados pelo traçado 

previsto verifica-se não haver incompatibilidade. 

 

REN 

Em fase de conformidade, solicitou-se a apresentação de um Quadro em que constassem as áreas de REN 

afectadas (ha) por concelho da Região do Norte. De acordo com o Quadro constante no Aditamento, constata-

se que a Solução A irá afectar cerca de 167ha de solos da REN, enquanto a Solução B abrangerá uma área um 

pouco menor, aproximadamente 138ha. É no concelho de Vila Nova de Gaia que se regista a maior afectação 

de solos da REN, incidindo primordialmente em Áreas de máxima infiltração, cerca de 96ha para a Solução A e 

88ha para a Solução B. 

 

Os impactes serão permanentes, havendo necessidade de acautelar que toda e qualquer intervenção no 

Domínio Hídrico (leito do curso de água e respectivas margens de 10m), quer sejam linhas de água 

classificadas como REN ou não, deverá ser objecto de permissão prévia por parte da entidade competente para 

tal. 

 

O proponente refere que, na fase de construção, se deverá evitar a ocupação de solos da REN com actividades 

acessórias à obra, como estaleiros e áreas de depósito e empréstimo, devendo, no final da construção, as áreas 

de REN afectadas ser objecto de um correcto revestimento vegetal, recorrendo a espécies adequadas à região, 

preferencialmente autóctones. 

 

A ocupação de solos da REN por infra-estruturas públicas, nomeadamente ferroviárias, encontra-se 

contemplada no n.º 3 do art. 21º do DL n.º 166/2008, de 22 de Agosto, considerando-se que, nas acções 

sujeitas a avaliação de impacte ambiental, a Declaração de Impacte Ambiental favorável ou favorável 

condicionada equivale ao reconhecimento do interesse público da acção. 

 

 

6.12 Património 

 

Para a caracterização da situação de referência procedeu-se a uma pesquisa bibliográfica e documental, e a um 

levantamento toponímico e fisiográfico da área de estudo. Para a fase de trabalho de campo foi efectuado um 

reconhecimento das ocorrências inventariados na pesquisa documental, tendo ainda sido realizado o seu registo 

utilizando, para tal, uma ficha tipo.  

 

Procedeu-se ainda à prospecção selectiva na faixa de 400m de largura centrada no eixo da via, ao longo dos 

corredores objecto de estudo. São referidas condicionantes ao trabalho de campo como o coberto vegetal e a 

forte antropização de algumas áreas, que impediram a sua prospecção, facto que necessariamente tem que ser 

ponderado na medida que poderão surgir sítios arqueológicos nas fases posteriores da avaliação. 

  

Ainda que esta metodologia seja adequada ao tipo de projecto e à fase em que este foi apresentado em sede 

de Avaliação de Impacte Ambiental constata-se que alguns aspectos não foram integralmente desenvolvidos, 

nomeadamente ao nível do levantamento patrimonial e avaliação de impactes. 
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O EIA apresenta um enquadramento histórico-arqueológico que realça a riqueza patrimonial da área do 

projecto, e que revela indícios de ocupação humana desde a Pré-História Antiga, persistindo em todos os outros 

períodos históricos uma continuidade da ocupação do território.  

  

É de notar que a área de estudo, é fortemente urbanizada, tendo sofrido sucessivas alterações, facto que 

condicionou a preservação de vestígios patrimoniais. Não obstante, trata-se de uma área com potencial valor 

patrimonial comprovado com a existência de sítios arqueológicos e elementos arquitectónicos. 

  

Da aplicação da metodologia anteriormente referida resultou o registo de 46 ocorrências patrimoniais 

integráveis no património arquitectónico (33), arqueológico (8) e etnográfico (5). 

  

Ao nível do património classificado regista-se a Casa e Jardins da Família Barbot, classificada como Imóvel de 

Interesse Público pelo Decreto nº 28/82, D.R. 47 de 26 de Fevereiro de 1982 (localizada a 200m NW da 

Solução A ao km 69+550 e a 200 NW da Solução B ao km 69+625). Edificada na segunda década do século XX 

constitui o único exemplar do fenómeno Arte Nova na cidade de Vila Nova de Gaia. Os jardins revestem-se de 

especial importância, desenvolvendo-se em consonância com a casa, com a qual formam um todo. 

  

Os elementos arquitectónicos de cariz religioso correspondem a capelas, igrejas, cruzeiros e alminhas: Igreja 

Lusitana Católica-Apostólica (nº 2); Capela de S. Caetano e Cruzeiro (nº8); Alminha da Junqueira (nº12); Igreja 

de Figueira do Mato (nº13); Igreja de Santo Estêvão de Guetim (nº14); Capela de São Martinho das Antas 

(nº16); Alminha da Anta (nº18); Igreja Paroquial da Arada (nº24); Capela de Nossa Senhora das Febres 

(nº29); Alminha da Murteira (nº30); Alminha do Seixo (nº31); Alminha da Lagoa (nº32); Capela da Senhora do 

Bonfim (nº33); Capela de Quintã (nº34); Igreja da Devesa (nº35); Capela da Quinta da Carvalha (nº36) e 

Capela de Santo António (nº46). 

  

De notar também a existência de quintas, edificadas entre o século XIX e o século XX, associadas à intensa 

actividade agrícola que desde sempre caracterizou este território e que, para além do seu valor patrimonial, 

representam também uma herança cultural que confere identidade aos habitantes da região. As quintas não só 

criam áreas contínuas de paisagem, como comportam espaços de residência de grande qualidade, 

caracterizando-se por construções de maior simplicidade ou, pelo contrário, por construções de grande aparato 

cénico, onde o denominador comum é o uso da pedra de armas da família e a edificação de capela. Esta 

preocupação com a componente arquitectónica não era exclusiva do edifício residencial, desenvolvia-se também 

pelos jardins, hortas, pomares, caminhos, fontes, pátios e outros espaços de lazer ou produção. 

  

Neste conjunto foram inventariadas as seguintes ocorrências: Quinta da Boavista (nº4); Quinta da Capela 

(nº7); Núcleo Antigo do Outeiral (nº10); Quinta do Outeiral (nº11) e Quinta de São Silvestre (nº28). Refira-se 

que as duas primeiras estão inseridas na malha urbana de Vila Nova de Gaia. 

  

Directamente relacionadas com a agricultura da região e com o aproveitamento dos recursos hídricos, foram 

igualmente inventariados um conjunto de estruturas que integram sistemas hidráulicos tal como moinhos, 

azenhas e fontes (ocorrências nº 15, 23, 26, 37, 38 e 45).  
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Concretamente as ocorrências Pedras de Baixo (nº23), Rio Jardim (nº37) e Azenha do Souto (nº38) são 

constituídas por conjuntos de moinhos de azenha de algum interesse patrimonial que, apesar de desactivados, 

representam uma estrutura de produção e subsistência local. 

  

O EIA refere a identificação ao longo dos corredores em estudo de diversos espigueiros inseridos na sua 

maioria em casas particulares, que se optou por não inventariar face ao seu elevado número, valor patrimonial 

e fase do projecto. Estas construções destinadas à recolha e armazenagem de espigas, concebidas para 

preservá-las contra a humidade do ar e do solo bem como de roedores e aves, constituem elementos 

patrimoniais arquitectónicos característicos do mundo rural pelo que o critério adoptado de não inventariação 

não permite aferir dos valores em presença na área do projecto, situação que terá que ser revista nas fases 

posteriores de avaliação. 

  

A inventariação e estudo deste tipo de património afigura-se como uma tarefa urgente, dado o seu carácter já 

residual e a iminência do seu desaparecimento, sobretudo em áreas de forte urbanização. Conforme indica a 

Carta do Património Vernacular Construído (ICOMOS, 1999), as estruturas vernaculares (não eruditas) 

constituem um património extremamente vulnerável já que são confrontadas com problemas de obsolescência, 

de equilíbrio interno e de integração, motivados pela uniformização da cultura e dos fenómenos socio-

económicos de mundialização. De facto, os elementos patrimoniais de carácter vernáculo encontram-se em 

constante mutação, quer pelo seu uso recorrente, quer pela fragilidade dos materiais usados ou pela perda do 

seu valor de uso. 

  

Refira-se ao nível do património industrial a Real Fábrica de Papel de Nossa Senhora da Lapa (nº 19), um 

conjunto industrial do séc. XVIII, situado a 100m SE da Solução A ao km 52+350. A Real Fábrica de Nossa 

Senhora da Lapa, na freguesia de S. Paio de Oleiros, hoje conhecida como Engenho Velho foi a primeira fábrica 

de papel do concelho de Santa Maria da Feira, tendo sido fundada, em 1708, pelo genovês José Maria Ottone, 

ou Ottom, de sociedade com Vicente Pedrossen. José Maria Ottone chegara a Portugal em finais do século XVII, 

tendo conseguido de D. Pedro II um alvará real, que lhe conferia a concessão de todo o fabrico de papel desde 

o Minho até ao Douro. 

  

Relativamente aos sítios arqueológicos estes apresentam distintas tipologias e cronologias: Mamafude a Lebre 

(nº6), Povoado fortificado; Chão de Grilo (nº20), necrópole; Marco da Ordem de Malta (nº21); Além Rio 

(nº22), achado isolado; Amieira (nº27), mancha de ocupação; Quintas (nº40), sepultura; rio Vouga Sul (nº41), 

estação de ar livre; Mamoedeiro (nº43), mamoa. 

  

Salienta-se, no entanto, que com base na informação disponibilizada na Consulta Pública se verifica que o EIA 

não identificou algumas áreas sensíveis do ponto de vista arqueológico que se passa a descriminar. 

  

Assim, no Trecho 2, Solução B, na área de Candosa (entre os km 34+000 e 35+000), na freguesia de Valega, é 

referenciada uma área com potencial arqueológico com a possível localização na mesma de um povoado, de 

uma oficina monetária visigótica e de uma via romana/medieval vinda do Porto. É igualmente referenciada na 

área a necrópole de Vallégia, que estará possivelmente relacionada com a villa do mesmo nome. 
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No Trecho 3, Solução A e B, entre o km 40+000 e 41+000, é referida uma área com possível potencial 

arqueológico, com base na análise toponímica (“Monte mámoas”, “Muradaes” e “Cabannones”), com a eventual 

existência de monumentos megalíticos e de um povoado castrejo.  

  

Também no Trecho 3, Solução A e Solução B, cerca do km 42+000, onde o EIA identifica apenas a ocorrência 

26 (Azenha do Vieira), o topónimo Alpedrinha remeterá para o conjunto megalítico “Mamoas de Alpedrinha”. 

  

Entre os km 47+000 e 48+000, da Solução B, é referenciada uma área com potencial arqueológico com a 

possível localização de um povoado da Idade do bronze e do ferro, localização na mesma de um povoado e de 

uma via romana/medieval vinda do Porto. A toponímia remete também para o conjunto megalítico “Mamoas do 

Caminho de Cortegaça e de Cardielos”. 

  

Cerca do km 49+000 da mesma Solução é referenciada uma área com potencial arqueológico sendo que a 

toponímia remete para o conjunto megalítico “Mamoa da Fé”. 

  

Na área envolvente da ocorrência nº 20, é ainda referenciada uma área com potencial arqueológico com a 

possível localização na mesma de um povoado e de uma via romana/medieval vinda do Porto. A toponímia 

“Casal da Mamoa” e “Mamoas do Além” remete também para a existência de monumentos megalíticos. 

  

Em resumo, da caracterização efectuada pode concluir-se que área de implantação do projecto é rica em 

termos de património construído, nomeadamente no que se refere aos testemunhos relacionados com a 

actividade agrícola da região, e também ao nível do património arqueológico. Dado que a caracterização de 

algumas áreas foi condicionada pelos factores referidos anteriormente essas lacunas de conhecimento devem 

necessariamente ser colmatadas nas fases posteriores de avaliação. 

  

Avaliação de Impactes 

Na avaliação de impactes foram consideradas duas áreas de afectação: área de incidência directa (sob o 

traçado e até 40 m para cada lado do eixo da via) e área de incidência indirecta (40m até 200 m para cada lado 

do eixo da via). 

  

É referido no EIA que os potenciais impactes ocorreram sobretudo na fase de construção, decorrentes da 

intervenção directa no terreno. Refira-se que questões ligadas às reposições de estradas, caminhos, zonas de 

empréstimo e de depósito de terras e estaleiros não são avaliadas. A grande dimensão das escavações e 

aterros necessários à execução deste projecto acarretarão eventuais impactes de grande magnitude e muito 

significativos nas zonas afectadas fazendo-os extravasar para além da plataforma ferroviária. 

  

Relativamente ao património arqueológico o atravessamento deste território por uma estrutura linear tem 

associados impactes negativos, sobretudo durante a fase de construção, já que é nesta fase que ocorrem as 

acções mais impactantes, a saber desmatação e decapagem do terreno, escavações, e terraplanagens. Acresce 

os impactes decorrentes da transformação da paisagem e do contexto envolvente dos sítios arqueológicos que 

não foram equacionados no EIA. 

  

Para a fase de exploração não se prevêem impactes pois, segundo o EIA, a fase de construção inviabilizará a 

conservação de vestígios arqueológicos. Esta apreciação é, à partida, restritiva na medida em que não 
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equaciona os potenciais impactes decorrentes da transformação da paisagem e do contexto envolvente dos 

sítios arqueológicos. Não tem em conta, igualmente, os impactes sobre os valores arquitectónicos e 

etnográficos que resultam da presença da infra-estrutura nomeadamente ao nível do seu enquadramento. 

  

No EIA prevê-se a afectação directa das seguintes ocorrências:  

� Trecho 1: 

� Moinhos de Azenha do Rio Jardim (nº 37) - sob o traçado da Solução A ao km 24+240 e sob o traçado 

da Solução B ao km 24+100.  

� Moinhos de Azenha do Souto (nº 38) - 25m Este da Solução B ao km 16+300. 

� Trecho 2: 

� Alminha do Seixo (nº 31) - 30m Este da Solução B ao km 34+025. 

� Capela da Senhora do Bonfim (nº 33) - 30m Este da Solução A ao km 30+240. 

� Trecho 3: 

� Conjunto de Moinhos de Pedras de Baixo (nº 23) - Sob o traçado da Solução B ao km 45+550. 

  

No Trecho 1, relativamente aos conjuntos de moinhos de Azenha do Rio Jardim  e de Azenha do Souto, está 

previsto o atravessamento da área em viaduto, o que não invalida a eventual interferência dos respectivos 

pilares e dos trabalhos de construção sobre as ocorrências patrimoniais.  

  

No Trecho 2 há a referir que a Capela da Senhora do Bonfim localiza-se no espaço urbano da povoação de 

Arrota, ainda que a curta distância do traçado. 

  

Relativamente ao Trecho 3, o conjunto de moinhos de Pedras de Baixo será igualmente atravessado em 

viaduto. 

  

Foi identificado um conjunto de arqueosítios e de ocorrências patrimoniais de cariz arquitectónico e etnográfico 

que poderão sofrer impactes indirectos com a implementação do projecto. Refira-se que relativamente à Casa e 

Jardins da Família Barbot o traçado não interfere directamente com o imóvel classificado. 

 

O EIA considera que globalmente os impactes identificados comportam efeitos negativos sobre os bens 

patrimoniais inventariados, porém considera que os mesmos são minimizáveis. 

  

Comparação de Alternativas 

  

A análise comparativa de alternativas para o descritor Património fundamentou-se no número de ocorrências 

identificadas e no seu valor patrimonial, sendo apresentada por trechos. 

  

O EIA conclui que as alternativas mais favoráveis são, respectivamente, nos Trechos 1 e 2 a conjugação A1-AB-

B2, no Trecho 3 a A3 e no Trecho 4 são indistintas.  

  

Face aos dados do EIA e aos apresentados no âmbito da consulta pública, que apontam para eventuais lacunas 

de conhecimento e, consequentemente à possibilidade de existência de ocorrências patrimoniais na Solução B, 

considera-se preferível a combinação A1-A2 relativamente ao Trecho 1, ainda que nenhuma das outras seja 
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inviável desde que aplicadas as medidas de minimização necessárias. Quanto aos restantes Trechos concorda-

se com a avaliação do EIA. 

 

 
6.13 Paisagem 

 

A área em estudo localiza-se entre Oliveira do Bairro (nas proximidades de Fermentelos) e Vila Nova de Gaia, 

ao longo de cerca de 70 km, em local de relevo muito variável. Insere-se nas Regiões Beira Litoral e Entre-

Douro e Minho. 

 

A área de estudo do EIA abrange as Unidades de Paisagem (de Sul para Norte) identificadas no estudo da 

seguinte forma: 

� “Bairrada”, que corresponde a uma área de relevo suave, com alternância de áreas agrícolas e 

florestais, caracterizada por aglomerados populacionais de pequenas dimensões, localizados ao longo 

das estradas. 

� “Ria de Aveiro e Baixo Vouga”, área plana que inclui todo o Baixo Vouga lagunar, com extensas áreas 

alagadas às quais se associam arrozais e outras culturas de regadio. Inclui alguns centros urbanos de 

dimensão considerável, assim como áreas industriais de elevada importância. 

� “Montes Ocidentais da Beira Alta”, área de transição entre a Orla Sedimentar e relevos mais antigos, 

pelo que o traçado do projecto em análise atravessa uma sucessão regular de montes florestados e 

vales com actividades agrícolas, associados a aglomerados urbanos. 

� “Espinho-Feira-S. João da Madeira”, unidade de relevo variado, com elevada ocupação urbana e 

industrial, dispersa numa matriz ainda com forte pendor rural, ainda que já muito descaracterizada. 

Apresenta uma elevada densidade de vias de comunicação. 

� “Malha Peri-Urbana do Grande Porto”, unidade de características peri-urbanas muito acentuadas, com 

uma ocupação do solo constituída por tecido urbano pouco estruturado, com habitação unifamiliar e 

construção em altura que surgem misturados com antigas quintas. 

� “Grande Porto”, unidade de relevo acentuado, em que a malha urbana consolidada das cidades do 

Porto e da sua envolvente imediata se desenvolvem nas encostas sobre o troço final do Rio Douro. 

 

O EIA apresenta também uma avaliação cénica da Paisagem, com base em três parâmetros, estimados para 

cada uma das Unidades de Paisagem definidas: 

� Qualidade Visual: avaliada em função de atributos que pretendem minimizar a subjectividade desta 

avaliação, na caracterização das componentes biofísica, antrópica e percepcional da Paisagem. 

� Fragilidade Visual: analisada como medida de avaliação da capacidade da Paisagem para suportar a 

introdução de novos elementos sem degradação da sua qualidade cénica. 

� Sensibilidade de Paisagem: analisada para se perceber qual o grau de susceptibilidade da Paisagem a 

factores externos, resultando da combinação dos dois indicadores anteriores. 

 

Após integração de todos estes parâmetros, conclui-se que a área estudada apresenta média a baixa 

Sensibilidade Paisagística, com excepção da parte incluída na Unidade Ria de Aveiro e Baixo Vouga, área de 

elevada Sensibilidade Paisagística. 

 

Os impactes na paisagem identificados no EIA são: 
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Durante a fase de construção:  

• Os trabalhos de movimentação de terras para implementação dos traçados são identificados como os 

principais geradores de impactes visuais negativos, pela presença e operação da maquinaria; este é 

um impacte temporário. 

• Nas áreas de implementação dos traçados, assim como nas áreas temporariamente afectas à obra – 

estaleiros, parques de máquinas, áreas de depósito e de empréstimo de materiais – ocorrerá uma 

desorganização funcional e cénica, que se traduz em impactes visuais e estruturais na Paisagem, de 

carácter temporário. 

• Durante a construção ocorrerá uma redução da visibilidade pela presença de partículas em suspensão, 

com posterior deposição na área envolvente; este será um impacte visual negativo temporário. 

• Criação de um efeito de barreira ao longo da área de construção, que se traduz num impacte 

estrutural permanente, com maior significância durante a fase de construção por ainda não estarem 

concretizadas as medidas de minimização deste impacte. 

• Alteração irreversível da morfologia natural do terreno, decorrente das movimentações de terra, que 

se traduz em impactes visuais negativos. 

• Introdução de elementos estranhos à Paisagem, nomeadamente as extensas plataformas sem 

vegetação, o que constitui um impacte visual e estrutural, que será permanente. 

 

Durante a fase de exploração:  

• Introdução definitiva e permanente de elementos estranhos à Paisagem, provocados pela presença de 

novas infra-estruturas construídas, associadas a alterações definitivas do relevo, com redução da 

qualidade cénica da Paisagem, impacte este mais significativo em áreas planas, onde o traçado 

geométrico da linha corta a imagem orgânica dos campos de arroz.  

• Aumento do grau de artificialização da Paisagem na área afecta à linha de alta velocidade, impacte 

visual e estrutural, do ponto de vista da fragmentação da paisagem e das interacções entre processos 

naturais.  

• Alteração das tendências evolutivas da Paisagem nas zonas de influência das estações, pela 

substituição do carácter rural ou natural por valores de carácter urbano e industrial, decorrentes do 

desenvolvimento de actividades humanas (estradas de acessos, postes de electricidade e infra-

estruturas, eventualmente oficinas, apoios e áreas comerciais).  

• Ocorrerão ainda impactes estruturais cumulativos com outras infra-estruturas lineares já existentes na 

área em análise, nomeadamente as auto-estradas A1 e a A29, que se traduzem numa justaposição de 

estruturas indutoras de efeito barreira, com a eventual criação de áreas entre as mesmas de muito 

difícil acesso e que serão certamente descaracterizadas num curto espaço de tempo. 

 

No que respeita à comparação dos impactes que se prevêem para as diferentes alternativas de traçado em 

estudo, foi elaborada uma análise que pondera as áreas onde se prevê a ocorrência de impactes mais 

significativos com uma medida da severidade desses impactes. É assim definido um “Índice de Impacte 

Paisagístico” que permite a comparação directa das alternativas existentes para cada trecho. Assim, conclui-se 

o seguinte: 

• A análise dos Trechos 1 e 2 foi feita em conjunto, uma vez que a compatibilização dos Trechos A1 com 

B2 ou A2 com B1 implica a sua ligação por troços de interligação fora do próprio traçado. Assim, a 

análise realizada apresenta a solução A1-ILAB-B2 como a menos impactante para o descritor 

Paisagem. Esta conclusão foi confirmada por inspecção visual das cartas apresentadas, concluindo-se 
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que, mesmo analisados separadamente, as alternativas A1 e B2 se apresentam como as menos 

impactante para o descritor Paisagem, pois traduz-se em menores áreas com impactes de elevada 

significância. 

• Para o Trecho 3, a alternativa A3 apresenta-se como a menos impactante para o descritor Paisagem, 

também porque se traduz em menores áreas com impactes de elevada significância. 

• Para o Trecho 4, a alternativa A4 apresenta-se como a menos impactante para o descritor Paisagem, 

pela mesma razão. 

 

 

6.14 Transportes e Acessibilidades 

 

A análise específica dos impactes da construção e operação do Lote A da Rede de AVF, sobre os Transportes e 

Acessibilidades da zona de estudo, tem como objectivo fundamental sustentar a deliberação final sobre a 

execução deste projecto, em conjunto com os outros factores ambientais. 

 

No tocante às acessibilidades, toda a área de estudo se encontra servida por importantes eixos rodoviários de 

desenvolvimento Norte-Sul, nomeadamente a A1, a A29 ou o IC2, e sua articulação transversal com a A25 e 

diversas estradas nacionais; também no que respeita ao serviço ferroviário, a Linha do Norte serve a área de 

estudo; já a Linha do Vouga apresenta uma dinâmica decrescente e uma área de influência muito circunscrita. A 

nível aéreo apenas se identifica, a norte, o aeroporto Francisco Sá Carneiro; quanto ao transporte marítimo o 

Porto de Aveiro, que tem diminuído de importância, é hoje objecto de revitalização no sentido de o dotar de 

maior capacidade, incluindo um ramal de articulação ferroviária com a Linha do Norte.  

 

Relativamente às vias rodoviárias, A1 e IC1/A17/A29, que se desenvolvem nas proximidades (em paralelo) dos 

traçados ferroviários em estudo para a alta velocidade, foi mencionado o facto de que ambas se encontravam, à 

data do EIA, em fases de projecto/obra, ou seja: 

� A1 – Auto-Estrada do Norte: estão em elaboração os Projectos de Execução de Beneficiação e Alargamento 

da A1 (nos lanços a norte), que irão promover o alargamento da via em mais uma via por sentido de tráfego, 

além de algumas beneficiações (obras de arte, restabelecimentos, etc.).  

� IC1/A17/A29 - que integra o Itinerário Complementar nº 1-IC1 (SCUT da Costa de Prata) - o Sublanço a 

Norte Maceda/Espinho/Miramar encontrando-se em exploração; o Sublanço Estarreja (Norte)/Ovar/Maceda 

encontrava-se então em construção (com um traçado muito próximo a alguns dos Eixos, o que obrigou a 

ajustes nas respectivas directrizes, por forma a viabilizar estes Eixos); o Sublanço Angeja (A25)/Estarreja 

(Norte) não tinha então projecto aprovado, embora os traçados estudados fossem também relativamente 

próximos do corredor em que se inserem os traçados ferroviários em apreço, o que se veio a verificar. 

 

Este reforço da rede rodoviária (alargamento da capacidade actual ou construção de novas vias) evidencia os 

níveis de saturação actuais, sobretudo na aproximação aos principais centros urbanos e zonas industriais. 

 

Por outro lado, no que respeita à procura actual na linha do Norte, em 25 troços (entre estações) desde Lisboa 

até ao Porto, 10 (40%) já atingiram o limite de capacidade, 2 (8%) estão próximos do limite e 10 (40%) 

apresentam níveis de procura elevado. Em suma, em  88% da Linha do Norte, a procura aproxima-se ou já 

ultrapassou a capacidade oferecida. 
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Figura 1. Níveis actuais de procura (e congestionamento) na Linha do Norte, no período de ponta (Fonte: REFER, 

RAVE) 

 

As circulações diárias da Linha do Norte combinam:  

� 298 Comboios suburbanos cuja velocidade comercial se situa entre 40 e 60km/hora; 

� 104 Comboios de mercadorias cuja velocidade comercial é de 70km/hora; 

� 121 Comboios regionais cuja velocidade comercial se situa entre 60 e 80km/hora; e 

� 68 Comboios de longo curso cuja velocidade comercial se situa entre 100 e 120km/hora. 

 

Resumindo a linha do norte também se encontra saturada tendo atingido o limite de capacidade e podendo 

comprometer o crescimento do transporte ferroviário necessário para servir como alternativa ao modo rodoviário 

e atingir o desenvolvimento económico desejável para a Fachada Atlântica de forma mais sustentável. 

 

Neste capítulo, pretende-se analisar os impactes esperados quer durante a fase de construção como na fase de 

exploração. Também são feitas referências a alguns aspectos que se prendem com a socioeconomia e os usos do 
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solo, na medida em que sendo as acessibilidades elementos estruturantes do território com consequências 

prováveis sobre a actividade económica e o bem-estar das populações da região atravessada, estão 

intrinsecamente relacionadas com estes factores.  

 

No que respeita à fase de construção, o EIA apresenta a análise de impactes numa escala espacial localizada 

(i.e., na proximidade da zona de implantação dos traçados junto da qual também são instalados os estaleiros de 

obra ao longo da construção da via) tendo avaliado as perturbações das acessibilidades e circulações locais. 

 

Relativamente à fase de exploração, a análise de impactes é necessariamente supra regional dado o alcance 

regional, nacional e internacional que se pretende com a rede de AVF. Neste sentido, a análise apresentada 

aborda a avaliação efectuada no capítulo da socioeconomia do EIA mas também (e necessariamente) nos 

capítulos de justificação do projecto. 

 

Fase de construção 

O EIA diferencia os impactes resultantes das operações e actividades construtivas, e os impactes resultantes da 

implantação da via e elementos associados. Os primeiros são geralmente bastante localizados e específicos do 

decorrer dos trabalhos e, como tal, ocorrem temporariamente na frente de obra (i.e., os 3 anos previstos de obra 

englobam a totalidade do Lote e afectam cada sub-troço durante períodos significativamente mais curtos) e os 

efeitos são normalmente reversíveis. Os segundos fazem-se sentir já durante a fase de construção e perpetuam-

se durante a fase de exploração, mas, no que respeita às acessibilidades, são normalmente minimizáveis através 

dos restabelecimentos das infra-estruturas interrompidas.  

 

Durante a fase de construção poderão existir, localmente, dificuldades de circulação em importantes artérias de 

articulação viária, com destaque para as vias que servem os principais núcleos urbanos do concelho de Vila Nova 

de Gaia, faixa Oeste do município de Espinho e área Norte do concelho de Ovar, para além de Estarreja. Este 

impacte deverá afectar igualmente as áreas urbanas mencionadas anteriormente (atravessadas directamente em 

áreas mais centrais) onde os níveis de intervenção serão mais expressivos, quer devido à natureza da intervenção 

(viaduto ou túnel), quer às características da área de intervenção (elevada densidade funcional, populacional e do 

edificado, com áreas residenciais, industriais e equipamentos mais ou menos sensíveis). Estas interferências 

ocorrerão:  

� de forma directa - pela implantação da via e consequente introdução de corte ou estrangulamentos e/ou 

desvios de tráfego ou;  

� de forma indirecta - pelo aumento do tráfego pesado de apoio à obra.  

 

Os impactes sobre as vias rodoviárias estarão relacionados com o aumento do tráfego de pesados, o corte ao 

tráfego das vias, o condicionamento de tráfego, a deterioração dos pavimentos e afectação do serviço de 

transportes públicos rodoviários e ferroviários, e serão particularmente sensíveis em locais onde se verifiquem 

elevadas densidades de tráfego e as vias se encontrem no limite das suas capacidades, como ocorre 

pontualmente em Vila Nova de Gaia, Espinho, Ovar e Estarreja.  

 

Na Tabela seguinte apresentam-se as vias rodoviárias principais que são interferidas de forma directa e a nível 

global pelas soluções de traçado preconizadas. Das vias mencionadas destacam-se, como mais importantes, a A1, 

a A25, a A29 e a A41. Estas vias apresentam um elevado volume de tráfego, pelo que a interferência directa do 
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empreendimento em estudo produzirá impactes mais expressivos, dado o maior número potencial de afectados 

pelas alterações / restrições de tráfego impostas pela obra.   

 

 

 

 

Fonte: EIA 
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As vias interceptadas são restabelecidas definitivamente durante a obra. Alguns restabelecimentos implicarão 

alterações nos traçados actuais com inerentes impactes sobre os espaços actuais. Estes impactes deverão ser 

avaliados e (se possível) minimizados uma vez seleccionada a alternativa durante a fase de projecto de execução. 

 

O empreendimento em estudo irá igualmente interferir, de forma com a rede ferroviária existente, durante a fase 

de construção dos respectivos viadutos, nomeadamente com:  

� a Linha do Norte: Solução A - km 3+000 (Trecho 1) e 70+000 (Trecho 4) e   

    Solução B - km 3+200 (Trecho 1) e 70+000 (Trecho 4);   

� a Linha do Vouga: Solução A - km 10+100 (Trecho 1) e km 52+800 (Trecho 3);  

    Solução B - km 10+500 (Trecho 1) e km 52+550 (Trecho 3). 

 

Os impactes potencialmente mais perturbadores decorrem da interferência (1 por solução) com a exploração 

normal na Linha do Norte visto ser aquela que maiores níveis de tráfego apresenta e por isso ser mais susceptível 

a eventuais perturbações, nomeadamente através do aumento dos tempos de viagem. 

 

Fase de exploração 

Impactes genéricos e sobre os modos ferroviário convencional e rodoviário 

Apresentam-se de seguida os principais impactes esperados durante a fase de exploração. Note-se que, no que 

respeita aos Transportes e Acessibilidades, os impactes esperados durante a fase de exploração estão também 

relacionados com a própria justificação do projecto: 

� A acessibilidade em AVF vem ao encontro dos documentos de referência em matéria de política de 

transporte e de ambiente, nomeadamente no que se refere aos objectivos de desenvolvimento sustentável 

da Estratégia Europeia de Desenvolvimento Sustentável, da Política Europeia de Transportes, da RTE-T, do 

PNPOT, do PNAC e das Orientações Estratégicas para o Sector Ferroviário. 

� Face aos objectivos de sustentabilidade que enformam este projecto, os impactes esperados extravasam as 

questões de acessibilidade e transportes, mas não pode deixar de se realçar a redução prevista nas 

externalidades associadas ao sector (estudo efectuado pela VTM, 2005), nomeadamente: 

� Redução de cerca de 50 a 60% dos níveis de sinistralidade (incluindo acidentes, mortos, feridos 

graves e ligeiros); 

� Redução de cerca de 40% do tempo de viagem; e 

� Redução de cerca de 60 Gg de GEEs anualmente (quando o PNAC prevê nas medidas adicionais 

reduzir cerca de 655 Gg anualmente, i.e. a AVF poderá contribuir com mais cerca de 10% de 

potencial de redução visto que não foi contemplada no PNAC inicialmente). 

� Redução de cerca 600 ton de NOX, 20 ton de SO2, 50 ton de PM que poderão contribuir para os objectivos de 

redução das emissões de gases acidificantes (que também não foram contempladas no Programa para os 

Tectos de Emissão Nacional – PTEN, no qual, por exemplo, se prevê uma redução total de 330 ton de SO2, 4 

ton de NOX, associadas a introdução de biocombustíveis em Portugal). 

� De acordo com o “Estudo de Mercado relativo à futura Ligação Ferroviária de Alta Velocidade entre Lisboa e 

Porto - Relatório da Fase III - Nota Técnica relativa às Estações, Parques, Interfaces e Acessibilidades” 

(RAVE, JUNHO, 2004), efectuado para avaliar a procura de tráfego na estação ferroviária de alta velocidade, 

incluindo a de Aveiro localizada perto da vila do Sobreiro, tem-se que, as previsões apontadas para os anos 

2015 e 2030, são de 1,3 e 2 milhões de passageiros respectivamente. A distribuição percentual desta 

procura pelas zonas envolventes é a seguinte:  
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� 83% deverá ter como origem a região de Aveiro, onde a A29 e a A25 deverão desempenhar, ao 

nível dos acessos, um papel fundamental;  

� cerca de 13% da procura está relacionada com a zona Entre Douro e Vouga, servidas 

fundamentalmente pelos eixos A1 e IC2;  

� a restante procura, 4%, será proveniente da zona de Dão-Lafões, sendo o eixo de ligação 

assegurado pela A25.  

 

Assim o Lote A terá impactes directos sobre a acessibilidade ferroviária da região. Prevêem-se, também, 

impactes indirectos sobre a mobilidade ferroviária e rodoviária na região, visto que são esperadas 

transferências modais para a AVF: 

� nomeadamente nas ligações ferroviárias convencionais de longo curso (em cerca de - 1 500 mil 

passageiros/ano) que libertarão espaço canal na ferrovia convencional, prevendo-se uma especialização 

de serviços prestados na Linha do Norte de mercadorias e de passageiros (nomeadamente nos serviços 

suburbanos e regionais); e 

� contribuirão para o descongestionamento dos acessos rodoviários, nomeadamente, redução da 

circulação rodoviária na A1, em cerca de 702 725 passageiros/ano no troço compreendido entre Aveiro e 

Vila Nova de Gaia (RAVE/VTM, 2005). 

 

Relembra-se que quer os acessos ferroviários, quer os acessos rodoviários se encontram próximo da 

capacidade com riscos de bloqueio para o sistema de transportes da zona de influência do projecto e com 

externalidades significativas, nomeadamente no que se refere ao tempo perdido e às emissões atmosféricas. 

Importa realçar que parte do espaço canal libertado na ferrovia convencional poderá potenciar o transporte 

de mercadorias em ferrovia ganhando quota de mercado ao rodoviário. 

 

� O Lote A é parte integrante da ligação entre Lisboa e Porto em AVF, a qual constitui a ligação principal para 

as deslocações nacionais. A AVF pretende aumentar a conectividade e melhorar as acessibilidades nacionais 

incluindo um novo serviço de transportes competitivo mas, também, complementar a restante rede de 

transportes nacional (que inclui os modos rodoviário, ferroviário convencional e aéreo). Assim, em termos de 

acessibilidade assinala-se como principal impacte a redução de viagem entre Lisboa e Porto das actuais 2h35 

para 1h15, assim como uma redução significativa nas ligações às estações intermédias de Leiria, Coimbra e 

Aveiro. Por outro lado, a AVF proporcionará um aumento da mobilidade com repercussões ao nível da coesão 

do território nacional, do desenvolvimento e consolidação das cidades médias, sua articulação e 

complementaridade, e na sua capacidade de polarizar o desenvolvimento local e regional (consultar o 

PNPOT). 

 

A LAV em estudo irá permitir uma melhor organização do tráfego a nível local, bem como promover movimentos 

adequados para o tráfego inter-regional e nacional, descongestionando, de forma significativa, a rede local, com 

melhorias de circulação muito significativas ao nível da movimentação diária da população activa, das actividades 

económicas entre outras, com minimização dos tempos e custos nos percursos diários. Estes impactes poderão 

ser considerados como positivos, permanentes e eventualmente de magnitude e significância moderada. 

Contudo, refere-se que poderá ocorrer pontualmente na área de influência directa da estação prevista, um 

agravamento das dificuldades de circulação rodoviária pelo afluxo de utentes que querem aceder à Linha de alta 

velocidade. Este impacte, será previsivelmente mais importante na A1, IC2 e A25, que servem as principais áreas 

urbanas e industriais da envolvente da estação de Aveiro e, consequentemente, os utentes potenciais da infra-
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estrutura. Este impacte poderá ser pontualmente mais significativo na A1 na medida em que constitui 

actualmente uma via com elevado tráfego e níveis de congestionamento assinaláveis.  

 

Impactes nos restantes modos 

 Sector aéreo: A LAV entre Lisboa e Porto irá ter como consequência a diminuição da circulação interna entre o 

aeroporto da Portela e o aeroporto Francisco Sá Carneiro, o que constitui, ao nível regional e da rede de 

transporte, um impacte positivo, de magnitude e significância moderada a elevada no contexto nacional. A 

redução dos voos Lisboa e Porto será um dos impactes, de acordo com o cenário estimado de transferência de 

tráfego e atendendo às características do serviço ferroviário de alta velocidade a apresentar para o ano horizonte 

(32 comboios por dia), com redução do número de voos diários por sentido entre Lisboa e Porto, sendo 

transferidos para a rede de alta velocidade cerca de 250 mil passageiros. À previsível redução do tráfego aéreo 

estarão associados impactes positivos referentes à diminuição das emissões de poluentes atmosféricos e de ruído 

associado ao tráfego aéreo na envolvente das cidades de Lisboa e Porto, com melhoria geral da qualidade de vida 

da população aí residente, constituindo um impacte significativo em face da densidade populacional dos espaços 

que vierem a ser beneficiados. A este impacte acrescem ainda alguns aspectos positivos, nomeadamente: 

diminuição do risco de acidentes; descongestionamento do espaço aéreo português; redução dos custos 

inerentes às deslocações entre Lisboa e Porto; melhoria da gestão dos aeroportos, em parte congestionados por 

inúmeras circulações de curta distância em Portugal, que implicam custos elevados em carreiras de baixa 

rentabilidade, situação que ocorrerá de igual modo nos aeroportos da Portela e Francisco Sá Carneiro; melhoria 

de condições aeroportuárias para o tráfego de média/longa distância. 

 

Sector Marítimo: A contribuição da LAV para o fomento do transporte marítimo, terá incidência sobretudo ao nível 

do porto de Aveiro, e estará muito dependente da capacidade libertada na Linha do Norte, da articulação desta 

linha e da linha Aveiro-Salamanca com a plataforma logística em Cacia e de todas à área portuária. Assim, os 

impactes neste domínio serão indirectos, visto que a LAV entre Lisboa e Porto não contempla o tráfego de 

mercadorias. Assim, a articulação entre o sistema ferroviário e o Porto de Aveiro poderá traduzir-se na 

dinamização das relações económicas internacionais, aspecto de extrema importância para um conjunto de 

sectores industriais de forte vocação exportadora dos concelhos de Aveiro, Estarreja, Oliveira de Azeméis e Santa 

Maria da Feira; e no incremento das solicitações de acessibilidade, pelo que, indirectamente ocorreria um 

aumento da actividade do porto de Aveiro (apesar do troço em estudo não comportar a vertente mercadorias). 

 

Comparação e Selecção de alternativas 

Da análise de impactes apresentada no capítulo anterior, é possível retirar as seguintes conclusões no que toca 

aos impactes do Lote A sobre as Acessibilidades e Transportes: 

� Na fase de construção, serão intersectadas algumas infra-estruturas rodoviárias com perturbações das 

acessibilidades e deslocações locais, mas cujos restabelecimentos são assegurados no Estudo Prévio e que 

serão avaliados com maior pormenor na fase de Projecto de Execução. No seu conjunto, estes impactos 

foram considerados poucos significativos ou significativos, de magnitude reduzida, temporários e reversíveis, 

para ambas as alternativas em estudo. 

� Na fase de exploração, os impactes ambientais são genericamente positivos, nomeadamente no que se 

refere à acessibilidade em AVF que se reflectem na redução de tempos de percurso e outras externalidades 

ambientais, energéticas e sinistralidade, mas também no potencial aumento da coesão territorial e 

desenvolvimento local e regional. Assim, estes impactes foram caracterizados com magnitude moderada, 
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significativos, permanentes e reversíveis. Tal como para os impactes na fase construção, não existem 

diferenças significativas entre as duas alternativas em estudo. 

 

Face ao carácter genericamente positivo dos impactes avaliados no EIA em estudo – ou seja impactes negativos 

de magnitude reduzida, pouco significativos ou significativos, e reversíveis, por um lado, e impactes positivos 

significativos, de magnitude moderada – e considerando que a análise de impactes não apresenta elementos 

diferenciadores no que respeita às Acessibilidades e Transportes, este factor não é determinante na selecção da 

Solução de traçado. 

 

Foram apresentadas as respectivas medidas minimizadoras, mas salienta-se a importância de rever as mesmas 

em fase de Projecto de Execução e eventualmente completá-las caso necessário.  

 

Face ao exposto, verifica-se que a análise aos factores ambientais atribuídos à Secretaria de Estado dos 

Transportes – Acessibilidades e Transportes – não diferencia as Soluções alternativas em análise.  

 

 
6.14 Análise de Risco 

 

Tendo em consideração o conteúdo do EIA e dos aditamentos apresentados, que contemplam uma reformulação 

da análise de risco ambiental anteriormente apresentada, considera-se terem havido melhorias na abordagem do 

mesmo, não obstante a sua discreta qualidade.  

 

Tal reformulação considerou o estudo dos riscos ambientais nas principais fases do projecto (fases de construção 

e de exploração), identificando alguns deles e indicando os principais riscos associados a escavações, em 

particular quando envolvem o recurso a explosivos. São referidas Medidas de Prevenção relacionadas com esta 

técnica de escavação, assim como relativamente aos riscos naturais. Estas abordagens são efectuadas de forma 

qualitativa, verificando-se a falta da apresentação de uma tabela geral conclusiva acerca dos riscos envolvidos. 

Para além da enumeração e indicação das consequências dos riscos anteriormente indicados, não se apresentam, 

tal como seria expectável, as soluções minimizadoras para os mesmos. 

 

O parágrafo “Identificação dos Riscos” apresentado na pág. 41 a 44 do 2º Aditamento, erroneamente intercalado 

no capítulo de Vibrações, envolve apenas a definição teórica desse conceito, sem qualquer correlação com o 

projecto em estudo.     

 

Assim sendo, conclui-se que, perante as indicações apresentadas durante as diferentes fases da avaliação deste 

factor ambiental, não foram adicionadas novas informações que se consideram imprescindíveis para a análise 

rigorosa e criteriosa deste factor ambiental, além de continuarem ausentes diversos riscos de índole natural 

(como abalos sísmicos, incêndios, inundações, descarrilamentos, aluimentos de terras, atropelamentos, 

electrocussão, etc.). 

 

Recomenda-se que sejam a incluídas as citadas lacunas na etapa de elaboração do Projecto de Execução. 
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7. Pareceres Externos 

 

Foram solicitados Pareceres Externos às seguintes entidades cujos principais aspectos se transcrevem: 

 

7.1 Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia 

São salientadas as seguintes questões: 

� Arruamentos interrompidos sem restabelecimento previsto: 

Os traçados das duas soluções interrompem diversos arruamentos municipais, não prevendo o seu 

restabelecimento. A forma como o traçado atravessa (longitudinalmente) o Concelho provoca a interrupção 

de arruamentos cuja utilização, embora de interesse local, tem de ser obrigatoriamente assegurada, uma vez 

que por vezes constituem percursos habitualmente pedonais que, se forem, interrompidos afectam 

significativamente o modo de vida das populações. Considera esta entidade que por este motivo todos os 

arruamentos afectados devem ser restabelecidos, apresentando uma listagem não exaustiva dos mesmos. 

� Construções a demolir: 

É apresentada uma listagem de um conjunto significativo de construções que se prevê serem demolidas, 

para as duas soluções alternativas. Considera esta entidade que no desenvolvimento do Projecto de 

Execução seja efectuado um esforço no sentido de evitar demolir as construções que for possível, ainda que 

seja necessário adoptar processos construtivos adequados para o efeito, apesar de execução mais onerosa, 

para afastar a necessidade de realojamento que é sempre desaconselhável do ponto de vista social. 

� Estação Porto-Sul: 

Apesar de se referir no EIA que nenhum dos PDM aprovado contempla qualquer referência à Rede ferroviária 

de alta velocidade e que para os PDM que se encontravam em revisão nenhum dos concelhos em análise 

promove uma alteração substancial à estratégia de desenvolvimento nos PDM em vigor, no Relatório 

Temático realizado na fase de caracterização e diagnóstico do Processo de revisão do PDM do concelho são 

referidas as estratégias defendidas pelo município face a este tema. Salienta esta entidade o facto de já 

nessa fase dos trabalhos se defender a importância do sistema metropolitano de transportes ter uma estação 

tripolar Gaia/Campanhã/Aeroporto, em que a Estação em Vila Nova de Gaia teria as características duma 

estação Porto-Sul. A importância de uma Estação Porto-Sul prende-se com a possibilidade de se drenar uma 

população de cerca de 905 000 habitantes referentes aos concelhos de Gaia e a sul de Gaia, nomeadamente 

Espinho, Vila da Feira, Ovar, S. João da Madeira, Vale de Cambra, Oliveira de Azeméis e Arouca e ainda uma 

parte significativa da população do concelho do Porto, da sua área poente, que tradicionalmente procura a 

estação mais próxima, que se situa em Gaia, em vez da periférica Estação de Campanhã situada a cerca de 

9km, nos casos mais gravosos. Uma estação Porto-Sul fará obrigatoriamente interface com as linhas do 

Metro do Porto e derivadamente com as linhas do Norte e Centro através das suas principais estações de 

Espinho e Devezas/General Torres. 

� Parque de S. Caetano: 

Considera esta entidade que o impacte que a infra-estrutura (viaduto sobre Vilar do Paraíso) terá sobre o 

Parque de S. Caetano não está suficientemente mitigado. O viaduto rasgará o Parque ao meio, afectando 

significativamente a qualidade deste espaço público urbano: 
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� O parque resultou de um forte investimento em espaço público qualificado na plataforma cidade, 

isto é na área mais densa do concelho. 

� É um Parque que se situa num vale onde passa uma linha de água (Ribeira de Valverde), pelo que 

pertence à Estrutura Ecológica Municipal definida em PDM, a qual ficará truncada e diminuída com 

esta obra. 

Assim, deverão ser asseguradas as seguintes medidas de minimização: 

� Os pilares de sustentação do viaduto deverão ser implantados em locais escolhidos criteriosamente 

de modo a que as suas fundações afectem o menos possível os ecossistemas existentes no local. 

� Deverá prever-se vãos entre pilares que diminuam o mais possível a afectação dos pilares no 

Parque. 

� Deverá ser assegurada a aquisição de terrenos adjacentes ao parque de forma a compensar o 

prejuízo provocado pelo traçado do TGV, que deverão ser cedidos ao município para esse efeito. 

� Outros aspectos relacionados com o traçado: 

Os principais impactes do traçado no modelo territorial adoptado pelo novo PDM do concelho de Vila Nova de 

Gaia, em vigor desde 13 de Agosto de 2009, para além dos atrás referidos, são os seguintes: 

� Afectação da Área Industrial de Brandariz, provocando a divisão física desta área empresarial, 

situação que pode ser corrigida, ou pelo menos minimizada, se o túnel previsto for prolongado para 

Sul. 

� As áreas afectadas de património arquitectónico municipal e de património arqueológico, de acordo 

com o PDM, encontram-se descriminadas em anexo ao Parecer desta entidade e considera esta 

autarquia que deverão ser devidamente salvaguardadas na elaboração do Projecto de Execução e 

na execução da obra. 

� Verifica-se em alguns casos a grande extensão dos taludes de escavação e aterro, impondo-se que 

sejam adoptados processos construtivos que reduzam a sua extensão e o seu enquadramento 

paisagístico, devendo ainda ser avaliada a possibilidade de substituição dos troços em aterro por 

viaduto. 

� Desenvolvimento do projecto: 

O conjunto de afectações num PDM recém-publicado, acrescido da hipótese de constituição de uma Estação 

Porto-Sul leva esta entidade a propor, no âmbito das medidas de mitigação de impactes, que seja prevista a 

participação dos Técnicos no desenvolvimento das diferentes fases do projecto, nomeadamente no de 

Integração paisagística, proposto como medida prévia do projecto de Execução. 

Em conclusão, esta entidade considera que o EIA se apresenta na generalidade bem fundamentado, 

concordando, de forma genérica com a Solução A, como solução mais favorável, bem como e apesar de 

insuficientes, com as medidas de minimização e valorização de impactes propostas. Considera que deverão ser 

consideradas as sugestões/medidas atrás referidas. 
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7.2 Câmara Municipal de Espinho 

Considera, da análise ao EIA, não existirem dúvidas quanto ao impacte negativo de qualquer uma das 

alternativas de passagem pelo concelho de Espinho, restando ainda incertezas relativas ao efeito não só do 

decurso da obra, mas sobretudo dos gravosos efeitos colaterais destes traçados como sejam: 

1. Isolamento de zonas residenciais que provocarão no futuro uma sintomatologia própria de zonas de gueto. 

2. Cortes de vias de comunicação rodoviárias e de peões. 

3. Prejuízos pela desvalorização de propriedades dada a proximidade da passagem de comboios de alta-

velocidade. 

4. Aumento da insegurança dos residentes próximos da via de alta-velocidade. 

5. Impossibilidade e limitação à construção mesmo nas zonas por onde passa em Túnel. 

 

Pelas razões acima apontadas e atendendo a que todos os pareceres apontam como menos gravosa a Solução A, 

a Câmara solicita que, caso a decisão superior venha a ser avançar com a obra, se acautele a minimização dos 

danos através da reestruturação da rede viária nas zonas afectadas, bem como sejam acauteladas as devidas 

indemnizações aos proprietários afectados. 

 

7.3 Câmara Municipal de Santa Maria da Feira 

Esta autarquia apresenta um documento constituído por 3 volumes, o qual resulta da preocupação existente face 

à possibilidade da Solução A ser considerada ambientalmente viável, em detrimento da Solução B, e vir a ser 

efectivamente seleccionada para Projecto de Execução conforme a sua actual configuração. 

 

Os esclarecimentos produzidos surgiram na sequência da análise detalhada da Solução A e das suas potenciais 

afectações sobre o concelho de Santa Maria da Feira. Pretendeu esta autarquia participar no processo de tomada 

de decisão no sentido da proposta final do traçado vir a incluir os argumentos apresentados. 

 

Refere a autarquia que dada a complexidade e abrangência das interacções que o traçado tem sobre o território 

e a sua evolução futura optou por estruturar os esclarecimentos em 3 volumes: Volume I, Natureza Estratégica, 

Volume II – Aspectos Biofísicos e Volume III – Ordenamento e Sócio-Economia, os quais se encontram em anexo 

ao Parecer da Câmara. 

 

A nível estratégico refere serem evidentes as interacções que o traçado tem com o desenvolvimento 

perspectivado pela AEP – Associação Empresarial de Portugal em parceria com a Câmara Municipal para o 

EUROPARQUE, visão esta melhor traduzida no MASTERPLAN – EUROPARQUE. É de sublinhar que no EIA a 

metodologia de avaliação de impactes empregue no solo e uso actual do solo não contempla, como um dos 

parâmetros de avaliação, a componente estratégica de desenvolvimento local e regional. A Solução A tal como é 

apresentada conflitua de forma aguda com uma proposta existente de desenvolvimento estratégico perspectivada 

para a zona em questão, proposta essa que foi merecedora de deferimento como Projecto de Potencial Interesse 

Nacional (PIN). 

 

Quanto ao ordenamento e sócio-economia considera serem expectáveis impactes sobre o edificado e/ou 

processos licenciados ou em fase de licenciamento. Através do recurso à informação existente nas bases de 

dados da autarquia, e levantamentos de campo efectuados, são apresentados cerca de 50 casos que serão 

afectados pela Solução A, quer existentes quer em fase de licenciamento (de onde destacam um Centro de Dia e 
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um ATL). Consideram ser este um número incomparavelmente superior às afectações associadas à Solução B 

(que é o que menos impactes causa em Santa Maria da Feira). 

 

No que se refere aos valores naturais, e fruto da tipologia de projecto e pelo traçado proposto pela Solução A, 

são perspectivados impactes variados sobre o meio biofísico, em particular no que se refere à Geologia, 

Pedologia, Meio Hídrico e Hidrogeológico e Biodiversidade. 

 

Da análise cuidada e detalhada dos argumentos que compõem estes esclarecimentos, sublinhada pela 

importância estratégica que reconhecem ao projecto do EUROPARQUE, não apenas no que diz respeito às 

directrizes de desenvolvimento urbano e sustentável para o concelho, mas também para a sua contribuição – 

reconhecida como PIN para a afirmação desta região a nível nacional e internacional, e à importância do Centro 

de Dia e ATL (MACUR), julgam que a decisão pela Solução A é merecedora de uma reflexão profunda e que se 

deveria consubstanciar, pelo menos, em propostas de alteração à configuração do traçado (em altimetria) nela 

preconizado. Assim, para a zona do EUROPOARQUE, entre o km 45+950 e km 47+450 e na zona de Riomeão 

entre o km 48+600 e km 49+270, estes troços deveriam ser estudados em Túnel. 

 

Porque a Solução A a ser seleccionada constituirá uma forte barreira a construir no território de Santa Maria da 

Feira, não se pode deixar de exigir que seja adoptada a figura Túnel na maior extensão possível, bem como que 

todos os arruamentos e caminhos existentes sejam devidamente restabelecidos (o que é de todo evidente nas 

propostas sujeitas a discussão pública). 

 

A autarquia solicita que seja facilitado o contacto com as equipas projectistas para que possam acompanhar o 

processo e minimizar os impactes no concelho e sobre as populações. 

 

Pretendem que caso a DIA seja favorável à Solução A, sejam incluídas na mesma medidas que salvaguardem as 

condicionantes sobre o território de Santa Maria da Feira, nomeadamente: 

1. Execução de traçado em túnel na zona de expansão do EUROPARQUE, entre o km 45+950 e km 47+450 e na 

zona de Riomeão entre o km 48+600 e km 49+270. 

2. Estabelecimento de um canal de comunicação entre a equipa do projecto de execução e a Câmara Municipal 

de Santa Maria da Feira. 

3. Seja adoptada a figura Túnel na maior extensão possível. 

4. Todos os arruamentos e caminhos existentes sejam devidamente restabelecidos. 

 

7.4 Câmara Municipal de Ovar 

Refere esta autarquia que desde a data em que foram publicitados os corredores possíveis para a Rede de Alta 

Velocidade que o Município de Ovar se vem manifestando contra a Solução B (Poente), uma vez que, a eventual 

adopção deste corredor condicionaria irremediavelmente o ordenamento urbanístico do Concelho. 

 

No âmbito da discussão pública apresentam um conjunto de sugestões que desejam ver contempladas nas fases 

subsequentes do processo de elaboração do Projecto de Execução da referida infra-estrutura. 

 

Há a referir a proposta de localização de um “Espaço Programado de Serviços e Equipamentos” numa área 

situada entre a A29 e a A1, nas freguesias de Válega/S. Vicente de Pereira, já prevista na revisão do Plano 

Director Municipal, que será atravessada pela LAV, condicionando fortemente a sua ocupação. 
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Face às múltiplas condicionantes que impedem sobre o território concelhio e atendendo à excelente localização 

desta área (junto ao Nó de Ovar-Sul da A29), será fundamental acautelar a viabilidade do seu funcionamento, 

minimizando os impactes negativos decorrentes do seu atravessamento por uma via com estas características. À 

semelhança do que foi suscitado para o atravessamento da Zona Industrial de Esmoriz, sugere-se que seja 

estudada a hipótese de atravessamento em túnel ou, na impossibilidade de ser adoptada esta solução, que seja 

estudada uma forma de garantir o máximo de área utilizável para os fins previstos na revisão do PDM. 

 

Assim e tendo em conta, inclusivamente, as conclusões do EIA – a Câmara Municipal de Ovar considera estarem 

reunidas as condições para se pronunciar favoravelmente em relação ao Corredor A, salvaguardando, no entanto, 

as questões a seguir referidas: 

1 – Aspectos das soluções do estudo prévio e do EIA que carecem de melhor esclarecimento quanto aos impactes 

envolvidos: 

� Afectação directa e indirecta de construções de habitação – Arada e Válega. 

� Afectação directa e indirecta de indústrias – Esmoriz e S. João. 

� Afectação directa e induzida de equipamentos existentes e projectados – Arada (zona poente) e 

EB1/JI de Gondesende. 

� Implantação do PUEC e afectações associadas – Arada. 

2 – Aspectos que devem ser acautelados e/ou estudados com mais pormenor nas fases seguintes do projecto: 

� Restabelecimentos das ligações rodoviárias – Arada e S. João. 

� Atravessamento do traçado em áreas habitacionais e industriais – Esmoriz, Arada e Válega. 

� Sensibilidade dos equipamentos com afectação induzida prevista – Esmoriz – EB1/JI de 

Gondesende. 

� Atravessamento do traçado e/ou proximidade de áreas sensíveis ao nível do Património 

Arqueológico existente – Esmoriz, Cortegaça, Arada. S. João e Válega. 

� Implantação do PUEC – Arada. 

3 – Aspectos do EIA que carecem de ajustamento e/ou reformulação: 

� Enquadramento da totalidade das variáveis e das afectações não consideradas no EIA – Arada, 

Esmoriz. 

� Re(avaliação) impactes e/ou do respectivo grau de significância – Troço A3/Arada, Esmoriz. 

� Enquadramento das áreas sensíveis do Património Arqueológico existente e núcleos patrimoniais – 

Esmoriz, Cortegaça, Arada, S. João e Válega. 

 

Aspectos a focar/Parecer sobre o EIA (no âmbito da Discussão Pública): 

 

Referem que no EIA são identificadas 9 habitações afectadas pela Solução A, sendo que 7 serão afectadas 

directamente, referindo que as duas restantes (localizadas aos km 36+300/freguesia de Válega e km 

39+500/freguesia de S. João) estão fora da área de expropriação. Salientam que, em planta, o traçado da 

ferrovia se sobrepõe a estes dois estabelecimentos, estando prevista uma ponte já que a passagem dos rios 

assim obriga, parecendo que esta condição não implica a destruição das construções em causa. No entanto, este 

enquadramento oferece muitas reservas, designadamente no que toca às condições de segurança e ruído a que 

ficarão sujeitas as referidas habitações. 
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O EIA identifica a afectação directa de 1 habitação na freguesia de Válega (ao km 37+500) e 6 habitações na 

freguesia de Arada. Saliente-se que a RAVE anteriormente informou que seriam afectadas 5 habitações na 

freguesia de Arada. 

 

De acordo com o levantamento realizado, identificam a afectação directa de mais um edifício de habitação (proçº 

de obras – 137/2006 – Anexo 2), localizado a sul, dos seis identificados pelo EIA, em Arada. Deste modo, no total 

são 7 as afectações previstas para a referida freguesia, impondo-se portanto, a rectificação dos levantamentos 

efectuados no âmbito do EIA. 

 

Relativamente ao restabelecimento da ligação viária previsto a sul das referidas seis habitações, efectuado 

através de uma passagem superior à ferrovia, consideram que poderá vir a afectar o acesso às habitações 

localizadas a sul das que serão destruídas, face à eventual construção de taludes. A confirmar-se esta situação, 

julgam conveniente o esclarecimento da solução prevista para o problema em causa. 

 

Referem a existência de um PUEC (km 43+100 e km 45+100), com extensão de 2000 m de extensão, cuja área 

de implantação parece sobrepor-se à zona mencionada de Arada onde serão afectadas 6 habitações. Uma vez 

que não se consegue aferir do EIA se o número de habitações afectadas apresentado inclui já os impactes 

associados à implantação/execução do referido posto, entende-se que é conveniente um esclarecimento sobre 

esta questão. Com vista a minorar os grandes danos previstos para a referida zona, ao nível de projecto, 

consideram que deve ser explorada a possibilidade de adequar e/ou deslocar a implantação do PUEC, de modo a 

não implicar com construções e não sobrecarregar a população com efeitos cumulativos. 

 

Consideram para a habitação a destruir ao km 37+500, na freguesia de Válega, que tem anexa uma oficina, que 

será igualmente de explorar, ao nível do projecto, a possibilidade de evitar a afectação destas duas edificações, 

designadamente através de uma ripagem do traçado da solução. A baixa ocupação urbanística da zona em 

questão é um aspecto que à partida parece favorecer a procura de soluções alternativas. 

 

Não é legível da análise do EIA que o diagnóstico de afectação de construções tenha enquadrado também as 

eventuais situações projectadas e aprovadas que conferem direitos legais, pelo que a ser confirmada tal lacuna 

se julga conveniente a sua colmatação e a subsequente avaliação dos impactes associados. 

 

O regime legal aplicável à zona non aedificandi (25m para cada lado da faixa dos 40m que inclui a plataforma, 

taludes e zonas de protecção) impedirá novas ocupações com construção e condicionará o tipo de obras que se 

pretendam realizar nas habitações existentes. Esta última condição constitui uma afectação indirecta que parece 

à autarquia não ter sido enquadrada no âmbito da identificação e avaliação de impactes. 

 

De acordo com o levantamento da Câmara prevê-se a afectação de 7 estabelecimentos industriais na freguesia 

de Esmoriz, número confirmado pela RAVE. Considera, também, que ao nível do EIA não se teve em 

consideração que as implantações correspondentes às indústrias localizadas ao km 49+700 e km 49+750 

correspondem a 4 estabelecimentos industriais distintos. Partindo do principio que ao km 50+000 só será 

afectada directamente uma das duas industrias existentes, prevê-se que no total sejam afectados 6 

estabelecimentos industriais na freguesia de Esmoriz. Deste modo, a identificação e avaliação dos impactes deve 

ser reajustada, dado que não contempla, em número, todos os estabelecimentos industriais existentes. 
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Saliente-se que também não foi identificado o estaleiro de obra existente, junto do arranque nascente da Rua da 

Estrada Nova, em Esmoriz. 

 

Discorda esta autarquia de se ter dado significância nula no que respeita ao impacte “afectação de unidades 

industriais” no Quadro-Síntese de impactes, na Sócio-Economia. 

 

Na freguesia de S. João, ao km 40+600 existem 3 estabelecimentos industriais geminados, referindo o EIA que 

um “muro evita a afectação” directa. Esta solução, conjugada com a necessidade de restabelecer a ligação do 

arruamento que actualmente serve as indústrias, aparentemente poderá resultar numa situação de 

estrangulamento espacial para as indústrias e em dificuldades de garantir as devidas condições de acesso. Desta 

forma, é conveniente caracterizar, com mais pormenor, a solução enunciada para o local. 

 

Relativamente ao atravessamento do Espaço Industrial da Freguesia de Esmoriz, considera-se que a definição da 

Solução A, carece de um estudo de maior pormenorização, ao nível da fase seguinte, no sentido de se 

explorarem soluções que minimizem o número de industrias afectadas, designadamente através da ripagem do 

traçado e/ou da execução de um túnel. A revelar-se possível esta última solução, poderia, simultaneamente 

eliminar-se o efeito “ilha” a que ficarão sujeitas as indústrias (com localização entre o IC1/A29 e a nova LAV) e 

sanar as implicações que o regime aplicável às áreas non aedificandi (que atinge parcialmente algumas 

industrias), poderá ter nas situações em que se pretenda ampliar as instalações. 

 

Na zona industrial de Esmoriz, as Soluções A e B implicam directamente com a área de intervenção de Planos de 

Pormenor em elaboração: PP Torre/Campo Grande e PP da Torre/Agueiro de Cima. A proposta de desenho é 

afectada de forma determinante, ocorrendo igualmente uma redução da oferta de espaços destinados a 

ocupação com indústrias e armazéns que as propostas veiculavam e afectação directa de construções existentes. 

 

Em termos de equipamentos, pela proximidade do traçado da Solução A e por se localizar junto da via que se 

perspectiva que terá um aumento muito substancial do volume de tráfego de veículos ligeiros e pesados (na fase 

de construção e exploração), prevê-se que a escola do 1º Ciclo de Gondesende seja fortemente afectada, 

essencialmente no que respeita ás condições de segurança da comunidade escolar e afectação das condições 

relacionadas com as actividades lectivas, designadamente provocada pelo ruído e vibrações, pelo que se deverão 

impor medidas mitigadoras especiais. A solução B afecta o edifício onde funciona a Extensão do Centro de Saúde 

de Arada (biblioteca, Pólo do Núcleo Museológico de Arada), o Campo Desportivo do Arada Atlético Clube e o 

futuro Pavilhão Gimnodesportivo de Arada com ante-projecto elaborado e com pareceres favoráveis do Instituto 

do Desporto e da CRAN. A norte prevê-se também a destruição do edifício onde funciona o Centro de Dia de 

Idosos. No EIA esta função deste edifício não foi identificada nem as afectações desportivas atrás referidas. 

Apenas é identificado o Centro de Saúde, o qual se refere no Estudo que poderá ser salvaguardado recorrendo a 

ripagens de traçado. A Câmara refere que a ripagem poderá não ser suficiente uma vez que persistirão sérios 

problemas ambientais (de âmbito social, económico, ruído, vibrações, nomeadamente efeito barreira). 

 

Todos os aspectos acima referidos vêm reforçar ainda mais as desvantagens acrescidas que a Solução B 

apresenta, ao nível do ordenamento do território do Concelho de Ovar e ao nível social, económico e ambiental, 

quando comparada com a Solução A. 
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Relativamente ao restabelecimento das vias actualmente existentes, verifica-se, nalguns casos um acréscimo das 

distâncias a percorrer, comparativamente com os percursos que actualmente é possível realizar, alterações no 

perfil longitudinal resultando em percursos mais declivosos, o que irá também afectar a circulação pedonal, 

sobretudo do estrato da população com dificuldades de mobilidade. Consideram que o EIA não considerou os 

referidos constrangimentos, nem apresentou medidas mitigadoras, pelo que estes aspectos deverão ser 

esclarecidos. 

 

O Município, no Estudo de Impacte do TGV que realizou previamente e do qual deu conhecimento à RAVE, 

identificou as áreas arqueológicas e núcleos patrimoniais existentes no Concelho. Contudo, referem que analisado 

o conteúdo do EIA, afigura-se que talvez não tenham sido devidamente enquadradas as questões relacionadas 

com a salvaguarda do Património Arqueológico das áreas que se prevê poderem vir a ser afectadas directa ou 

indirectamente. Numa óptica preventiva parece haver toda a conveniência em identificar, desde já, as referidas 

áreas sensíveis, de forma que em Projecto de Execução da obra estejam devidamente sinalizadas e acauteladas. 

Relativamente à Necrópole do Chão do Grilo e à Amieira, o EIA refere que os impactes previstos são indirectos e 

de significância reduzida, no entanto, dada a sensibilidade das áreas em referência e magnitude da obra, em 

ambas as alternativas, considera-se que os impactes negativos reais possam vir a afigurar-se de ordem directa e 

de elevada significância. 

 

Comentário da CA: 

Algumas das preocupações expressas dizem respeito a alternativas relativas à Solução B, que não correspondem 

à alternativa seleccionadas pela CA como a mais favorável. 

No que respeita a situações relativas à A2 e A3, considera-se que as Condicionantes definidas para RECAPE vão 

de encontro a essas preocupações, nomeadamente ao nível do Uso do Solo e Sócio-Economia, quanto à 

afectação de áreas urbanas e industriais. 

 

7.5 Câmara Municipal de Estarreja 

Considera esta Câmara Municipal que o facto da infra-estrutura ser considerada de reconhecido interesse público 

e se assumir como componente essencial da estratégia delineada para o desenvolvimento do país, não deverá 

implicar que se deixem de avaliar devidamente ou subvalorizem no âmbito as soluções adiantadas, todos os 

condicionalismos ambientais, socioeconómicos e de ordenamento, nem tão pouco, que se secundarizem as 

pretensões das pessoas e das autarquias. 

Não será a menor valorização de impactes negativos significativos, com a consequente adopção de medidas 

minimizadoras e/ou a enfatização dos positivos que fará desvanecer o facto de qualquer das soluções e 

alternativas estarem longe de constituir uma referência, em termos de ordenamento de território. 

Este estudo reconhece, mesmo, a ocupação do território, como o factor de acrescida preocupação na definição e 

concepção dos traçados, elegendo a afectação de núcleos urbanos, habitações e actividades económicas, o efeito 

barreira, o ruído/vibrações, como factores preocupantes gerados pela passagem do empreendimento. Os 

traçados propostos cindem aglomerados consolidados, “enclavam” lugares entre o IP1/A1 e também, isolam 

núcleos urbanos com o IC1/A29, determinando o afastamento de familiares e amigos, a sensação de abandono 

das populações, as maiores dificuldades no acesso a bens e serviços. 

Se acrescermos a estes factores: 
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� Os relacionados com o atravessamento de núcleos urbanos (acrescendo ao IP1/A1, ao IC1/A29, e ao 

Gasoduto 1º Escalão, entre outros), que implicarão uma séria desestruturação da rede urbana concelhia, 

agravada pelas alterações sobre a rede viária municipal e sub-regional; 

� Os relacionados com as áreas condicionadas, dada a extensão da sobreposição das alternativas de traçado 

com a RAN (cuja travessia implica a destruição de amplas áreas de solos agrícolas de elevada qualidade 

(solos RAN), através do corte de explorações agro-pecuárias, quer de menor dimensão, com o seu total 

desaparecimento, quer de maior dimensão, mas tendo associado a separação de pólos da exploração 

(pastagens, estábulos, salas de ordenha, …)), e a REN; 

� Os relacionados com a afectação da ZPE da Ria de Aveiro, dos sistemas ribeirinhos (galerias ripícolas) e zona 

sensível de “Bocage”; 

consideram que as alternativas apresentadas, para além de não serem consideradas satisfatórias, pelos impactes 

aos mais diversos níveis delas decorrentes, não permitirão ainda, os desejáveis reflexos multiplicadores positivos, 

em termos de desenvolvimento local. 

Não obstante o referido, face à matéria apreciada/avaliada torna-se no entanto possível identificar a Solução A, 

como a hierarquicamente menos penalizante, do ponto de vista ambiental, para o município. Com efeito, esta 

solução que se desenvolve em corredor mais interior, é responsável por menos impactes negativos que a Solução 

B. Considerando as 4 alternativas possíveis no território municipal (resultantes da conjugação da Sol. A e da Sol. 

B) que estiveram em análise, é facilmente perceptível que, a constituída pelos Trechos 1 e 2 da Solução A 

(A1+A2), se assume como a de valoração ambiental mais favorável ponderados que foram os impactes positivos 

e negativos. 

 

Julgam poder afirmar que a alternativa acabada de referir (identificada como o traçado Nascente) se assume 

como a “menos má”, e que, muito embora seja considerada como “ambientalmente viável”, alegadamente face à 

impossibilidade de se definirem/identificarem alternativas viáveis que evitassem a colisão com áreas 

condicionadas e de sensibilidade ecológica, não deverão haver medidas de minimização suficientes que 

compensem, de forma eficaz, os efeitos perversos que provocará no concelho de Estarreja. 

 

Comentário da CA: 

Considera-se que tal como anteriormente referido, as preocupações relacionadas com a diminuição da afectação 

de habitações, unidades económicas e do efeito barreira estão contempladas nas condicionantes ao Projecto, ao 

nível do Uso do Solo e da Sócio-Economia, para concepção das soluções mais equilibradas. 

 

7.6 Câmara Municipal de Albergaria-a-Velha 

Esta Câmara Municipal emitiu parecer favorável à Solução A, cujo projecto futuro deverá ter em atenção os 

seguintes aspectos: 

� Ligação à estrutura viária nacional e propostas de restabelecimentos nos aglomerados urbanos: 

� Aglomerado de São Marcos – Trata-se de um aglomerado consolidado com arruamentos de perfil 

reduzido. O local indicado para a passagem do restabelecimento – REST.17.1. acesso a São Marcos 

pela antiga EN16 encontra-se ocupado por um conjunto edificado de habitações em banda. O tipo 
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de restabelecimento encontrado irá provocar um efeito barreira comprometendo a qualidade do 

ambiente urbano e do edificado. De modo a minimizar o potencial efeito barreira, considera-se que: 

� ou o Restabelecimento – REST.17.1 termina antes do 1º cruzamento existente, no 

aglomerado urbano; 

� ou o Restabelecimento – REST.17.1 deverá ser deslocado mais para sul sobre a LAV e junto 

à PH 17.1. 

� Aglomerado de Sobreiro – está a ser proposto um restabelecimento – REST.18.2 no aglomerado 

com alteração da rotunda existente na antiga EN16 no Sobreiro, afectando acessos locais e 

construções existentes. É uma ligação tortuosa e insuficiente da Estação de Aveiro à A25, sendo 

mesmo inexistente qualquer acesso para nascente (direcção Viseu), a não ser pelo percurso da 

Variante do Sobreiro. Não foi considerado o armazém existente no terreno contíguo da A25, junto 

ao km 18+500 (Perfisa). Verifica-se falta de acesso aos edifícios existentes junto à A1 (antiga 

Portinco) e às instalações da portagem A1. No  restabelecimento – REST.18.1 eliminam-se acessos 

a propriedades rústicas e a um armazém em laboração. De modo a minimizar algumas das questões 

levantadas sugere-se outra solução de restabelecimento. 

� Aglomerado de Soutelo – O restabelecimento REST.24.1 inviabiliza os acessos às diversas 

construções existentes quer na antiga EN1.12 quer no arruamento a Sul desta e a Poente da LAV. 

Não se encontra garantido um acesso adequado ao edifício existente a Poente da LAV situado na 

Rua da Cavada. Deste modo, será necessário, na fase de projecto, estudar cuidadamente os 

restabelecimentos e acessos aos prédios evitando a desagregação do aglomerado de Soutelo. 

� Afectação da estrutura de ordenamento – O traçado atravessa os núcleos habitacionais de aglomerados 

urbanos consolidados, afectando a estrutura de ordenamento, “isolando” núcleos actualmente ligados e 

expondo a população a níveis de ruído. De modo a minimizar os efeitos referidos nos locais abaixo indicados, 

o traçado da LAV deve ser estudado tendo em vista a não desagregação dos aglomerados e a minimização 

do impacte acústico nos aglomerados. 

� Restabelecimentos em espaços rurais – caminhos de acesso a prédios rústicos. O impacte do projecto em 

áreas de forte implantação rural não poderá ser apenas avaliado ao nível meramente legalista da 

desafectação de terrenos de RAN e REN ou ZPE da Ria de Aveiro, mas deverá ter em conta o seu impacte na 

reorganização do tecido social e económico da região rural/agrícola envolvente. A divisão de parcelas e/ou a 

expropriação de áreas agrícolas provocados pela introdução desta infra-estrutura poderá também conduzir à 

diminuição da viabilidade económica das explorações, particularmente nas áreas de São João de Loure, São 

Marcos e Sobreiro, com cariz predominantemente rural. Deste modo, será necessário, na fase de projecto, 

estudar cuidadamente os restabelecimentos e acessos aos prédios rústicos. 

� Previsão da Linha de Alta Velocidade eixo Aveiro-Celorico da Beira-Salamanca – A necessidade de uma 

avaliação estratégica global e integrada dos vários projectos de infra-estruturas que se perspectivam neste 

momento para o Município de Albergaria-a-Velha, levou a uma procura pela autarquia no site da RAVE onde 

se encontrou a planta esquemática da futura ligação de Aveiro-Salamanca. No entanto esta planta, apenas 

indicativa, é insuficiente para avaliar as mudanças que uma infra-estrutura com esta dimensão opera no 

território, quer ao nível das acessibilidades, quer ao nível de uma reformulação dos tecidos urbano e social, 

pelo que é imperativo obter mais informação sobre este novo traçado. De referir que as características da 

área de implantação da estação são um aspecto importante para estabelecer ligações eficazes entre os 
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principais núcleos urbanos e/ou industriais e a respectiva estação. Neste contexto, deve a RAVE esclarecer se 

o facto da estação de Aveiro estar localizada do lado poente da LAV não implica que o conjunto de edifícios 

que a configuram não possam estar nos dois lados (a nascente e a poente), possibilitando desta forma a 

instalação de actividades complementares de apoio aos passageiros, tais como hotéis, restauração, serviços, 

comércio, etc. 

 

Comentário da CA: 

O descritor Uso do Solo apresenta como questão condicionante ao Projecto de Execução, o contemplar de um 

adequado sistema de restabelecimentos viários locais. 

A mesma condicionante considera a necessidade da adequação de atravessamentos das parcelas agrícolas de 

reconhecido valor. 

 

7.7 Câmara Municipal de Aveiro 

1. A ligação da LAV Solução A/by-pass à Linha do Norte, a sul do Lote A, no sentido de garantir o acesso a Aveiro 

e potenciar a utilização da nova estação – Estação Aveiro Cidade, recentemente construída, assumida pela 

Administração da RAVE, em Março de 2008, em reunião com o Executivo Municipal e representantes da 

Assembleia Municipal, foi inexplicavelmente suprimida, não fazendo parte do lote A agora em avaliação. 

Esta ligação/by-pass consta do documento elaborado pela RAVE – Ligações a Aveiro, e apresentado na referida 

reunião, garantirá a correspondência com a ferrovia convencional – Linha do Norte e Linha do Vouga e ainda a 

articulação com os modos rodoviários, evitando assim que as cargas de passageiros induzidas pela AV não sejam 

lançadas directamente nas Auto-Estradas A1 e A25, provocando ainda mais congestionamento rodoviário do que 

o actualmente existente. 

Sendo esta uma questão vital para o desenvolvimento da centralidade de Aveiro e que proporcionará uma 

utilização racional das infra-estruturas existentes e investimentos públicos aplicados, solicita o Município, no 

quadro da Consulta Pública, à APA que esta questão seja de novo avaliada em sede de EIA, e que a RAVE 

desenvolva os estudos necessários para a ligação da LAV Solução A/By-pass à LN (no sentido sul-norte e não no 

sentido norte-sul, como erradamente constava dos estudos de 2007 e que foi suprimida) a sul do lote A (zona de 

Oiã). 

2 – Serviços afectados 

Para além dos restabelecimentos já definidos para as vias municipais afectadas com o traçado – Solução A, 

deverão igualmente ser restabelecidos todos os acessos secundários, com a implementação de caminhos 

paralelos e/ou pequenas passagens agrícolas e ainda restabelecimento de todas as linhas de água interceptadas 

com a introdução das respectivas PH. 

3 - O traçado da linha afecta a Zona Industrial do Mamodeiro ao km 4+000. Desconhece-se se vai ser exigida a 

demolição e deslocalização de parte, ou de todas as industrias instaladas. A solução propõe a criação de um 

viaduto sobre aquela zona, sem enumerar afectações e sem propor soluções. 

4 – Em termos de parâmetros ambientais, haverá a considerar: 

4.1 Ruído – Se por um lado se vê referenciado este factor na fase de construção, já na fase de exploração julga-

se que seria desejável, face aos valores de níveis de ruído previstos, dimensionar e modelar o efeito de medidas 
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de redução, nomeadamente de barreiras acústicas, junto a receptores sensíveis, sejam eles núcleos 

habitacionais, habitações isoladas ou ainda na envolvente das ZPE Rio Vouga e Pateira/Ribeira do Pano. 

4.2 Recursos Hídricos – Se por um lado prevê a monitorização das águas subterrâneas, é omisso na 

monitorização dos diferentes sistemas hídricos de superfície. Na fase de construção dos viadutos sobre o Rio 

Vouga e Pateira de Requeixo/Fermentelos e Ribeira do Pano deverão ser incorporadas medidas mais concisas que 

garantam a minimização do arraste de sólidos na fase de construção dos pilares de assentamento, bem como no 

transporte e movimentação de terras, e ainda do efeito sobre o leito e regime hidráulico. 

4.3 Habitats – Se por um lado se verifica a identificação de espécies de flora, demarcando o valor ecológico das 

galerias ripícolas “Bocage”, a mesma referência e necessidade de monitorização deveria ser contemplada no que 

respeita às espécies de fauna mais representativas e de especial valor e interesse conservacionista, tais como 

espécies de aves (águia, milhafre, garça-cinzenta e garça-vermelha) e alguns mamíferos como a geneta, o toirão, 

e a lontra. Assim, para além de medidas de minimização em obra respeitantes a ruído de movimentação de 

máquinas e camiões no transporte de terras, deverão ser incorporadas medidas de monitorização e salvaguarda 

do restabelecimento, tanto quanto possível, das condições naturais na envolvente dos principais 

atravessamentos, sobretudo nas ZPE do rio Vouga e Pateira/Ribeira do Pano, ao nível da vegetação ripícola, 

margens de linhas de água e corpos de água. 

 

Comentário da CA: 

A questão das Ligações à Linha do Norte está contemplada no Lote B Soure-Mealhada. 

 

7.8 Câmara Municipal de Oliveira do Bairro 

Considera que durante a fase de construção e exploração se deverá ter em atenção: 

� As infra-estruturas das redes de saneamento e abastecimento de água. 

� A minimização dos riscos (habitat, natureza, perturbação, erosão das margens, fauna e flora, aspectos 

ecológicos, etc.) o que concerne à conservação e preservação das características da Ribeira da Palha e 

outras linhas de água. 

� No corredor ferroviário em apreço são afectados alguns campos agrícolas e florestas sem interferir com a 

ocupação de vinhas da Região Vitivinícola Demarcada da Bairrada, contudo é essencial tentar reduzir os 

impactes desta passagem nestes solos. 

� O ruído e vibrações que podem afectar os pequenos aglomerados habitacionais, pelo que devem ser 

tomadas medidas para diminuir esta condicionante. 

Salientam um erro na figura relativa à Zona Industrial de Oiã, a qual diz respeito à Zona Industrial de Mamodeiro. 

Tendo em conta as competências da Câmara Municipal, nada têm a opor ao processo de AIA, desde que se 

cumpra o referido no EIA. 

 

7.9 Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis 

Até à data não remeteu qualquer Parecer. 

 



Parecer da Comissão de Avaliação 

 

Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental nº 2068 

Estudo Prévio: Ligação Ferroviária de Alta Velocidade entre Lisboa e Porto. Lote A – Troço Aveiro/Vila Nova de Gaia. 

Dezembro 2009                                                                                                                                                                                                              108 

7.10 DGADR 

Através da RCM nº 89/95, de 8/09/95, publicada no DR nº 219 de 21.09.1995, foram reconhecidas as 

potencialidades agrícolas e importância das obras do projecto de desenvolvimento agrícola do Vouga e 

classificado o Aproveitamento Hidroagrícola do Vouga como obra de interesse regional do grupo II, para efeitos 

do disposto nos artigos 6º e 7º do DL nº 269/82, de 10.07.1982, abrangendo os concelhos de Aveiro, Albergaria-

A-Velha, Estarreja, Águeda, Murtosa, Ovar, Oliveira do Bairro e Vagos. 

Nesse sentido foram desenvolvidos estudos e projectos nos 10 blocos em que se dividiu o aproveitamento, com 

vista ao estabelecimento de um sistema de defesa contra os efeitos das marés (SDCM), sistema de defesa contra 

as cheias, redes de caminho e drenagem associados a estudos de estruturação fundiária, estando já construídas 

infra-estruturas do SDCM do Bloco do Baixo Vouga Lagunar. 

Quanto às implicações do Lote A, as duas alternativas de traçado propostas no Estudo Prévio, intersectam a área 

do Aproveitamento Hidroagrícola, no Bloco do Vale do Vouga onde se localizam dois perímetros de 

Emparcelamento Rural (PER). 

Estes PER são respectivamente: 

� Na margem esquerda do rio Vouga o PER de “Eixo, Alquerubim, Frossos, Segadães, Eirol, Requeixo, Travassô 

e Óis da Ribeira” (PEREAFSERTOR), com Estudo Prévio de Emparcelamento aprovado e da responsabilidade 

desta Direcção Geral. 

� Na margem direita do rio Vouga o Projecto de Ordenamento Fundiário de São João de Loure (Campo) 

(POFSJLC) aprovado e aguardando possibilidade de candidatura para obra, da responsabilidade da Junta de 

Freguesia de São João de Loure. 

� O EIA não avaliou devidamente esta situação, uma vez que não identifica correctamente o Aproveitamento 

Hidroagrícola. Este Bloco do Aproveitamento Hidroagrícola é da responsabilidade da actual DGADR, que 

também tem promovido ou acompanhado a elaboração dos estudos e projectos de emparcelamento no bloco 

do Vale do Vouga. A entidade promotora é a Junta de freguesia de São João de Loure. 

� Desta forma, na fase de elaboração do projecto deverão ser minimizados os impactes sobre as áreas 

beneficiadas pelo AH. Concretamente, deverão ter-se em atenção as interferências com os traçados das 

redes de valas de rega e drenagem e de caminhos constantes respectivamente no planeamento físico de 

infra-estruturas do Estudo Prévio e do projecto de Ordenamento Fundiário supra referidos. 

� Deverão considerar-se para além dos impactes analisados no EIA, os seguintes critérios de projecto e 

medidas de minimização: 

� Para as redes de valas de rega e drenagem, deverão ser garantidos os afastamentos dos pilares dos 

viadutos de forma a respeitar a continuidade dos traçados, a secção de vazão e a necessidade de 

limpeza das valas de rega e drenagem, para o que se adopta normalmente uma faixa de protecção de 

5m a partir de cada uma das margens. 

� Relativamente à drenagem longitudinal da ferrovia, no sentido de evitar problemas de erosão e 

estabilidade de taludes, o projecto deve contemplar a sua condução para entregas pontuais nas linhas 

de água com maior capacidade de vazão, devidamente dotadas de estruturas de dissipação de energia. 

� No que se refere à rede de caminhos, importa salvaguardar: 
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� A continuidade do traçado e o dimensionamento dos caminhos planeados e/ou projectados 

através de uma implantação criteriosa dos pilares. 

� Garantir um gabarit mínimo de 5.0m nos troços de cruzamento. 

� Garantir a restituição dos acessos a parcelas que fiquem encravadas após o processo de 

expropriação associado à implantação da via. 

� Deverá existir particular atenção nos impactes sobre a estrutura da propriedade. 

Com base nos elementos apresentados, verifica-se que parte dos impactes na área do PEREAFSERTOR é 

minimizada com as medidas já previstas no EIA. No entanto, no caso do projecto de novos lotes já aprovado 

no POFSJLC, os impactes resultantes da RAV são significativos, não tendo tido qualquer abordagem no EIA. 

Concretamente o corredor sobre esta área, ao alterar a estrutura da propriedade obrigará a uma alteração 

significativa nos pressupostos da matriz de novos lotes já aprovados pelos proprietários. A correcção desta 

situação poderá conduzir à reabertura desse processo e elaboração de estudos para actualização do projecto 

de novos lotes. 

� No que se refere à análise das opções de traçado deste troço da LAV, a Solução A é a que se afigura mais 

favorável, uma vez que permite um atravessamento mais curto dentro da área do Vale do Vouga e com 

menos impactes sobre as infra-estruturas, estrutura da propriedade e RAN. 

 

De forma a esclarecer a interferência dos traçados com o Projecto Fundiário de S. João de Loure (Campo), foi 

remetido o parecer da DGADR à Junta de Freguesia de S. João de Loure, enquanto entidade promotora do 

mesmo, solicitando-se o Parecer dessa Junta de Freguesia relativamente à interferência do traçado do TGV 

proposto com o referido Projecto Fundiário.  

 

Assim, referiu esta Junta de Freguesia que já tinha enviado as preocupações para a Câmara Municipal de 

Albergaria-a-Velha. No entanto e relativamente à interferência com o Projecto Fundiário de S. João de Loure 

(Emparcelamento), consideram: 

 

� Há mais de uma década que a Junta de Freguesia de S. João de Loure começou a desenvolver um conjunto 

de iniciativas que visavam o ordenamento fundiário de um bloco de terra agrícola na margem direita do Rio 

Vouga. 

� Estas iniciativas, foram desde a primeira hora apoiadas e desenvolvidas em parceria com os organismos 

públicos que tutelam esta área, nomeadamente diversos departamentos do Ministério da Agricultura. 

� Neste sentido foram elaboradas algumas candidaturas a fundos comunitários, a diversos Quadros 

Comunitários de Apoio, com o objectivo da elaboração de estudos e projectos de emparcelamento. 

� Com o decorrer dos anos e em evolução coníinua chegou-se à solução final do projecto de emparcelamento 

da Freguesia de S. João de Loure, no qual constam os novos lotes, as novas infra-estruturas, tais como valas 

e caminhos, a qual foi aprovada pelos diversos intervenientes e devidamente remetida para o Sr. Director-

Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural, em 10 de Julho de 2008, no sentido deste projecto passar à 

fase de obra, ficando a Junta de Freguesia a aguardar instruções. 

� Acontece, porém, que o traçado aqui em causa, tem previsto parte da sua execução no perímetro de 

Emparcelamento, pelo que pode colocar em causa todo um trabalho desenvolvido e muito investimento 
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público já executado, se não se acautelarem determinadas situações, muitas delas enumeradas na telecópia 

nº 186/DSRPN/DPRS/09 do Ministério da Agricultura, de 30/10/2009, sendo que uma das mais graves é o 

facto de se terem já definido os novos lotes, os quais já foram devidamente aprovados e aceites pelos seus 

futuros proprietários, o que corresponde a que no âmbito da execução do traçado ferroviário possa ser 

efectuada a expropriação a um proprietário, que no futuro, em função da localização do seu novo lote 

resultante do processo de emparcelamento, poderá não ser afectado, concluindo-se que irão surgir situações 

de proprietários que vão receber indemnização pela utilização da sua propriedade, sem que para tal tenham 

contribuído com área alguma, e vice-versa. 

As preocupações da Freguesia de S. João de Loure que foram remetidas à Câmara Municipal de Albergaria-A-

Velha, por não se encontrarem incluídas no Parecer enviado descrevem-se de seguida: 

Salientam o facto de o traçado atravessar uma área predominantemente agro-florestal de minifúndio, onde a 

área das parcelas é bastante reduzida. Assim, salientam alguns aspectos pertinentes: 

� Zona entre o km 11+500 e 12+500, é uma região de grandes nascentes de água, a qual terá de ser 

necessariamente acautelada, na medida em que nesse local está previsto fazer grandes mobilizações de 

terra, o que pode afectar estes aquíferos que têm uma importância extremamente elevada para as 

disponibilidades hídricas da região, para abastecimento de alguns pontos públicos assim como de captações 

privadas. 

� Entre o Rest 12-1 e o km 13+500, vai ser construída uma estrada a nascente do traçado, donde será 

necessário alertar para o facto de aproximar essa nova estrada o mais possível do talude do traçado, no 

sentido de evitar a criação de uma pequena “ilha” de bocadinhos de parcelas agrícolas, que ficam sem 

qualquer viabilidade agronómica. Consideram que não haverá necessidade de se proceder a esta 

fragmentação.   

� O Rest 13-1 não faz sentido ser feito no local previsto, uma vez que também vai provocar mais fragmentação 

de parcelas agrícolas, sem que haja essa necessidade, uma vez que se pode utilizar o traçado actualmente 

existente para efectuar o restabelecimento. 

� Existência de uma exploração Agro-Pecuária perto do traçado entre o km 12+500 e 13+000, o que vai exigir 

uma grande protecção de insonorização, de modo a garantir o cumprimento das normas de bem-estar 

animal exigidas pela legislação em vigor. 

� Alertam para o facto da necessidade de existência de acessibilidade a todas as parcelas pelos seus 

respectivos proprietários. 

 

Comentário da CA: 

O descritor Uso do Solo apresenta como condicionante ao Projecto de Execução o atravessamento de parcelas 

agrícolas de reconhecido valor/viabilidade económico-financeira ao nível dos sistemas produtivos, pelo que deverá 

averiguar o atravessamento do Aproveitamento Hidroagrícola do Vouga, no sentido da minimização da sua 

afectação. 
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7.11 Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Norte  

Esta entidade considera estarem acauteladas as preocupações para a fase de Projecto de Execução, contudo 

atendendo a que os impactes nos solos resultam principalmente da ocupação directa e irreversível de solos pela 

plataforma e taludes da via, assim como restantes intervenções marginais, tais como vazadouros de sobrantes e 

escavações de empréstimo; considerando as áreas que vão ser afectadas e os volumes estimados para o 

movimento de terras, apresentem como fragilidade digna de relevo o facto de não serem demarcadas as 

manchas onde podem ocorrer vazadouros e/ou escavações de empréstimo e respectiva avaliação dos impactes 

daí decorrentes; pronunciam-se favoravelmente com reservas sobre o EIA. 

 

7.12 Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Centro  

A DRAPC, reconhece que no Estudo de Impacte são identificados com clareza e algum detalhe os impactes do 

projecto em apreço sobre o solo e o seu uso agrícola. 

Citando o conteúdo do Relatório Síntese, no seu capitulo 6.4, os principais são devidos a: 

� Ocupação de uma área aproximada de 560 ha, de solos maioritariamente com ocupação florestal e agrícola. 

� Degradação temporária dos solos nos locais sujeitos a depósito temporário de terras, nas faixas laterais 

adjacentes à via, assim como nos locais de implantação dos estaleiros e outras áreas de apoio à obra, 

devido à ocupação e/ou compactação dos mesmos. 

� Perda potencial de solos por erosão, sobretudo na fase inicial da construção e anteriormente ao 

restabelecimento do coberto vegetal. 

No EIA foi, também, efectuada a análise da representatividade dos diferentes usos de solo comprometidos pela 

implementação do projecto, constatando-se que os usos mais afectados seriam os florestal, agrícola (21%) e 

industrial, em detrimento dos espaços urbanos, planos de água e espaços canal. 

Este resultado vai ao encontro dos objectivos de minimização dos principais impactes associados a este 

empreendimento, decorrentes da ponderação atribuída a cada uso. 

Não obstante, existe expresso o reconhecimento de que a ocupação de áreas agrícolas originará impactes 

negativos associado à perda do uso actual. 

A intercepção de solos, na Região Demarcada da Bairrada, no Baixo Vouga Lagunar ou, ainda, solos da RAN tem 

implícitas perdas de rendimento acrescidas, uma vez que se localizam aí as actividades mais rentáveis, com mais 

investimento incorporado. 

Também são referidos os impactes negativos associados a hortas e ocupações agrícolas situadas junto dos 

aglomerados urbanos de Águas Boas, Mamodeiro, Frossos, Soutelo, rio Antuã e Arada que tendo a sua mais-valia 

associada à proximidade e acessibilidade, devem merecer redobrada atenção no quadro das medidas mitigadoras 

a apresentar. 

Realça-se a afirmação que se transcreve do EIA: 

“Se,...a perda de terreno resultante da implementação da ferrovia de alta velocidade em apreço pode assumir 

magnitude reduzida à escala regional, ao nível de cada exploração individual pode assumir-se como importante, 

constituindo, na área em estudo um impacte frequente, que poderá ser bastante problemático, sobretudo quando 

se tratam de explorações vinícolas, regadios ou arrozais, que foram objecto de importantes investimentos 

agrícolas e que constituem importante fonte de rendimentos. A diminuição da superfície das explorações traduz-
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se em geral, por uma perda de rendimento e será mais significativo nas zonas de vinha, arrozal e milho, onde 

existe maior qualidade dos sistemas cultivados.” 

Este impacte é também importante por nestas zonas a actividade e produção agrícola ser uma forma de 

complementar os rendimentos dos agregados familiares que, por esta via, diminuem a sua vulnerabilidade face à 

fragilidade da economia local, constituída por pequenas e médias indústrias. 

Também referidos e devidamente enfatizados estão os impactes nas acessibilidades viárias locais. O acesso às 

explorações agrícolas pode ser dificultado, quer através do corte efectivo do acesso quer pela circulação de 

maquinaria e veículos associados à construção da ferrovia. 

Situações de dificuldade acrescida de acesso ou de fragmentação parcelar acentuada podem determinar a perda 

de viabilidade económica das explorações conduzindo ao abandono agrícola. 

Reforça-se que o corredor em causa atravessa zonas agrícolas de elevada aptidão que foram alvo, ao longo dos 

anos de intervenções onerosas, complexas e demoradas nos domínios da estruturação fundiária e melhoramento 

do regadio, entre outras. 

Aqui se transcreve, relativamente a esse aspecto, a recomendação contida no EIA: 

“A dificuldade de transposição exercida pela ferrovia, poderá traduzir-se em dificuldades suplementares nos 

acessos, bem como na manobra de máquinas o que, por último, pode conduzir mesmo ao abandono de parcelas 

agrícolas que se tornaram demasiado pequenas para o cultivo ou demasiado inacessíveis. Tal situação pode 

assumir pontualmente importância local expressiva, pelo que se recomenda a consideração do máximo de 

restabelecimentos possível, aspecto a ser pormenorizado nas fases de projecto subsequentes” 

A avaliação de impactes constante no EIA e anteriormente citada é complementada por um conjunto de “Medidas 

de minimização dos impactes no solo e uso do solo”, que deverão ser integralmente adoptadas, com o 

aprofundamento e especificações condizentes com as fases que se seguirão na implementação do projecto. 

Neste contexto, das medidas minimizadoras constantes do EIA, realçam-se: 

� A necessidade de restabelecer as acessibilidades às explorações agrícolas, e 

� A imprescindível adopção de um processo de expropriações célere e justo que atempadamente pague aos 

proprietários, agricultores e produtores florestais afectados as indemnizações a que tiverem direito. 

A adopção destas medidas requer que em sede de projecto sejam claramente identificados os proprietários e 

explorações agrícolas que serão afectados, não estando concluído o processo de minimização de impactes sem 

que tal seja efectuado. 

Para concluir, reforça-se, uma vez mais, o que implicitamente se vem afirmando: a actividade agrícola reveste-se 

no corredor em estudo de elevada importância socio-económica e identitária. Tal deverá ser adequadamente 

ponderado aquando da adopção das medidas de minimização e compensação de modo a tornar suportáveis os 

impactes que sobre este sector, inevitavelmente, irão recair. 

 

Comentário da CA: 

O descritor Uso do Solo apresenta como condicionante ao Projecto de Execução o atravessamento de parcelas 

agrícolas de reconhecido valor/viabilidade económico-financeira ao nível dos sistemas produtivos, pelo que deverá 

averiguar o atravessamento do Aproveitamento Hidroagrícola do Vouga, no sentido da minimização da sua 

afectação. 
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O processo de expropriação consta como Medida de Minimização no Uso do Solo, tal como expresso: 

“Na fase prévia ao início da construção deverá ser desenvolvido um processo de expropriações célere e justo, 

com pagamento atempado das indemnizações aos proprietários, agricultores e produtores.”. 

 

7.13 Estradas de Portugal 

No que respeita à rede rodoviária sob a administração desta entidade, o Lote A interfere com o “Eixo Rodoviário 

Aveiro/Águeda”, o qual obteve DIA em 30 de Janeiro de 2009 e se encontra incluído na Subconcessão Auto-

Estradas do Centro, com a designação “Ligação do IC2 a Aveiro”, para efeitos de concepção, construção, 

aumento do número de vias, financiamento, exploração e conservação, com cobrança de portagens aos utentes 

(subconcessão em fase inicial de lançamento de novo concurso público internacional, uma vez que o anterior foi 

recentemente encerrado). As soluções A e B estudadas para o Lote A interferem com a referida ligação 

precisamente no local em que se materializa a sua articulação com a A1/IP1, através de um Nó desnivelado 

localizado imediatamente a sul do rio Vouga, na proximidade do lugar de Eirol. A localização do Nó está 

necessariamente dependente da solução a seleccionar em sede de AIA para o Lote A, uma vez que se for 

seleccionada a Solução B, o mesmo terá que se localizar a nascente da referida auto-estrada. Para efeitos do 

disposto no art.º 13 do Decreto-Lei nº 13/94, de 15 de Janeiro, a zona de servidão non aedificandi de protecção 

à estrada a construir foi publicada no diário da República nº 57, 2ª série, de 23 de Março de 2009, pela 

Declaração (extracto) nº 104/2009, de 13 de Março, de acordo com o Esboço Corográfico anexo. Em sede de 

projecto de execução de ambos os projectos, será, portanto, necessário, assegurar a sua compatibilização. 

Verifica-se, igualmente, que, em diversos pontos são interceptadas estradas da rede rodoviária nacional, 

considerando a EP, SA essencial que: 

� No desenvolvimento do projecto seja garantida a compatibilização da solução que vier a ser aprovada 

ambientalmente com as infra-estruturas rodoviárias existentes e ligações associadas. Afigura-se fundamental 

que as características geométricas das estradas existentes não sejam penalizadas pelas intersecções 

propostas, nem por eventuais obstáculos implantados na proximidade das mesmas, nomeadamente pilares, 

que possam reduzir as distâncias de visibilidade necessárias para garantia das condições de segurança 

rodoviária. 

� Sejam preconizadas medidas de minimização, a incorporar no projecto de execução e a implementar durante 

a fase de construção da obra, destinadas a garantir a manutenção em serviço das estradas da rede nacional 

interferidas, com as indispensáveis condições de segurança, fluidez e comodidade para os utentes. 

Refere, também, a EP, SA que a consensualização de soluções técnicas e de procedimentos de minimização de 

impactes deverá estar salvaguardada em sede de DIA e devidamente demonstrada em fase de pós-avaliação 

(RECAPE) do projecto, encontrando-se esta entidade disponível para prestar todas as informações que forem 

tidas por convenientes. 

 

7.14 INIR e BRISA 

Refere o INIR que na zona onde se desenvolvem as soluções de projecto que se encontram em avaliação, a rede 

rodoviária que integra o Plano Rodoviário Nacional (PRN) encontra-se concessionada à EP-Estradas de Portugal 

SA, Brisa SA e Ascendi SA. 



Parecer da Comissão de Avaliação 

 

Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental nº 2068 

Estudo Prévio: Ligação Ferroviária de Alta Velocidade entre Lisboa e Porto. Lote A – Troço Aveiro/Vila Nova de Gaia. 

Dezembro 2009                                                                                                                                                                                                              114 

Atendendo a que a EP participou, através de parecer, no actual procedimento de AIA, o presente parecer não 

contempla a rede concessionada a essa entidade.  

No que se refere à restante rede que integra o PRN, verifica-se que qualquer dos corredores alternativos 

apresentados no EIA interfere com vias concessionadas à Brisa e à Ascendi, em particular com a: 

� Concessão Costa de Prata, sendo esta situação especialmente crítica no caso do Lanço Miramar/Maceda, 

para o qual está previsto um alargamento que poderá ficar inviabilizado por qualquer dos corredores 

alternativos. 

� Concessão Brisa, interferindo com a A1 - Sublanços Aveiro Sul/Albergaria, Albergaria/Estarreja e 

Estarreja/Feira. Qualquer dos corredores apresentados poderá pôr em causa o futuro alargamento desta 

infra-estrutura rodoviária. 

Da leitura do EIA, não é perceptível para o INIR como estes projectos de alargamento foram considerados.  

A este propósito salienta que face à proximidade dos corredores alternativos a infra-estruturas rodoviárias, cujo 

alargamento do número de vias se encontra previsto nas bases dos respectivos contratos de concessão, existe a 

necessidade imperativa de respeitar as zonas non aedificandi no sentido de possibilitar a concretização dos 

projectos de alargamento. 

Assim, e caso seja verificado que é possível compatibilizar a infra-estrutura ferroviária com as infra-estrutura 

rodoviárias, então a RAVE terá de adequar e implementar as medidas necessárias à respectiva compatibilização. 

Neste seguimento, a alternativa ferroviária que vier a ser adoptada deverá contemplar as melhores soluções 

técnicas de minimização das interferências com as auto-estradas em serviço, e sobre as quais as concessionárias 

terão de se pronunciar oportunamente. 

Face ao exposto, julga o INIR muito relevante que as questões atrás referidas sejam salvaguardadas em sede de 

DIA e a respectiva resolução devidamente demonstrada em fase de pós-avaliação (RECAPE) do projecto. 

Em complemento, importa acrescentar que o EIA apresenta, nos vários capítulos, informação muito escassa em 

relação ao IC1, em particular entre Angeja e Estarreja, cujo traçado à data da actualização do EIA e da Edição e 

Adenda do Estudo Prévio já se encontrava aprovado.  

É, ainda, apresentado no ponto 4.12.5.1 - Protecção de Infra-estruturas e Equipamentos, no que se refere às 

Estradas Nacionais, informação desactualizada ou pouco compreensível, conforme a seguir explicitado: 

� As referências à EP - Estradas de Portugal, EPE, deveriam ter sido actualizadas à luz da actual 

legislação. Com efeito, com a entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 380/2007, de 13 de Novembro, 

foram introduzidas mudanças na configuração e papel de alguns agentes do sector. Em particular, o 

papel desempenhado pela EP - Estradas de Portugal, SA, no contexto do sector rodoviário, foi 

profundamente modificado. No novo modelo do sector rodoviário, a EP assume a qualidade de 

concessionária do Estado, isto é, um operador de mercado, não detendo, actualmente, quaisquer 

competências próprias ou de representação do Estado nos contratos de concessão vigentes. 

� A informação relativa à fixação das zonas de servidão non aedificandi das vias constantes no PRN, 

deveria estar melhor estruturada no sentido de se perceber o encadeamento da exposição.  

A informação é exposta em dois pontos: A) Auto-estradas e B) PRN. No primeiro é destacada a A1 e no segundo 

a A25 sem que sejam apresentados elementos que permitam perceber esta desagregação. A este respeito 

informa-se que o Lanço da A25 (IP5), entre Aveiro (Barra)-Albergaria (A1), integra a Concessão Costa de Prata e 
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tal como na Concessão Brisa as zonas de servidão non aedificandi encontram-se fixadas no respectivo contrato 

de concessão. 

 

Comentário da CA:  

Foi solicitado à RAVE que avaliasse a compatibilização dos traçados do TGV em análise com as infra-estruturas 

rodoviárias atrás mencionadas. 

Refere a RAVE que: “… atendendo que se apresentam, no EIA, peças desenhadas à escala 1/25 000, poderá 

registar-se alguma preocupação ao nível do acautelar de futuros alargamentos; contudo é importante reter que a 

espessura do traço representa uma faixa de 50 m, a qual, muitas vezes, nem sequer será integralmente afectada, 

dado que a plataforma de alta velocidade é de apenas de 14 m, à qual irão acrescer os taludes de aterro e 

escavação, quando aplicável. 

Assim, é entendimento do EIA, no qual se devem avaliar as questões relevantes ambientais, que a intersecção de 

redes de estradas nacionais e auto-estradas constitui claramente um problema de projecto de uma infra-estrutura 

linear, apenas se analisando, de forma detalhada, as situações específicas para as quais se identificam impactes 

como é o caso da análise de efeito barreira, aumentos de percurso com particular enfoque para as deslocações 

pedonais, entre outros aspectos. 

No caso das Estradas Nacionais (concessionadas ou não) estas situações não se colocam habitualmente porque o 

projecto garante sempre o respectivo restabelecimento e, no seu desenvolvimento, já articulou com as entidades 

competentes1. 

Em síntese, todas as intersecções com auto-estradas se encontram devidamente acauteladas, incluindo os 

respectivos alargamentos. 

Contudo, refere-se ainda que, em Projecto de Execução, todas as situações referidas são novamente 

reanalisadas. 

Efectivamente, qualquer das alternativas ferroviárias propostas contemplam e contemplarão sempre as melhores 

soluções técnicas de minimização das interferências com as auto-estradas em serviço, e mesmo com outras 

estradas da rede nacional, soluções essas que serão, como é habitual em processos desta natureza, articuladas 

com as entidades que as gerem, sejam concessionárias ou não. 

Face ao exposto considera-se que o restabelecimento adequado das estradas se encontra já assegurado, sendo 

reavaliado em fase de Projecto de Execução, com o objectivo de se adequar a eventuais ajustamentos ao traçado 

da ferrovia, em planta e perfil, a promover na sequência de procedimento de AIA e concurso público de 

construção, sendo que as questões que se admitem mal resolvidas por alguma impossibilidade técnica serão 

então alvo da respectiva avaliação de impactes e proposta de medidas a considerar nas fases subsequentes, e 

apresentadas em RECAPE. 

Relativamente à informação desactualizada incluída no EIA, a RAVE procedeu à sua actualização.  

Referiu, também, esta entidade que “Na área em estudo destacam-se as seguintes auto-estradas: 

� IP1/A1 - auto-estrada do Norte, que liga Valença a Castro Marim; 

� IP5/A25 - Aveiro/Vilar Formoso; 
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� IC1/A29 – Porto-Aveiro; 

� IC1/A17 – Aveiro – Leiria; 

� IC24/A41 – Espinho/Picoto. 

Ressalva-se que o Lanço da A25 Aveiro (Barra) – Albergaria (IP1/A1) integra a Concessão Costa de Prata, pelo 

que as zonas de servidão non aedificandi encontram-se fixadas no respectivo contracto de concessão. 

Tendo presente o exposto confirma-se a compatibilização da infra-estrutura em avaliação com as diversas 

tipologias de eixos rodoviários interferidos, incluindo quando envolvem o seu desenvolvimento nas respectivas 

faixas de servidão, sendo relevante a obtenção prévia de aprovação pela entidade que superintende a gestão das 

vias/redes rodoviárias em causa.” 

 

Desta forma considera a CA que o Projecto de Execução deverá demonstrar a compatibilidade com as infra-

estruturas rodoviárias existentes e programadas e respectivas zonas non aedificandi. 

 

7.15 AFN 

Até à data não foi recebido qualquer Parecer. 

 

7.16 DGEG 

Considerou esta entidade a existência de manifesta interferência com parte do traçado do gasoduto Leiria-Braga, 

que faz parte integrante da Rede Nacional de Transporte de Gás Natural em alta pressão e tem uma extensão 

total de 169,5 km, pelo que devem ser integralmente cumpridas todas as disposições estabelecidas na legislação 

específica aplicável respeitante às condições de segurança da referida infra-estrutura, nomeadamente no que se 

refere às disposições referentes às servidões administrativas, distâncias mínimas de segurança e restrições de 

utilidade pública vigentes.  

Alertou, ainda, para o facto de poder existir também interferência – embora isso não seja totalmente explícito no 

desenho apresentado – com outras infra-estruturas da mesma concessionária, designadamente as estações 

GRMS 03219 (Oliveira do Bairro) e GRMS 03359 (Estarreja). 

Sendo a referida infra-estrutura propriedade da REN-Gasodutos, sugeriu o contacto com a empresa tendo em 

vista o estudo conjunto das interferências e eventuais acções a realizar para a manutenção das condições de 

segurança existentes.   

Na sequência da análise feita, verificou-se ser expectável que sejam gerados impactes negativos significativos 

comuns em projectos desta tipologia. Nestes termos e considerando que será encontrada uma solução viável 

entre a REN – Gasodutos e o proponente ao nível dos troços intersectados pelas duas estruturas, do ponto de 

vista dos recursos geológicos não se veria inconveniente à implementação do projecto desde que sejam 

adoptadas as medidas de minimização e implementados os programas de monitorização propostos, e fosse 

considerado o seguinte: 

                                                                                                                                        
1 Atente-se que, no caso presente, o Estudo Prévio data de 2004, sendo que a EP era então a 

entidade gestora da rede, admitindo-se que não houve alteração de critérios relevantes. 
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• Parecer favorável condicionado à solução A, desde que fique salvaguardada a exploração do recurso 

da área concessionada com direitos mineiros atribuídos para a exploração de Caulinos – Mina C20 – 

Caulinos Vista Alegre, antes da construção da linha. 

• Parecer favorável à solução B. 

 

Comentário da CA: 

Face à condicionante mencionada pela DGEG relativamente à Solução A  foi solicitado ao proponente que fosse 

avaliada a possibilidade de compatibilização da obra/projecto do TGV com a concessão mineira - Mina C20 – 

Caulinos Vista Alegre. 

Relativamente a este aspecto referiu a RAVE que:”… a área em causa não evidencia qualquer actividade de 

exploração de caulinos, pelo que apenas poderá estar em causa a perda de um direito de exploração o qual, face 

à ocupação actual, estará já comprometida pela natureza dos usos que aí ocorrem. 

Assim, a afectação da área concessionada à exploração de caulinos configura um impacte; contudo, e dado que 

se está em fase de Estudo Prévio, nada obsta a que, em fases mais avançadas do desenvolvimento do projecto 

se venham a desenvolver contactos com a entidade concessionária, no sentido de minimizar tanto quanto 

possível o impacte associado. 

Caso se registasse uma afectação efectiva, haveria então que se proceder à avaliação dos custos de 

expropriação/indemnização aplicáveis, aspectos estes que foram já avaliados no âmbito do Estudo Prévio, e que 

serão necessariamente detalhadas, como é hábito em projectos desta natureza, em fase de Projecto de 

Execução. 

(…) a área em causa tem actualmente usos que em nada se coadunam com explorações de recursos geológicos 

desta natureza (…) 

Refere-se ainda que, de acordo com a avaliação geotécnica efectuada no âmbito do projecto, a área afecta ao 

desenvolvimento da Solução A em causa não se encontra em exploração. 

Contudo, tentou-se identificar para a totalidade da área concessionada a existência de unidades em exploração, 

embora os elementos disponíveis não permitem confirmar a presença de explorações de caulinos nesta mancha. 

No entanto, da análise possível de imagens aéreas foi possível identificar algumas áreas potenciais em exploração 

(4), em particular no caso da zona 1. Todos os locais identificados se encontram afastados do corredor em 

avaliação.” 

Foi, também, no seguimento do parecer emitido pela DGEG, solicitado àquela entidade que fossem remetidos os 

seguintes esclarecimentos: 

� Se já foi atribuída a concessão de exploração do depósito mineral. 

� Em caso afirmativo, se existe ou não um Plano de Lavra aprovado. Se existe, qual a área afectada 

pela Solução A do traçado da Linha de Alta Velocidade e qual a importância/significância dessa 

afectação. 

Até à data não se recebeu qualquer esclarecimento. 
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Assim, considera-se que, atendendo também ao referido em Aditamento (Novembro de 2009) a afectação da 

Área de Concessão de Caulino Vista Alegre não constitui questão impeditiva de implantação do Projecto 

(correspondente ao PUEC) nesse cerca de 1,5 km, desde que em fase de PE se compatibilizem estes aspectos. 

 

7.17 DRE/N 

A área de jurisdição desta DREN abrange os concelhos do distrito do Porto e os concelhos de Oliveira de Azeméis 

e Santa Maria da Feira do distrito de Aveiro. Foram detectadas a existência de várias pedreiras que poderão ser 

directa ou indirectamente afectadas pela construção do troço ferroviário entre Aveiro e Vila Nova de Gaia: 

� Pedreira nº 1991 – Lages nº7, situada na freguesia de Canelas, concelho de Vila Nova de Gaia, de que é 

exploradora a empresa Britaco – Britas e Construções, Lda. Como anexo de pedreira desta unidade existem 

ainda licenciados dois estabelecimentos industriais do Tipo 2, um destinado à quebra, britagem e 

classificação de pedra e outro destinado ao fabrico de misturas betuminosas a frio. 

� Pedreira nº 4285 – Couto da Pedra, situada na freguesia de Canelas, concelho de Vila Nova de Gaia, de que 

é exploradora a empresa Manuel de Almeida Couto, Lda. Como anexo de pedreira desta unidade existe ainda 

licenciado um estabelecimento industrial do Tipo 2 destinado à quebra, britagem e classificação de pedra. 

� Pedreira nº 4929 – Fermil, nº 2282 – Fundego e nº 4403 – Fundego nº 4 – Pedreiras contíguas com 

processo de fusão concluído, situadas em Vilar do Paraíso, concelho de Vila Nova de Gaia, de que é 

exploradora a empresa Jaime Ribeiro & Filhos, SA. Como anexo de pedreira desta unidade existem ainda 

licenciados 3 estabelecimentos industriais do Tipo 2, um destinado á quebra, britagem e classificação de 

pedra, outro destinado ao fabrico de betão. 

 

7.18 DRE/C 

Verifica-se a existência de 3 pedreiras para além das indicadas, mas cujos processos não têm registado qualquer 

movimento há vários anos, pelo que se desconhece a sua actual situação. As pedreiras em causa são: 

� Pedreira nº 6092, com a designação de “Frossos” e sita em Arroteias – Frossos – Albergaria-A-Velha. 

� Pedreira nº 5590, com a designação de “Vale da Silva nº2” e sita em Frossos – Albergaria-A-Velha. 

� Pedreira nº 5412, com a designação de “Vale da Silva” e sita em Vale da Silva – Albergaria-A-Velha. 

Esta DRE nada tem a opor a qualquer das alternativas dos traçados propostos, no que respeita aos concelhos de 

Aveiro, Estarreja, Albergaria-a-Velha e Ovar. 

 

7.19 Instituto da Vinha e do Vinho 

Até à data não foi recebido qualquer Parecer. 

 

7.20 Turismo de Portugal 

Refere esta entidade que confrontada a proposta de traçado da linha de Alta Velocidade, nas suas duas soluções 

alternativas, com informação disponível no Turismo de Portugal, foi detectada a existência de empreendimentos 

turísticos classificados e em funcionamento, ou com parecer favorável deste Instituto, numa faixa de 1 km de 
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distância aos traçados propostos, designadamente na área urbana de Vila Nova de Gaia, no lugar do Carvalhal 

(concelho de Ovar) e em Oiã (concelho de Oliveira do Bairro). 

Para o traçado previsto na zona urbana de Vila Nova de Gaia, a solução preconizada em túnel reduz 

significativamente os impactes expectáveis nos empreendimentos existentes ou previstos na envolvente na fase 

de exploração, sendo de destacar apenas o descritor relativo às vibrações e, pontualmente, impactes negativos 

durante a fase de obra. Sublinha-se, ainda que qualquer dos empreendimentos citados se situa além da faixa de 

200m em relação ao eixo do traçado pelo que os impactes expectáveis nãos são significativos. Destaca-se, 

contudo, a proximidade da localização de dois empreendimentos à boca do túnel, a Norte: 

� Estalagem Quinta de São Salvador, de 4**, com 7 quartos e 14 camas (em exploração). 

� Hotel Gaia Design Boutique Hotel, de 4**, com 79 quartos e 158 camas, com parecer favorável deste 

Instituto em 04.08.2008. 

Além destes, foram detectados outros empreendimentos ao longo da faixa mencionada, não se perspectivando, 

contudo, que venham a ser afectados face à solução prevista em túnel, conforme acima mencionado: 

� 4 estabelecimentos hoteleiros existentes na faixa de 300/400m ao eixo do traçado. 

� 3 projectos para empreendimentos turísticos objecto de parecer favorável daquela entidade, sendo que um 

deles corresponde ao processo PIN – “Fladgate Partnership”, situado a cerca de 500m do eixo do traçado, 

situando-se os restantes a 300m. 

Mais a Sul, no concelho de Ovar, foram detectadas duas situações: 

� Uma pretensão para um empreendimento turístico, do tipo Hotel com a categoria 4*, a desenvolver no lugar 

de Carvalhal, concelho de Ovar, e que mereceu parecer favorável do Instituto em Dezembro de 2006. Este 

estabelecimento hoteleiro, com uma capacidade prevista de 25 quartos e 50 camas, a ser viabilizado, situar-

se-á a cerca de 100m do traçado da Solução B, considerando-se que, a esta distância, os impactes visuais, 

de ruído e vibrações serão muito significativos. 

�  Uma pretensão para outro estabelecimento hoteleiro situado a poente da Solução B, afastado cerca de 1km 

do traçado. 

Neste contexto a Solução A, por se encontrar mais afastada, será a que melhor defende os interesses do 

sector do Turismo. 

� No restante traçado, verifica-se apenas mais uma situação relativa a um empreendimento existente em Oiã, 

concelho de Oliveira do Bairro que se situa, contudo a 900/1000m. 

� Em síntese, analisadas as alternativas de traçado relativamente aos empreendimentos existentes e previstos, 

e na generalidade sobre o projecto, na perspectiva do sector do turismo sublinham-se os seguintes aspectos 

a ter em consideração no processo de decisão: 

a) A importância para o turismo da melhoria das acessibilidades resultantes desta infra-estrutura, bem como 

da redução da condição periférica de Portugal proporcionada pela futura articulação com a rede ibérica e 

europeia. 

b) A melhoria da qualidade ambiental esperada, com redução da poluição aérea e acústica resultante da 

diminuição do tráfego rodoviário. 
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c) Decorrente do exposto acima, considera-se que a Solução A, aliás preconizada no EIA como a que 

apresenta a melhor valoração ambiental, é aquela que na perspectiva do sector do turismo implica impactes 

negativos menos significativos. 

d) Os impactes negativos ainda assim expectáveis para o sector do turismo prendem-se fundamentalmente 

com os impactes paisagísticos bem como com os impactes inerentes à relativa proximidade de alguns 

empreendimentos, pelo que se considera fundamental a efectivação das medidas de minimização 

preconizadas no EIA, em particular no que respeita ao controlo do ruído, vibrações e ao desenvolvimento de 

projectos de integração paisagística (em especial para taludes, bocas de túneis, obras de arte e estruturas de 

suporte), sublinhando-se a boca do túnel de Gaia, a Norte, pelas razões invocadas. 

 

7.21 Águas de Portugal 

SIMRIA: 

O EIA teve em consideração a afectação, directa ou indirecta das infra-estruturas da SIMRIA, pela construção e 

exploração da ligação ferroviária de alta velocidade, concluindo que os impactes seriam residuais, pouco 

significativos ou nulos respectivamente nas fases de construção e exploração da Ligação Ferroviária.  

 

Face à importância do Sistema Multimunicipal de Saneamento da Ria de Aveiro na melhoria e manutenção da 

qualidade da água em toda a área de abrangência do empreendimento, é fundamental garantir que as 

interferências previstas não comprometam a integridade e o funcionamento ininterrupto do Sistema 

Multimunicipal de Saneamento da Ria de Aveiro. Actualmente o Sistema Multimunicipal transporta diariamente 

cerca de 85000 m3 de efluente, produzido nos municípios de Águeda, Albergaria-A-Velha, Aveiro, Cantanhede, 

Espinho, Estarreja, Ílhavo, Oliveira do Bairro, Ovar, Mira, Murtosa, Santa Maria da Feira, Vagos e pela Portucel-

Cacia. 

 

Esta entidade considera, assim, ser legítima a consulta obrigatória durante a fase de elaboração do Projecto de 

Execução, nas áreas de interferência da obra com as suas infra-estruturas, de forma a garantir integridade e o 

funcionamento ininterrupto do Sistema Multimunicipal de Saneamento da Ria de Aveiro. 

 

7.22 ANA 

Considera que o traçado proposto se encontra afectado pela Servidão Aeronáutica do Aeroporto Francisco Sá 

Carneiro, definida pelo Decreto Regulamentar nº 7/83, de 3 de Fevereiro. O traçado da via ferroviária encontra-

se igualmente afectado pelas limitações aeronáuticas associadas ao Heliporto do Europarque – Santa Maria da 

Feira, que se encontra localizado em Lat. 40º 56´10´´N; Long. 008º34´36´´W. 

Assim, considera esta entidade necessário contemplar neste processo de AIA as condicionantes previstas no DR 

atrás referido e as condicionantes referentes ao Heliporto do Europarque – Santa Maria da Feira. 

Para o caso de um heliporto com as características do referido, poderão ser aplicadas as limitações genéricas de 

áreas definidas por: 

� Círculo com 2100m de raio e centro no ponto central do heliporto. 
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� Superfícies inclinadas a 8%, a partir da cota de referência do heliporto, com comprimento de 1200m, 

divergentes a 15% para cada lado do bordo da sua área de segurança (considerar 40x40m), na direcção da 

orientação preferencial prevista para os canais de aproximação e descolagem. 

� Considerar esses canais preferenciais segundo os azimutes 041º e 274º. 

Deverão igualmente ser contempladas as situações de balizagem aeronáutica dos elementos componentes e 

complementares do projecto que se enquadrem nas definições de obstáculo à navegação aérea previstas na 

Circular de Informação Aeronáutica nº 10/03, de 6 de Maio. 

Relativamente às balizagens referidas no documento acima mencionado, salienta-se que é previsível que as 

mesmas resultem em impactes paisagísticos relevantes. Para essas balizagens, deverá ser estabelecido um 

programa de monitorização e manutenção tendo em vista assegurar o seu permanente bom estado e 

funcionamento ininterrupto. 

 

Comentário da CA:  

Tendo em conta que esta entidade considerou estarem omissas no EIA as condicionantes aeronáuticas civis, 

solicitou-se ao proponente que fossem as mesmas remetidas e adequadamente avaliadas, bem como 

apresentadas as respectivas medidas de minimização. 

Relativamente à Servidão Aeronáutica do Aeroporto Francisco Sá Carneiro, a qual ocorre nos últimos 1200m do 

Lote A, definida pela Decreto Regulamentar n.º 7/83, de 3 de Fevereiro a RAVE referiu que “De acordo com 

interpretação do diploma referido, está em causa a superfície do terreno. 

Contudo, em ambos os casos o traçado será desenvolvido em túnel pelo que, na prática, e considerando o 

traçado proposto (em planta e perfil) o mesmo não colide com a Servidão Aeronáutica do Aeroporto Francisco Sá 

Carneiro nos termos em que esta se encontra definida no Decreto Regulamentar n.º 7/83, de 3 de Fevereiro.” 

Relativamente ao Heliporto do Europarque de Santa Maria da Feira, refere a RAVE que: 

� “ O heliporto distancia-se cerca de 1 000 m do traçado da Solução A e a servidão definida pelo círculo de raio 

2 100 m com origem no ponto central do heliporto sobrepõe-se em cerca de 3 500 m da sua extensão (≈ km 

45+000 a 48+500), com o corredor em causa;  

� sendo relevante, naquele círculo com 2 100 metros de raio, a cota de referência do heliporto, tem-se: 

� o heliporto implanta-se à cota (110); 

� a área afecta a este círculo à cota relevante, que respeita a uma cota de referência de 45 m acima 

da cota do heliporto, será então definida pela cota (155); 

� a linha de alta velocidade neste trecho, …, desenvolve-se entre a cota mínima de (80) e máxima de 

(102); ressalva-se que o perfil longitudinal se reporta à cota do carril; 

� a infra-estrutura desenvolve-se com um gabarit vertical de 7 m; 

� face ao exposto, a cota de referência daquele circulo desenvolve-se cerca de 50 m acima da infra-estrutura 

em avaliação, não havendo indicação de eventuais conflitos; 

� já no que respeita aos cones de aproximação tem-se: 

� são definidos por uma superfície inclinada a 8% a partir da cota de referência do heliporto; 
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� com comprimento de 1 200 metros; 

� divergentes a 15% para cada lado do bordo da sua área de segurança (40 x 40 m); 

� de acordo com os canais preferenciais de aproximação e descolagem definidos pelos azimutes 041° 

e 274°; 

� sendo esta superfície inclinada a 8° a partir da cota central do heliporto, esta terá, na sua extrema, 

a cota (206); 

� …, regista-se uma sobreposição em cerca de 300 m com o cone da aproximação ao heliporto face ao 

azimute 274°;  

� tal situação, configura, à semelhança do referido anteriormente, ausência de conflito potencial desta infra-

estrutura linear com a servidão do referido heliporto em função do diferencial de cotas em questão. 

Do exposto admite-se não ser necessário proceder a qualquer balizagem da infra-estrutura; exceptuam-se 

naturalmente as situações de balizagem aeronáutica de outros elementos/componentes complementares do 

projecto que se enquadrem nas definições de obstáculo à navegação aérea previstas na Circular de informação 

Aeronáutica n.º 10/03, de 06 de Maio, situação que será naturalmente considerada no projecto de execução (ex.: 

eventuais antenas que se elevem acima das cotas referidas). 

(…) contudo, se tal vier a ocorrer estas implicam pinturas de postes, iluminação nocturna e outras estruturas que, 

tendo em atenção a sua aplicação muito, potencial, admite-se que os impactes paisagísticos serão 

negligenciáveis. 

Por outro lado, é relevante ter presente que se está ainda em fase de Estudo Prévio e que o Projecto de 

Execução terá que assegurar todos os licenciamentos necessários, incluindo naturalmente esta vertente. 

Relativamente ao estabelecido um programa de monitorização e manutenção tendo em vista assegurar o 

permanente bom estado e funcionamento ininterrupto das balizagens referido pela ANA, considera a RAVE que 

“Caso venham a ocorrer situações de balizagem assegurar-se-á, no âmbito da manutenção da linha, o 

permanente bom estado e funcionamento ininterrupto de todas as estruturas e elementos da obra, incluindo 

naturalmente estas, aspectos que competem à Entidade Licenciadora verificar e assegurar.2 

 

7.23 Metro do Porto 

Constata esta entidade que não existem interferências entre o Estudo Prévio e o projecto de prolongamento da 

Rede de Metro Ligeiro, nomeadamente com o prolongamento da Linha D (Amarela) para Sul – Troço Santo 

Ovídio/Vila D`Este. 

 

7.24 Administração do Porto de Aveiro, SA 

Até à data não foi recebido qualquer Parecer. 

 

7.25 Parque Expo – Delegação do Norte 

GaiaPolis – Sociedade para o desenvolvimento do Programa Polis em Vila Nova de Gaia 
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Apesar de esta entidade referir que se prevê a sua extinção a breve prazo, considera que analisada a implantação 

proposta dos traçados na Área de intervenção do programa Polis em Vila Nova de Gaia, verifica-se que a mesma 

não afecta nenhuma das intervenções levadas a cabo por esta Sociedade. 
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8. RESULTADOS DA CONSULTA PÚBLICA 

 

A Consulta Pública decorreu durante 40 dias úteis, desde o dia 21 de Setembro a 9 de Novembro 2009, tendo 

sido recebidas 77 exposições, incluindo 3 abaixo-assinados. 

 

A ANACOM - verifica que o projecto intersecta no plano horizontal algumas condicionantes definidas em 

servidões radioeléctricas constituídas ou em constituição. No entanto refere que o projecto se desenvolve a cotas 

de terreno que não violarão as condicionantes impostas nessas zonas. 

 

A ANPC – Autoridade Nacional da Protecção Civil refere que tendo em conta os Planos Municipais de 

Emergência de Protecção Civil, bem como os Planos Distritais de Emergência e ainda os Planos Municipais de 

Defesa da Floresta Contra Incêndios os riscos do projecto e as maiores condicionantes em termos de protecção 

civíl são os seguintes: 

� Zonas de maior vulnerabilidade em termos de inundações. 

� Zonas de máxima infiltração, aquíferos, captações superficiais ou subterrâneas para abastecimento de água 

para consumo humano e todos os eventuais atravessamentos de linhas de água susceptíveis de provocar 

obstruções ao normal escoamento. 

� O projecto insere-se numa área geográfica onde a probabilidade de eclosão de incêndios florestais é elevada 

ou de perigosidade média a muito alta. 

� Relativamente ao risco geomorfológico existem registos de deslizamentos de terras e obstrução/danos em 

vias rodoviárias na sequência de precipitações intensas, nomeadamente em St.ª Maria da Feira e Oliveira de 

Azeméis. 

� Os concelhos de Estarreja e Ovar possuem vários estabelecimentos abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 

254/2007 de 12 de Julho, pelo que deve ser acautelada a distância de segurança entre estes 

estabelecimentos e a LAV. 

� Na envolvente do Complexo Químico de Estarreja encontra-se um pipeline de cloreto de vinilo, propriedade 

da CIRES, que liga este ao Porto de Aveiro. 

� Deverá ainda ser tido em conta a existência da rede de gás natural. 

 

Considera que o projecto deve atender às seguintes recomendações: 

� Evitar que o traçado se localize em leito de cheia, ou quando se desconheça esse limite, numa faixa de 100m 

para cada um dos lados das linhas de água, de modo a garantir a sua integridade estrutural e funcional. 

� Deverão ser minimizadas as situações de estrangulamento de linhas de água cuja reduzida capacidade de 

vazão, em situações climáticas adversas, é por si só um factor de risco de inundações. Assim é fundamental 

assegurar o correcto dimensionamento e manutenção de todos os órgãos de drenagem, de forma a 

minimizar o impacte negativo sobre a escorrência superficial. 

� Garantir que o traçado minimize o impacte do atravessamento de manchas florestais. 

� Garantir que o projecto não implique interferências na operacionalidade dos meios aéreos quando 

empenhados no combate a incêndios florestais na envolvente da LAV. 

� Verificar se no zona do traçado não existem zonas geologicamente instáveis ou sujeitas a movimentos de 

vertentes. 

� Verificar a eventual passagem da LAV junto a infra-estruturas rodo-ferroviárias, rede de gás e pipeline de 

transporte de substâncias perigosas. 
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� Garantir a distância de segurança no âmbito do Decreto-Lei n.º 254/2007 de 12 de Julho (Directiva SEVESO 

II). 

� Assegurar que as autoridades locais e os agentes de protecção civil sejam informados do projecto e tenham 

parte activa no seu acompanhamento de forma manter actualizados os seus planos prévios de intervenção. 

 

A Junta de Freguesia de N.ª Sr.ª de Fátima (Aveiro) considera que a Solução A é a menos penalizante do 

território da freguesia, no entanto refere que não haverá medidas de minimização suficientes que compensem de 

forma eficaz os impactes negativos na freguesia. 

 

Refere que a Solução B terá implicações ao nível da divisão do aglomerado urbano de Mamodeiro, sendo esta 

Solução uma barreira física, em grande parte do território, apesar da sua passagem em Túnel. Terá impactes 

negativos importantes nos recursos hídricos subterrâneos devido à construção do túnel assim como em terrenos 

agrícolas, uma vez que atravessa uma área com os melhores terrenos agrícolas da freguesia. 

 

Apresenta as seguintes considerações: 

� Os impactes sobre a “Oscilação do Nível Freático”, “Destruição de Solos com Aptidão Agrícola”, “Efeito 

Barreira/Acessibilidades Viárias Locais”, “Paisagem” e “Desorganização Espacial no Território Agrícola e 

Florestal”, não se afiguram devidamente avaliados. 

� A implementação do projecto terá reflexos bastante graves não só nos níveis de rendimento da população 

mais dependente da actividade primária, quer da população em geral, dado a agricultura constituir um 

importante complemento ao seu rendimento familiar. 

� Em termos socioeconómicos, a avaliação efectuada quanto à função de complemento da LAV em relação à 

Linha do Norte na qual são considerados impactes positivos muito significativos, não é totalmente 

verdadeira. A LAV implica a eliminação do transporte de passageiros na linha do Norte, obrigando o 

passageiro comum a pagar mais pelo mesmo percurso, apesar do tempo de deslocação não ser um factor 

determinante. 

� Qualquer um dos troços que passa no território da freguesia atravessa uma área húmida significativa (Rio 

Largo e Ribeira da Palha), áreas de elevado valor ecológico no contexto regional. 

� Os traçados propostos, conjugados com os corredores viários definidos pela A1 e A29, Linhas de Alta Tensão 

e Gasoduto de Alta Pressão de 1.º escalão, irão estabelecer em conjunto um espaço canal de milhares de 

metros, que se manifesta num entrave ao correcto ordenamento do território e desenvolvimento da 

freguesia.  

 

A Assembleia e a Junta de Freguesia de Branca (Albergaria-a-Velha) consideram que das soluções 

apresentadas, a que apresenta menores impactes na freguesia é a Solução B. Referem que a Solução A 

apresenta os seguintes impactes negativos: 

� Afectação de áreas urbanas. 

� Aumento dos níveis de ruído, causando degradação das condições de habitabilidade e da qualidade de vida 

das populações. 

� Efeito barreira ao nível dos aglomerados urbanos. 

� Impactes negativos ao nível da paisagem. 

 

Solicita que a LAV passe em escavação de modo a que não fique visível à superfície e que a Estrada 1-12 

continue á mesma cota que actualmente. 
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A Junta de Freguesia de Albergaria-a-Velha refere que a Solução A é a que o EIA considera como mais 

favorável, e apresenta as seguintes questões:  

� o restabelecimento (17.1) que dá acesso a S. Marcos está ocupado por um conjunto edificado de habitações 

em banda, pelo que irá provocar um efeito barreira, comprometendo a qualidade do ambiente urbano. Como 

forma de minimizar esse facto, a Junta propõe que o restabelecimento termine antes do 1.º cruzamento 

existente no aglomerado urbano ou que seja deslocado mais para sul, para junto da passagem hidráulica. 

� No Sobreiro a proposta de restabelecimento (18.2) vai provocar alterações na rotunda existente na antiga 

EN16, afectando acessos locais e construções existentes. 

� O percurso da Estação de Aveiro até à A25 esboça um traçado sinuoso e deficiente, cortando qualquer 

acesso directo a nascente sem o recurso à variante do Sobreiro. 

� Deixa de haver acesso aos edifícios já implantados junto da auto-estrada A1 e às instalações da portagem. 

� O restabelecimento 18.1 vai eliminar vários acessos a propriedades rústicas e a um armazém. Propõe que o 

restabelecimento seja projectado de outra forma, ao longo da LAV e de permitir o acesso directo a Aveiro e a 

Viseu. 

 

Salienta que deverá ser tido um cuidado especial na minimização dos impactes ambientais por forma a não 

degradar os aglomerados urbanos, a diminuir os níveis de ruído e vibrações e a minimizar a divisão de parcelas 

que conduza à sua inviabilidade económica. 

 

A Auranca – Associação do Ambiente e Património da Branca (Albergaria-a-Velha) mostra-se contra a 

Solução A, nomeadamente pela sua passagem nos lugares de Soutelo e Cristelo. Refere que estes lugares já 

foram bastante prejudicados com o traçado da A1 e que com o traçado da Solução A o lugar de Soutelo irá ficar 

retalhado e serão criadas ilhas habitacionais, prejudicando gravemente a qualidade de vida das populações aí 

residentes. Propõe que seja escolhida a Interligação BA12.  

 

455 residentes na freguesia de Albergaria-a-Velha, em parecer abaixo assinado, mostram-se contra a 

Solução A, considerando que terá um enorme impacte ambiental e social para as populações de S. Marcos e 

Sobreiro. Defendem a Solução B, considerando que esta solução é menos prejudicial quer a nível ambiental quer 

social. 

 

A Assembleia de Freguesia de Salreu (Estarreja) manifesta-se favoravelmente à Solução A, justificando a sua 

posição pelo facto desta solução não afectar nenhuma zona habitacional da freguesia. Refere que deverão ser 

consideradas as nascentes de água que serão atingidas com a obra, para que a sua afectação não provoque o 

aumento excessivo do caudal dos rios Jardim e Antuã. 

 

A Assembleia de Freguesia de Beduído (Estarreja) considera que a Solução A é a que apresenta menores 

impactes negativos, no entanto apresenta as seguintes considerações: 

� A construção desta infra-estrutura implica a afectação de solos para actividades agro-pecuárias que são 

determinantes para a região. 

� Haverá afectação dos recursos hídricos, superficiais e subterrâneos. 

� A paisagem será fortemente afectada, potenciada essa afectação pela presença de outras infra-estruturas, 

nomeadamente a auto-estrada A1, o gasoduto, as linhas de alta tensão e a auto-estrada A29. 
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� O ruído e as vibrações constituem um grave impacte negativo na qualidade de vida das populações, 

contribuindo para o abandono local e desertificação populacional. 

� Diminuição do potencial urbano, implicando a diminuição da actividade económica de pequenas e médias 

empresas. 

� Haverá um retalhar excessivo da propriedade que conduzirá a uma destruição do potencial agrícola, havendo 

mesmo o efeito de ilha. 

 

Propõe a construção de túnel o qual se iniciará na margem direita do Rio Antuã, imediatamente a seguir à ponte 

projectada, e prolongando-se até ao km 28+500. 

 

A Comissão de Moradores de Santiais é contra a Solução A nos Trechos 1 e 2, rejeita as conclusões do EIA e 

exige que sejam estudadas alternativas ao traçado, nomeadamente a nascente por forma ao traçado passar 

numa zona de floresta, ou em último recurso, a passagem da LAV em túnel em Santiais. 

 

Quanto à Solução A, apresenta os seguintes comentários: 

� A construção da LAV afecta irreversivelmente o uso actual do solo, nomeadamente o solo destinado à 

agricultura e urbano. 

� Haverá uma importante afectação dos recursos hídricos quer superficiais quer subterrâneos. 

� Afecta a área cinegética e piscícola gerida pelo Clube de Caça e Pesca de Avanca, interferindo com o habitat 

e circulação das espécies, contribuindo para o seu confinamento em algumas zonas ou o abandono desta 

área. 

� A LAV constituirá uma barreira física agressora da paisagem. 

� Importantes impactes no ambiente sonoro, quer durante a fase de construção, quer durante a fase de 

exploração, contribuindo para a desertificação e abandono populacional. 

� Afectação de construções próximas da LAV pelas vibrações. 

� Implica a destruição da única unidade industrial de dimensão na localidade, tendo um impacte negativo 

directo no emprego. 

� A implementação de mais uma infra-estrutura linear numa faixa estreita de território, que já inclui infra-

estruturas rodoviárias e ferroviárias, apresenta impactes cumulativos, ao nível do ordenamento do território e 

uso do solo. 

 

39 residentes em Santiais, Estarreja, mostram-se contra a Solução A. Discordam das conclusões do EIA 

considerando que esta Solução irá provocar impactes importantes em vários factores ambientais, nomeadamente 

a afectação de cerca de 28 habitações e 2 equipamentos industriais. Salientam a desvalorização das 

propriedades, o aumento dos níveis de ruído cumulativamente com as auto-estradas A1 e A29, vibrações entre 

outros. 

 

Consideram que se deve procurar alternativas aos troços A1 e A2, nomeadamente equacionar a possibilidade de 

o trajecto entre Sobreiro e a portagem da Auto-estrada A1 em Estarreja, ser efectuado em túnel, ou deslocar-se 

1,5 km mais para nascente, numa zona florestal, evitando a demolição de habitações e de unidades industriais. 

 

A Assembleia Municipal de Ovar, em posição aprovada por unanimidade, considera fortemente penalizadora a 

passagem da LAV no território concelhio e que a Solução B é completamente inaceitável. Solicita que: 
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� A Solução B seja abandonada e que o território concelhio seja libertado das respectivas medidas preventivas. 

� Com o gradual conhecimento técnico da solução com menores impactes no concelho (Solução A) se vá 

reduzindo a faixa inerente às medidas preventivas para o mínimo e coincidentes com a área indispensável 

para a implantação do projecto e que se reduzam os prazos de emissão dos pareceres pela REFER. 

� Sejam adoptados mecanismos de prevenção e de minimização dos impactes negativos no sentido de garantir 

a qualidade de vida nas áreas objecto de intervenção e que sejam garantidas as acessibilidades às 

populações. 

 

Refere também que deverão ser acautelados os restabelecimentos das ligações rodoviárias (Arada e S. João) 

assim como a permeabilidade do traçado em áreas habitacionais e industriais (Esmoriz, Arada e Válega). Mostra 

preocupação quanto à passagem da LAV em áreas de influência de equipamentos escolares e áreas sensíveis ao 

nível do Património Arqueológico existente em Esmoriz, Cortegaça, Arada, S. João e Válega. Considera ainda que 

o PUEC deverá ser deslocado para uma zona de menor impacte, fora da área do município. 

 

A Assembleia de Freguesia de Arada (Ovar) aprovou por unanimidade uma moção na qual é referido que a 

Solução A é a que apresenta menores impactes na freguesia. Salienta que a Solução B implica a afectação directa 

de um número significativo de habitações (cerca de 20), a perda de terrenos para construção e a passagem da 

LAV pelo centro da freguesia, afectando o santuário de N.ª Sr.ª do Desterro, parque desportivo, pólo de leitura, 

núcleo museológico, posto médico, centro de ocupação de tempos livres para idosos e sede do Grupo 

Columbófilo de Arada. 

 

Refere, também, os impactes cumulativos da Solução B com outras infra-estruturas presentes na freguesia, 

nomeadamente a A29, EN109, EN223, Linha do Norte e a Base Militar de Ovar, quer ao nível do ruído, efeito 

barreira ao nível social, mas também ecológico. Solicita ainda que seja dada atenção à minimização do ruído, ao 

escoamento das águas pluviais, integração paisagística e património cultural. 

 

A Junta de Freguesia de Pereira Jusã (Ovar) entende que a Solução mais favorável é a Solução A. 

 

A Junta e a Assembleia de Freguesia de Maceda são contra o projecto da LAV entre Lisboa e Porto e as 

medidas preventivas em vigor. Manifestam especial repúdio contra a Solução B, uma vez que consideram que é 

mais prejudicial que a Solução A. A junta de Freguesia de Maceda considera ainda que a ser escolhida alguma 

das soluções propostas essa seria a Solução A. 

 

Laurentina Cupertino Tavares, residente em Maceda, na Travessa da Rua dos Moinhos, n.º 2 (Solução B), 

defende a Solução A, considerando que apresenta menores impactes negativos que a Solução B, assim como 

referido no EIA. Apesar de na Solução B estar previsto um túnel onde se situa a sua residência, teme pelos 

impactes negativos que a construção deste túnel poderá acarretar para a sua habitação. 

 

A Junta de Freguesia de Loureiro (Oliveira de Azeméis) é favorável ao projecto da LAV referindo que a 

Solução B não afecta a área geográfica da freguesia, sendo esta afectada pela Solução A e pela Interligação 

AB12. Relativamente à Solução A refere o seguinte: 

� Não é correcto ficarem três construções entre a A1 e a Solução A, sensivelmente ao km 3+500, devendo ser 

adoptado o traçado da Interligação AB12; 
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� Exceptuando a questão das construções referidas no ponto anterior, a Junta considera que a Solução A não 

apresenta grandes condicionalismos para a freguesia. No entanto considera que devem ser tidas em atenção 

as seguintes questões: 

� Proteger as populações próximas à linha, do ruído provocado pelas composições; 

� Durante a fase de construção devem ser tomadas medidas de minimização dos impactes da 

movimentação de terras, nomeadamente afectação de linhas de água, fontes e outras estruturas; 

� Garantir que o património molinológico existente não é afectado. 

 

Conclui que a Solução A com a Interligação AB12 são as mais favoráveis para a freguesia. 

 

A Junta de Freguesia de Rio Meão (St.ª Maria da Feira) mostra-se contra o traçado na freguesia (Solução A) 

e considera que se deve considerar o seguinte: 

� O traçado irá criar uma quinta barreira física limitando ainda mais o desenvolvimento de Rio Meão, uma vez 

que a vila já está limitada a Nascente pela auto-estrada A1, a poente pela auto-estrada A29, a norte pela 

via-férrea do Vale do Vouga e ao centro por uma via estruturante de acesso ao Europarque. 

� Aumento dos níveis de ruído e de vibrações ao longo da nova ferrovia causará a degradação das condições 

de habitabilidade dos vizinhos da LAV. 

� Demolição de várias habitações nas Ruas do Pinheiro, Cardielos, Centro de Dia, Mestra Emília e Tapadinha, 

assim como na travessa de Cardielos, desvinculando estes moradores das suas raízes. 

� Afectação directa de uma unidade fabril, empreendimento de grande importância no tecido industrial da 

freguesia, a qual emprega cerca de 350 trabalhadores. 

� Afectação directa de um Centro de Dia, equipamento social da maior relevância para a freguesia. Nestas 

instalações funciona também um ATL. 

 

A Junta de Freguesia de Espargo e 186 residentes da freguesia subscritores de abaixo-assinado, são 

contra a Solução A considerando que: 

� A Solução A divide completamente a freguesia de Espargo. 

� Afecta um grande número de moradias e áreas de construção da freguesia. 

� Afecta uma empresa de pirotecnia, a qual contempla uma grande área de protecção. 

� Apresenta impactes cumulativos com outras infra-estruturas da freguesia, nomeadamente rodovias e o 

próprio Europarque. 

� Afecta a área de expansão do Europarque. 

 

A AEP – Associação Empresarial de Portugal refere que se encontra a desenvolver um projecto vasto de 

dinamização económica que se localiza entre as auto-estradas A1 e A29, com limite Sul no troço de ligação entre 

as auto-estradas referidas. Nessa área está já ocupado um espaço de cerca de 90 ha, afectos ao Europarque e 

Centro de Congressos, Parque Empresarial FeiraPark, IDIT – Instituto de Desenvolvimento e Inovação 

Tecnológica e ao Centro de Ciência Visionarium. Informa que estão em curso estudos respeitantes a mais cerca 

de 500 ha, em elaboração com a Câmara Municipal de Santa Maria da Feira entre outros. Trata-se de um 

projecto de grande impacte económico e social resultante da operação de ordenamento do território. 

 

Salienta que as duas Soluções de traçado da LAV apresentam impactes diversos sobre a área, no entanto a 

Solução B não tem impactes negativos sobre o projecto da AEP. Já a Solução A compromete de forma 

irremediável o projecto. 
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Propõe uma solução de compromisso, nomeadamente a LAV passar em escavação bastante próxima da A29, 

proposta essa que começa na Solução B ao km 43+500 e termina na Solução A ao km 48+000. 

 

O Clube Desportivo de Tarei (Stª. Maria da Feira) (km 41+500, Solução B) salienta que o Parque Desportivo 

de Santa Maria da Guia será afectado pela Solução B e coloca sérias objecções ao traçado da Solução B. Refere 

os impactes negativos ao nível do ruído e vibrações os quais terão consequências ao nível do uso do espaço pelos 

formandos. 

 

117 Residentes em S. Paio de Oleiros, na Urbanização do Engenho Velho, em parecer abaixo-assinado, 

salientam que as suas casas já sofrem uma acentuada desvalorização devido a vários factores e que com o 

projecto da LAV ficarão ainda mais desvalorizadas. Assim, solicitam que seja minimizado o impacte cumulativo da 

LAV com a A29, quer através da colocação de barreiras acústicas na LAV como na A29. Que seja compensada a 

desvalorização das habitações através da redução do IMI e que seja requalificado o recinto desportivo através da 

colocação de cobertura e da construção de balneários e estruturas de apoio.  

 

Américo de Castro Pinto, residente em S. Paio de Oleiros (St.ª Maria da Feira) refere que concorda com o EIA. 

Manuel Moreira Bernardes, Laurémio M. Ferreira da Silva e Maria Manuela Jesus Reis Gomes, 

residentes em S. Paio de Oleiros (St.ª Maria da Feira), discordam do EIA. Maria M. J. R. Gomes refere que um 

dos corredores pode interferir com a sua habitação e Manuel Moreira Bernardes refere que a LAV não apresenta 

vantagens para os moradores e que tem impactes negativos ao nível dos recursos hídricos subterrâneos. 

Maria Ivone Correia França, residente na Rua Central Reis do Fidalgo, 477 em Tarei – Souto (St.ª Maria da 

Feira) refere que a Solução B implica impactes negativos na sua residência ao nível do ruído e vibrações, 

implicando uma diminuição da qualidade de vida. 

 

Américo Soares Santos, residente em Espargo (Rua do tanque Novo, 123) (St.ª Maria da Feira) discorda do 

traçado da LAV pois passa junto da sua habitação implicando o corte da propriedade e impactes negativos ao 

nível do ruído, afectando a sua qualidade de vida. 

 

Wilson Gomes Marques de Sá, Alzira Gomes Resende e Sandra Mariza dos Santos Ferraz residentes 

em Espargo, St.ª Maria da Feira (Solução A, km 45+000) consideram que serão bastante prejudicados, em 

termos de qualidade de vida, com a Solução A, uma vez que a LAV passará a cerca de 50m da habitação. Wilson 

de Sá informa que é columbófilo e que tem um pombal licenciado o qual será prejudicado pela linha ferroviária. 

Refere também que os terrenos agrícolas ficarão situados do outro lado da linha, pelo que o acesso aos terrenos 

tem que garantir a passagem de alfaias agrícolas. 

 

Pedro Miguel Gomes de Sá, residentes em Espargo, St.ª Maria da Feira (Solução A, km 45+000) refere que é 

requerente de um projecto de construção de habitação no terreno adjacente à moradia de Wilson Gomes 

Marques de Sá, tendo obtido parecer favorável para a sua construção. Uma vez que a futura habitação ficará a 

cerca de 80m da linha ferroviária, solicita que sejam acauteladas as medidas de minimização necessárias para 

garantir a qualidade de vida dos residentes, e que sejam cumpridos os limites legais de ruído e de vibrações. 

Deverá haver algum cuidado para que a infra-estrutura não comprometa o conforto térmico da habitação devido 

à formação de uma zona de ensombramento. 
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Considera que a Passagem Superior localizada ao km 45+000 deverá ter duas vias para o trânsito automóvel e 

vias para pedestres e velocípedes, uma vez que a LAV irá implicar o aumento de trânsito neste local, devido ao 

efeito barreira. 

 

Salienta a afectação de vários poços e minas de água pela LAV e alteração dos níveis freáticos, pelo que deverão 

ser previstas medidas que minimizem o impacte da LAV nos recursos hídricos. 

 

Solicita que o PUEC seja deslocado mais para sul, de forma a não afectar a zona com maiores níveis de ruído. 

 

Manuel Rodrigues da Silva, residente em Espargo discorda do projecto da LAV uma vez que a linha ferroviária 

irá afectar o seu terreno e passará perto da sua habitação.  

 

Luís Miguel Ferreira de Oliveira e Silva (St.ª Maria da Feira) discorda da Solução A, uma vez que esta 

solução acarreta enormes prejuízos económicos e pessoais, afectando a propriedade e a habitação da família.  

 

Paulo Pinho, salienta que o EIA avaliou de forma correcta os impactes ambientais elegendo a Solução A como a 

mais adequada e capaz de minimizar os impactes negativos e maximizar os impactes positivos. Refere que na 

área do concelho de Espinho é também a Solução A que melhor serve o território concelhio, minimizando a 

possível interferência negativa do projecto com os valores naturais, económicos e sociais. Salienta a importância 

da fase de projecto de execução na detecção de impactes pontuais não referidos na fase de estudo prévio, 

nomeadamente sobre uma construção isolada entre a proposta ponte da Ribeira de Silvalde e o proposto túnel de 

Cassufas, e o efeito barreira decorrente de uma escavação superior a 15m. 

 

A Junta de Freguesia de Vilar de Paraíso (Vila Nova de Gaia) considera que a passagem da LAV pelo Parque 

de São Caetano (PSC) afectará naturalmente interesses da comunidade assim como privados. Salienta que o 

território da freguesia será atravessado longitudinalmente, dividindo-a em duas partes, afectando áreas urbanas 

consolidadas e de forte espírito comunitário. Entende que os impactes devem ser minimizados com a aquisição de 

terrenos privados, que venham a permitir a extensão do Parque de São Caetano e consequente requalificação. 

Considera que o viaduto previsto para a área dos Ribeirais (PSC) tenha uma construção e acabamentos que o 

enquadrem no ambiente envolvente. 

 

A Junta de Freguesia de Perosinho (Vila Nova de Gaia) refere que nos cerca de 500m antes do túnel de 

Negrelos, onde a LAV se encontra à superfície, é afectada uma área destinada à criação de um parque 

empresarial, cuja área está classificada em PDM há cerca de 20 anos. O desenvolvimento da LAV irá criar um 

efeito barreira à circulação e comprometerá o desenvolvimento do referido parque industrial. Considera que para 

minimizar essa interferência, deverão ser previstos atravessamentos da LAV a cada 50m que permitam o trânsito 

de viaturas pesadas e de pessoas. Deverão também ser mantidos os caminhos existentes e adoptadas medidas 

de minimização do ruído. Refere também que as margens da ribeira da Granja devem ser restabelecidas, 

permitindo também a circulação de pessoas a pé. 

 

A empresa Costa & Garcia – Equipamentos Industriais (km 64+500, Solução B) salienta a necessidade de 

se manterem as instalações da unidade industrial e de garantir a sua expansão, incluindo a proposta de 

ampliação já formalizada. 
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Refere que a Solução A não apresenta qualquer implicação com a indústria, ficando largamente distante dos seus 

prédios. A Solução B incide directamente sobre as suas construções, passando a cerca de 20 m de altura, o que 

excede em mais do dobro a cércea proposta para o licenciamento da ampliação da indústria. Refere que aquando 

da elaboração do Projecto de Execução da Solução B deverá ser tido em atenção a localização dos pilares do 

viaduto de forma a não interferir com as instalações industriais e com a sua área de expansão, salvaguardando 

as condições de funcionalidade da indústria. 

 

A Empresa Fernando Pereira Marrafa e Outros expressa o seu desacordo em relação ao traçado da LAV 

passar nos terrenos da futura Zona Industrial de Brandariz, Perosinho, Vila Nova de Gaia. Salienta que durante 

décadas foram feitas diligências para o aproveitamento desses terrenos para a instalação de indústrias, mas que 

por causa de falta de acessos rodoviários, poucas industrias aí se instalaram. Refere que recentemente foi 

iniciado o acesso rodoviário “VL5” e que já alguns proprietários construíram e outros apresentaram projectos de 

construção de fábricas para essa zona e que está a ser ultimado o plano de pormenor para submeter a 

aprovação. 
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9. ANÁLISE DE ALTERNATIVAS 

 
De acordo com a apreciação específica efectuada neste parecer, bem como ponderados os contributos dos 

Pareceres externos solicitados e os resultados da consulta pública efectuada, apresenta-se um Quadro-Resumo, 

para os vários factores ambientais (apenas sendo mencionados aqueles em que foi possível 

hierarquizar/seleccionar Soluções alternativas), com as Soluções mais favoráveis e as Soluções Desfavoráveis: 

 

Geologia e 

Geomorfologia 

Sistemas 

Ecológicos 

Ruído Solo e Uso Solo 

Solos 

Ordenamento 

Território 

Socio 

economia 

Paisagem Património 

A1+ILAB+B2-

A3+A4 

B1+B2 (nos 

Trechos 3 e 4 

este factor 

ambiental não 

é 

diferenciador) 

B1+ILBA+A2 

+B3+A4 

CCDRC:A1+A2+A3  

CCDRN: A3+A4 

CCDRC:A1+A2+A3 

 

CCDRN: 

 

CCDRC: A1+A2+A3 

CCDRN: A3+A4 

A1+ILAB+B2+A3+A4 A1+ILAB+A2+A3 

(Trecho 4 é 

indiferente) 

 Desfavorável 

à Solução A1  

      

 

 

Assim e face à sensibilidade da zona atravessada e às características do projecto, consideraram-se determinantes 

para a aprovação e selecção das várias soluções de traçados os factores ambientais: Trecho 1 e 2 - Sistemas 

Ecológicos, Geomorfologia, Sócio-Economia, Ruído, Uso do Solo e Ordenamento do Território, Trecho 3 – 

Geomorfologia, Sócio-Economia, Ruído, Ordenamento do Território e Uso do Solo e Trecho 4 - Sócio-Economia, 

Ruído, Ordenamento do Território e Uso do Solo. 

 

De acordo com os factores ambientais determinantes para cada Trecho determinou-se a Solução mais favorável, 

sendo que se considerou:  

� Para o Trecho 1 - a solução mais favorável a Solução B1, uma vez que para o factor ambiental Sistemas 

Ecológicos a Solução A1 obteve parecer desfavorável, apesar de para os factores ambientais Geomorfologia, 

Sócio-economia e Ordenamento do Território, a Solução A1 ser mais favorável. De salientar que os aspectos 

que fundamentam a impossibilidade de se implementar a Solução A1 ao nível dos Sistemas Ecológicos, 

ocorrem sensivelmente até ao atravessamento do rio Vouga. Também ao nível do Ruído a Solução B1 é mais 

favorável. 

� Para o Trecho 2 - a solução mais favorável a ILBA conjugada com a Solução A2.  

� Para o Trecho 3 - a solução mais favorável a Solução A3. 

� Para o Trecho 4 - a solução mais favorável a Solução A4. 

 

Desta forma, considera-se que a Solução ambientalmente mais favorável, é a Alternativa 8, que corresponde à 

seguinte conjugação de Soluções: B1-ILBA-A2-A3-A4. 
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10. CONCLUSÕES 

 

Dando cumprimento ao Decreto-Lei nº 69/2000, de 3 de Maio, com as alterações introduzidas pelo DL nº 

197/2005, de 8 de Novembro, e à Portaria nº 330/2001, de 2 de Abril, a Rede Ferroviária Nacional - REFER, EP, 

apresentou, na qualidade de entidade com competência para a autorização do projecto, a 13 de Março de 2009, 

à Agência Portuguesa do Ambiente, para procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental, o EIA relativo ao 

Estudo Prévio da “Ligação Ferroviária de Alta Velocidade entre Lisboa/Porto, Lote A – Troço Aveiro/Vila Nova de 

Gaia”.  

 

O projecto enquadra-se na alínea a) do nº 7, do Anexo I da referida legislação. O proponente do projecto é a 

RAVE – Rede Ferroviária de Alta Velocidade, SA.  

 

O Lote A desenvolve-se na região Centro e Norte, respectivamente nas sub-regiões do Grande Porto, Entre Douro 

e Vouga e Baixo Vouga, atravessando nove concelhos: Vila Nova de Gaia (freguesias: Grijó, Serzedo, Perosinho, 

Canelas, Gulpilhares, Vilar do Paraíso, Mafamude, Vila Nova de Gaia (Santa Marinha), Oliveira do Douro), Espinho 

(freguesias: Paramos, Silvalde, Anta, Guetim), Santa Maria da Feira (freguesias: Souto, Travanca, Espargo, S. 

João de Ver, Rio Meão, S. Paio de Oleiros), Oliveira de Azeméis (freguesia de Loureiro), Ovar (freguesias: Válega, 

S. Vicente de Pereira Jusã, S. João, Arada, Maceda, Cortegaça, Esmoriz), Estarreja (freguesias: Fermelã, Canelas, 

Salreu, Beduído, Avanca), Albergaria-a-Velha (freguesias: S. João de Loure, Frossos, Angeja, Albergaria-a-Velha, 

Branca), Aveiro (freguesias: Nossa Senhora de Fátima, Requeixo, Eirol, Eixo e Oliveira do Bairro (freguesia de 

Oiã). 

 

O projecto em avaliação corresponde ao Estudo Prévio do Lote A - Aveiro/Vila Nova de Gaia, no âmbito do qual 

foram considerados 2 corredores, divididos em 4 trechos que permitem interligações entre si, dando origem a 16 

alternativas de traçado, visando percorrer os cerca de 70 km que separam Oiã da Ponte de S. João, em Vila Nova 

de Gaia. 

 

Tendo em atenção razões de ordem ambiental territorial e fisiográfica, as Soluções A e B, desenvolvem-se numa 

faixa do território que tem sido utilizada para diversas infra-estruturas de grande dimensão, na qual ressalta o 

corredor definido pela Auto-Estrada A1; as Soluções A e B desenvolvem-se, tanto à direita como à esquerda 

desta via, excepto na parte final em que se afastam do referido corredor, para poente. 

 

A Solução B, em relação à Solução A, desenvolve-se num corredor mais ocidental, aproximando-se do litoral onde 

a ocupação do território é mais intensa, com uma expressão urbana mais densa. 

 

As alternativas que são avaliadas no presente estudo resultaram do desenvolvimento de estudos anteriores, 

correspondentes ao Estudo de Viabilidade Técnica da Ligação de Alta Velocidade entre Lisboa e o Porto. Para 

além das condicionantes ambientais, socioeconómicas e territoriais (desde as legais – p.e., redes REN e RAN – às 

de ocupação existente e natureza do território - densa ocupação urbana, vias de comunicação, orografia 

acidentada, rede de infra-estruturas de abastecimento de água, electricidade e gás, e importantes áreas de 

extracção de inertes), as alternativas propostas tiveram que contemplar as condicionantes técnicas específicas do 

projecto: 

� Garantir condições de operação e segurança para a circulação dos comboios a 300 km/hora. 
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� Definição de uma estação na área de influência de Aveiro. 

� Possibilitar a articulação com a linha transversal Aveiro-Salamanca, tendo por base o estudo de 

viabilidade efectuado no âmbito das ligações transversais no contexto do designado EVT-Lote1 

(COBA, 2003). 

� A articulação com os lotes adjacentes, nomeadamente a ligação a Sul ao Lote B (Soure-Mealhada) e a 

Norte, ao Lote E (Vila Nova de Gaia – Aeroporto Francisco Sá Carneiro) 

� A articulação entre a LAV e a Linha Convencional (Linha do Norte) na zona de Aveiro. 

 

Neste particular, a articulação com a Linha Convencional (LC) constitui um aspecto fundamental, pois pretende 

cumprir, entre outros aspectos, os seguintes objectivos:  

� Permitir uma ligação ferroviária directa (em AVF) a Aveiro. 

� Permitir o faseamento construtivo do eixo LAV Lisboa-Porto (começando pela conclusão dos Lotes D, D/C1, 

C1 e B, com ligação à Linha Convencional até à estação de Campanhã; seguindo-se a construção do Lote A, 

subsequentemente).  

� Melhorar a capacidade da oferta de transporte público ferroviário no trecho Aveiro – Porto pela gestão 

conjunta das duas infra-estruturas (possibilidade de oferecer serviços em AVF até Aveiro – e por isso mais 

rápidos que os convencionais – seguindo a ligação às restantes estações da linha do Norte em linha 

convencional). 

� Aumentar as condições de fiabilidade do serviço prestado em LAV e mesmo em LC ao viabilizar uma 

alternativa a cada uma daquelas infra-estruturas.  

� Maximizar as condições de exploração de ambas as linhas em articulação com o eixo transversal Aveiro-

Salamanca integrante da proposta de rede nacional de alta velocidade. 

� Criar alternativa em termos de segurança no uso de ambas as linhas. 

� Maximizar a articulação nacional das diversas infra-estruturas ferroviárias.  

 

O cumprimento dos objectivos referidos seria assegurado mediante o desenvolvimento de dois conjuntos de 

ligações entre a linha LAV e a Linha do Norte, analisadas, respectivamente, nos Lotes B e A.  

� Ligação do Lote B à Linha do Norte na direcção Sul – Norte (que é analisada no processo de AIA do Lote B 

(Soure-Mealhada) ainda em curso);  

� Ligação do Lote A à Linha do Norte na direcção Norte – Sul, sendo inicialmente parte integrando do 

projecto em análise.  

 

Contudo, e no decurso da presente avaliação, determinou a RAVE anular as Ligações a Sul do Lote A. Importa 

referir em relação a este aspecto que, o abandono desta articulação não afecta significativamente o modelo de 

exploração ferroviária preconizado visto que a articulação entre a LAV e a Linha do Norte continua assegurada 

pela ligação entre o Lote B (Soure-Mealhada) e a Linha do Norte. Por outro lado, e pelas mesmas razões, a 

exclusão desta ligação na direcção Norte-Sul não impossibilita a possibilidade do faseamento construtivo do eixo 

LAV Lisboa-Porto (começando pela conclusão dos Lotes D, D/C1, C1 e B, com ligação à Linha Convencional até à 

estação de Campanhã) seguindo-se a construção do Lote A em apreço, subsequentemente. 

 

Relativamente às principais características de projecto, considerou-se uma velocidade máxima de projecto de 300 

km/h (excepto na aproximação à Ponte de S. João), com tráfego exclusivamente de passageiros e bitola 

europeia. 
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Uma vez que a LAV não passa pelo núcleo urbano de Aveiro considerou-se a localização da Estação na 

envolvente da cidade, fora do seu tecido urbano. Estudaram-se duas possíveis localizações da Estação, uma para 

cada Solução - Solução A - entre os km 19+000 e km 21+000, localizada a Este da A1 e a Norte da A25, pelo que 

fica garantida a acessibilidade à Estação desde Aveiro e desde os núcleos urbanos envolventes; e Solução B - 

entre os km 19+050 e km 21+050, praticamente na mesma zona da Estação da Solução A, embora no lado 

ocidental da A1, ficando igualmente garantida a acessibilidade à Estação desde Aveiro e desde os núcleos 

urbanos envolventes. 

 

Prevê-se que a fase de construção tenha uma duração de cerca de 3 anos. 

 

O Lote A, em avaliação, justifica-se enquanto integrado no eixo Lisboa-Porto, o qual assume maior relevância, 

pela articulação nacional que assegurará através dos eixos internacionais, nomeadamente a Valença/Vigo, a 

Almeida/Vilar Formoso ou a Elvas/Badajoz, referindo-se que esta rede constitui o sentido prioritário deste eixo 

que visa a articulação entre os eixos anteriormente referidos, para além de permitir a ligação dos 2 principais 

pólos urbanos do País: Lisboa e Porto.  

 

Neste contexto, o eixo Lisboa/Porto, assegurará a articulação entre todos os eixos internacionais referidos para a 

alta velocidade, permitindo ainda, quer directa, quer indirectamente uma articulação com a Linha do Norte; que 

poderá ser conseguida quer fisicamente, pela viabilidade de ligação entre os 2 sistemas ferroviários, quer 

indirectamente pela transferência de tráfego que poderá promover, libertando a Linha do Norte para outras 

funções, das quais se destacam o tráfego de mercadorias.   

 

Assim, no âmbito da avaliação do Lote A e sua integração no eixo Lisboa-Porto, assume-se a justificação do 

empreendimento, de acordo com dois níveis de intervenção distintos: 

� captação do tráfego de passageiros da rodovia, dos aeroportos e da linha ferroviária convencional 

contribuindo para o desenvolvimento e consequentemente maior longevidade dessas estruturas, diminuição 

de sinistralidade potencialmente relevante no caso das rodovias, e diminuição do tempo de percurso entre as 

duas principais cidades do País, passando das actuais 3h para valores da ordem de 1h15 m, o que se assume 

como muito relevante nessa ligação e para os vários modos de transporte; 

� a libertação do tráfego de passageiros na ferrovia convencional permitindo que tenha uma maior capacidade 

de resposta, quer para o tráfego de mercadorias, quer para passageiros de curta distância permitindo não só 

potenciar a beneficiação da linha do Norte mas também aumentar a qualidade do serviço prestado face à 

diminuição do tráfego. 

 

Para a avaliação dos impactes deste projecto a Comissão de Avaliação considerou os Pareceres sectoriais 

emitidos pelas entidades que a constituem, os pareces específicos solicitados a entidades externas, e os 

resultados da consulta pública efectuada. 

Assim, e de acordo com esta metodologia apresentam-se de seguida os principais impactes positivos, resultantes 

da implementação do projecto: 

� A acessibilidade em AVF vem ao encontro dos documentos de referência em matéria de política de transporte 

e de ambiente, nomeadamente no que se refere aos objectivos de desenvolvimento sustentável da Estratégia 

Europeia de Desenvolvimento Sustentável, da Política Europeia de Transportes, da RTE-T, do PNPOT, do 

PNAC e das Orientações Estratégicas para o Sector Ferroviário. 
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� Face aos objectivos de sustentabilidade que enformam este projecto, os impactes esperados extravasam as 

questões de acessibilidade e transportes, mas não pode deixar de se realçar a redução prevista nas 

externalidades associadas ao sector (estudo efectuado pela VTM, 2005), nomeadamente: 

� Redução de cerca de 50 a 60% dos níveis de sinistralidade (incluindo acidentes, mortos, feridos 

graves e ligeiros); 

� Redução de cerca de 40% do tempo de viagem; e 

� Redução de cerca de 60 Gg de GEE anualmente (quando o PNAC prevê nas medidas adicionais 

reduzir cerca de 655 Gg anualmente, i.e. a AVF poderá contribuir com mais cerca de 10% de 

potencial de redução visto que não foi contemplada no PNAC inicialmente). 

� Redução de cerca 600 ton de NOX, 20 ton de SO2, 50 ton de PM que poderão contribuir para os objectivos de 

redução das emissões de gases acidificantes (que também não foram contempladas no Programa para os 

Tectos de Emissão Nacional – PTEN, no qual, por exemplo, se prevê uma redução total de 330 ton de SO2, 4 

ton de NOX, associadas à introdução de biocombustíveis em Portugal). 

� De acordo com o “Estudo de Mercado relativo à futura Ligação Ferroviária de Alta Velocidade entre Lisboa e 

Porto - Relatório da Fase III - Nota Técnica relativa às Estações, Parques, Interfaces e Acessibilidades” 

(RAVE, JUNHO, 2004), efectuado para avaliar a procura de tráfego na estação ferroviária de alta velocidade, 

incluindo a de Aveiro localizada perto da vila do Sobreiro, tem-se que, as previsões apontadas para os anos 

2015 e 2030, são de 1,3 e 2 milhões de passageiros respectivamente. A distribuição percentual desta 

procura pelas zonas envolventes é a seguinte:  

� 83% deverá ter como origem a região de Aveiro, onde a A29 e a A25 deverão desempenhar, ao 

nível dos acessos, um papel fundamental;  

� cerca de 13% da procura está relacionada com a zona Entre Douro e Vouga, servidas 

fundamentalmente pelos eixos A1 e IC2;  

� a restante procura, 4%, será proveniente da zona de Dão-Lafões, sendo o eixo de ligação 

assegurado pela A25.  

 

Assim o Lote A terá impactes positivos directos sobre a acessibilidade ferroviária da região. Prevêem-se, 

também, impactes positivos indirectos sobre a mobilidade ferroviária e rodoviária na região, visto que são 

esperadas transferências modais para a AVF: 

� nomeadamente nas ligações ferroviárias convencionais de longo curso (em cerca de 1 500 mil 

passageiros/ano) que libertarão espaço canal na ferrovia convencional, prevendo-se uma especialização 

de serviços prestados na Linha do Norte de mercadorias e mais local de passageiros; e 

� contribuirão para o descongestionamento dos acessos rodoviários, nomeadamente, redução da 

circulação rodoviária na A1, em cerca de 702 725 passageiros/ano no troço compreendido entre Aveiro e 

Vila Nova de Gaia (RAVE/VTM, 2005). 

 

Relembra-se que, actualmente, quer os acessos ferroviários, quer os acessos rodoviários se encontram 

próximo da capacidade com riscos de bloqueio para o sistema de transportes da zona de influência do 

projecto e com externalidades significativas, nomeadamente no que se refere ao tempo perdido e às 

emissões atmosféricas. Importa realçar que parte do espaço canal libertado na ferrovia convencional poderá 

potenciar o transporte de mercadorias em ferrovia ganhando quota de mercado ao rodoviário. 

� O Lote A é parte integrante da ligação entre Lisboa e Porto em AVF que constitui a ligação principal para as 

deslocações nacionais. A AVF pretende aumentar a conectividade e melhorar as acessibilidades nacionais 

incluindo um novo serviço de transportes competitivo mas, também, complementar a restante rede de 
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transportes nacional (que inclui os modos rodoviário, ferroviário convencional e aéreo). Assim, em termos de 

acessibilidade assinala-se como principal impacte a redução de viagem entre Lisboa e Porto das actuais 2h35 

para 1h15, assim como uma redução significativa nas ligações às estações intermédias de Leiria, Coimbra e 

Aveiro. Por outro lado, a AVF proporcionará um aumento da mobilidade com repercussões ao nível da coesão 

do território nacional, do desenvolvimento e consolidação das cidades médias, sua articulação e 

complementaridade, e na sua capacidade de polarizar o desenvolvimento local e regional. 

 

A LAV em estudo irá permitir uma melhor organização do tráfego a nível local, bem como promover movimentos 

adequados para o tráfego inter-regional e nacional, descongestionando, de forma significativa, a rede local, com 

melhorias de circulação muito significativas ao nível da movimentação diária da população activa, das actividades 

económicas entre outras, com minimização dos tempos e custos nos percursos diários. Estes impactes poderão 

ser considerados como positivos, permanentes e eventualmente de magnitude e significância moderada.  

 

Sector aéreo: A LAV entre Lisboa e Porto irá ter como consequência a diminuição da circulação interna entre o 

aeroporto da Portela e o aeroporto Francisco Sá Carneiro, o que constitui, ao nível regional e da rede de 

transporte, um impacte positivo, de magnitude e significância moderada a elevada no contexto nacional. A 

redução dos voos Lisboa e Porto será um dos impactes, de acordo com o cenário estimado de transferência de 

tráfego e atendendo às características do serviço ferroviário de alta velocidade a apresentar para o ano horizonte 

(32 comboios por dia), com redução do número de voos diários por sentido entre Lisboa e Porto, sendo 

transferidos para a rede de alta velocidade cerca de 250 mil passageiros. À previsível redução do tráfego aéreo 

estarão associados impactes positivos referentes à diminuição das emissões de poluentes atmosféricos e de ruído 

associado ao tráfego aéreo na envolvente das cidades de Lisboa e Porto, com melhoria geral da qualidade de vida 

da população aí residente, constituindo um impacte significativo em face da densidade populacional dos espaços 

que vierem a ser beneficiados. A este impacte acrescem ainda alguns aspectos positivos, nomeadamente: 

diminuição do risco de acidentes; descongestionamento do espaço aéreo português; redução dos custos 

inerentes às deslocações entre Lisboa e Porto; melhoria da gestão dos aeroportos, em parte congestionados por 

inúmeras circulações de curta distância em Portugal, que implicam custos elevados em carreiras de baixa 

rentabilidade, situação que ocorrerá de igual modo nos aeroportos da Portela e Francisco Sá Carneiro; melhoria 

de condições aeroportuárias para o tráfego de média/longa distância. 

 

Sector Marítimo: A contribuição da LAV para o fomento do transporte marítimo terá incidência sobretudo ao nível 

do porto de Aveiro, e estará muito dependente da capacidade libertada na Linha do Norte, da articulação desta 

linha e da linha Aveiro-Salamanca com a plataforma logística em Cacia e de todas à área portuária. Assim, os 

impactes neste domínio serão indirectos, visto que a LAV entre Lisboa e Porto não contempla o tráfego de 

mercadorias. Assim, a articulação entre o sistema ferroviário e o Porto de Aveiro poderá traduzir-se na 

dinamização das relações económicas internacionais, aspecto de extrema importância para um conjunto de 

sectores industriais de forte vocação exportadora dos concelhos de Aveiro, Estarreja, Oliveira de Azeméis e Santa 

Maria da Feira; e no incremento das solicitações de acessibilidade, pelo que, indirectamente ocorreria um 

aumento da actividade do porto de Aveiro (apesar do troço em estudo não comportar a vertente mercadorias). 

 

Apresentados os impactes positivos resultantes da implementação do projecto, referem-se de seguida os 

principais impactes negativos, para os factores ambientais que se consideraram determinantes para a selecção de 

alternativas, face à tipologia do projecto e às características da área em causa, nomeadamente Geomorfologia, 

Ecologia, Ruído, Ordenamento do Território e Uso do Solo e Sócio-Economia. Tal como referido ao longo do 
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parecer ocorrem, também, nos restantes factores ambientais impactes negativos que, no entanto, poderão ser 

minimizados quer pela integração de condicionantes na elaboração do Projecto de Execução, quer pela aplicação 

de medidas de minimização específicas. 

 

Geomorfologia  

Os principais impactes negativos serão resultantes da interferência, de forma substancial com a morfologia e 

paisagem actual, uma vez que uma extensão muito significativa da plataforma será inserida em aterros ou 

escavações, de onde advêm impactes negativos importantes ao nível do balanço de terras e a necessidade de 

garantir devidamente a estabilidade dos taludes. Assim: 

� O total de terras sobrantes a enviar para depósito representa um impacte negativo significativo, com cerca de 

2,6 Mm3 no caso da Solução A, e de 6,8 Mm3 no caso da Solução B; os valores que mais contribuem para esta 

elevada diferença de volumes são os seguintes: 2,473 Mm3 na Solução B1 comparados com 0,668 Mm3 na 

Solução A1, e por seu turno 2,915 Mm3 na Solução B3 em vez de 0,8 Mm3 na Solução A3.  

� Relativamente a aterros e escavações foram identificados aterros com extensão e altura superiores, 

respectivamente, a 300 m e a 10 m, e escavações até cerca de 25m. 

 

Ecologia  

Fase de Construção 

Flora e Vegetação 

Os biótopos “floresta de produção” e “campos agrícolas” são os mais afectados. Quanto aos biótopos classificados 

de maior sensibilidade ecológica (“biótopos ribeirinhos” e “sistema agrícola de “Bocage””), os impactes negativos 

identificados far-se-ão sobretudo sentir no Trecho 1, nos sistemas associados à ZPE Ria de Aveiro. 

 

Quanto à afectação de habitats naturais nas duas zonas de atravessamento da ZPE Ria de Aveiro pelo projecto, a 

Solução A1 afecta 3 tipos de habitats, enquanto a Solução B1 afecta 2 tipos. O habitat mais afectado em ambas 

as soluções é o habitat 91E0 (habitat prioritário), afectação que respeita a uma maior extensão na Solução A1. 

Quanto ao habitat 92A0, a afectação em ambas as soluções é semelhante. O habitat 3150 apenas é afectado pela 

Solução A1 na área da ribeira da Palha/rio Largo. 

 

O EIA refere que “… no caso da ribeira da Palha/rio Largo, tratando-se de uma zona húmida, a construção do 

viaduto implicará a construção de um aterro temporário paralelo à zona de implantação dos pilares, de forma a 

permitir a circulação das máquinas, admitindo-se que poderá ocorrer uma afectação particularmente intensa da 

zona húmida na zona de implantação da Solução A. Assim, tendo em conta a extensão, número e distribuição dos 

habitats naturais na área da ribeira da Palha/rio Largo e na área do vale do Vouga, os impactes associados à fase 

de construção da Solução A serão de maior magnitude e significado.”. O EIA refere, ainda, que “Na maior parte 

dos casos é quase certo que a afectação destes habitats seja permanente, nomeadamente no que respeita ao 

habitat 91E0 associado ao sistema “Bocage” na área do vale do Vouga (sob viaduto).”. 

 

Considerando para efeitos cumulativos as ligações à linha do Norte correspondentes ao Lote B, o atravessamento 

da zona húmida é realizado no quadrante SE do subsistema ecológico da ribeira da Palha/rio Largo, adjacente ao 

actual viaduto da linha do Norte, não afectando nenhuma destas ligações directamente qualquer habitat 

classificado. 
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Fauna 

� Destruição directa da flora, e, portanto, dos biótopos da fauna. Impacte negativo, significativo, directo, 

permanente e irreversível. De magnitude reduzida e pouco significativo na área do vale do Vouga, bem como 

para a Solução B1 na área da ribeira da Palha/rio Largo. Impacte de magnitude moderada, significativo a 

muito significativo para a Solução A1 na área da ribeira da Palha/rio Largo. 

� Incremento da perturbação, devido a ruído e movimentação, mas também, devido a erosão das margens das 

linhas de água, sobretudo em períodos de elevada pluviosidade, ocorrendo o assoreamento dos sistemas 

aquáticos. Impacte negativo e temporário, de magnitude reduzida e pouco significativo na área do vale do 

Vouga; de magnitude moderada e significativo para a Solução B1 na área da ribeira da Palha/rio Largo, e, de 

magnitude moderada e muito significativo para a Solução A1 na área da ribeira da Palha/rio Largo. 

� Fragmentação do habitat e efeito barreira, que resulta da dificuldade mecânica de transposição da linha 

férrea, que poderá ser reforçada pela vedação da via se esta tiver características impermeáveis 

(especialmente para as espécies com maior habitat e de hábitos terrestres), e, do afastamento dos animais 

devido ao aumento dos níveis de perturbação. Este impacte tem essencialmente expressão no Trecho 1, 

sendo negativo, permanente, de magnitude moderada e significativo para ambas as soluções na área do vale 

do Vouga (uma vez que este vale funciona como corredor de passagem para a avifauna, a obra poderá 

constituir uma barreira à sua presença e deslocação ao longo do vale), bem como para a Solução B1 na área 

da ribeira da Palha/rio Largo, e, de magnitude moderada e muito significativo para a Solução A1 na área da 

ribeira da Palha/rio Largo (a Solução A atravessa a zona húmida mais a jusante e longitudinalmente, 

contribuindo para uma maior fragmentação). 

 

Fase de exploração: 

� Fragmentação e efeito barreira imposto pela infra-estrutura: 

Constitui um efeito permanente do impacte iniciado durante a fase de construção. O facto de as soluções 

serem realizadas em viaduto na totalidade da extensão de atravessamento da ZPE Ria de Aveiro, minimizará 

o impacte sobre as espécies de menor porte, mais tolerantes à presença de actividades humanas 

(passeriformes), sobretudo se as condições de habitat mantiverem continuidade sob o viaduto com a 

manutenção da vegetação palustre/ripícola. No entanto, o efeito de fragmentação torna-se mais evidente 

para as espécies de aves de maior porte que necessitam de uma maior área contínua de habitat favorável e 

que ultrapassarão superiormente a infra-estrutura. Sendo o vale do Vouga um corredor de passagem da 

avifauna entre a Ria de Aveiro e a Pateira de Fermentelos, a infra-estrutura contribui para que as espécies 

mais sensíveis evitem movimentar-se ao longo do curso de água, aumentando o efectivo efeito barreira, 

diminuindo a área útil de habitat utilizado pelas populações. Na área da ribeira da Palha/rio Largo a 

vantagem da Solução B1 prende-se com o facto da solução atravessar a zona húmida num local mais estreito 

e a montante dos planos de água com maior relevância conservacionista. Impacte negativo, permanente, de 

magnitude moderada e significativo na área do vale do Vouga e para a Solução B1 na área da ribeira da 

Palha/rio Largo; de magnitude elevada e muito significativo para a Solução A1 na área da ribeira da Palha/rio 

Largo; 

� Mortalidade específica devido à colisão com as composições e/ou com a rede eléctrica: 

Impacte cuja magnitude é difícil de estimar (que deve ser objectivo do programa de monitorização) e que 

abrange fauna terrestre (atropelamento) e voadora e que assume grande relevância pelo facto de nas áreas 

de atravessamento da ZPE Ria de Aveiro ocorrer um conjunto importante de espécies de especial interesse 

conservacionista, entre as quais se salienta a garça-vermelha Ardea purpurea e a águia-sapeira Circus 

aeruginosus. Este impacte será especialmente crítico e potencialmente muito significativo na área de 
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atravessamento da ribeira da Palha/rio Largo face às características da área e à maior presença de espécies 

com especial valor conservacionista, quer de aves, quer de quirópteros.  

 

Impacte negativo, permanente, de significância moderada na área do vale do Vouga e para a Solução B1 na 

área da ribeira da Palha/rio Largo; de significância mais elevada para a Solução A1 na área da ribeira da 

Palha/rio Largo. 

 

Ruído  

Acréscimos significativos dos níveis de ruído, quer durante a fase de construção, quer durante a fase de 

exploração. Nos Trechos 1 e 2 o número de edifícios expostos a valores de 63 dB(A) ≤ Lden≤ 75dB(A)  poderá 

atingir os 293 edifícios para as Soluções A1-A2 e 289 edifícios para as Soluções B1-B2; no Trecho 3 estes valores 

podem chegar aos 351 edifícios para a Solução A3 e 336 edifícios para a Solução B3; no Trecho 4, prevê-se que o 

número de edifícios expostos seja 158 para a Solução A4 e 251 para a Solução B4. 

 
Ordenamento do Território e Uso do Solo 

� Implantação de um novo espaço-canal e afectação/substituição dos usos e ocupações existentes - as 

maiores afectações ao longo do traçado são o uso agrícola e florestal, seguido dos usos urbano e 

industrial. 

� Afectação, directa e indirecta, provocada pelo atravessamento de áreas florestais e agrícolas, áreas 

urbanas e industriais, corte de acessibilidades viárias locais e o consequente efeito-barreira e criação de 

“ilhas” entre a LAV e as infra-estruturas lineares existentes. Maior pressão sobre as áreas agrícolas e 

florestais e uma densificação na zona da Estação de Aveiro, para ambas as alternativas.  

� Atravessamento da zona industrial do Mamodeiro pela Solução A1; maior interferência com espaço 

urbano e industrial na Solução A3, entre os km 42 e 50.  

� Atravessamento da Pedreira de Fermil, cerca do km 64+500 da Solução A4; a Solução B4 implicará mais 

afectações de edificado existente, com a consequente necessidade de se proceder a demolições, em 

particular nos troços à superfície ao longo do viaduto de Valverde e até ao emboquilhamento do túnel de 

Figueira de Mato e na ponte sobre a ribeira da Granja, no concelho de Vila Nova de Gaia.  

 

Sócio-Economia  

� Reflectem-se neste factor ambiental os impactes associados ao Uso do Solo, acima identificados. 

� Afectação de habitações: no Trecho 1 e 2, 28 habitações para as Soluções A1-A2 e 31 habitações para as 

Soluções B1-ILBA-A2; no Trecho 3, 36 habitações para a Solução A3 e 105 habitações para a Solução B3; e 

no Trecho 4, 52 habitações para a Solução A4 e 78 habitações para a Solução B4. 

� Afectação de equipamentos; maiores afectações nas Soluções B3 e B4. Afectação de infra-estruturas de 

abastecimento, alterações das condições de habitabilidade, cortes/desvios da rede viária e percurso 

pedonais. 

� Afectação negativa de unidades económicas. 

� Efeito-barreira nos núcleos habitacionais atravessados, com a criação de “ilhas” (nomeadamente pela 

proximidade da LAV a outras infra-estruturas lineares); B1 e B2 e B3 mais desfavoráveis. 

 

Relativamente aos Pareceres solicitados às entidades externas, as autarquias concordam genericamente com a 

implementação das Soluções A, que consideram menos gravosa face às Soluções B, condicionadas ainda ao 

estudo/minimização de impactes ao nível do atravessamento de núcleos urbanos; da afectação de 
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habitações/áreas indústrias/áreas sociais/lazer; do corte de acessibilidades viárias e pedonais afectadas; do 

efeito-barreira; do isolamento de núcleos habitacionais entre infra-estruturas lineares já existentes e a nova 

LAV; da afectação de linhas de água; da afectação da ZPE da Ria de Aveiro e de galerias ripícolas e sistemas 

“Bocage”; da afectação de áreas agrícolas e da afectação de património arqueológico. 

 

No âmbito dos pareceres externos foram, também, identificados impactes resultantes da afectação do Projecto 

de Ordenamento Fundiário de São João de Loure (interferências com as redes e valas de rega e drenagem, com 

os caminhos e com a estrutura da propriedade); impactes resultantes da afectação de áreas agrícolas, 

intercepção de solos na Região demarcada da Bairrada, no Baixo Vouga Lagunar, e solos da RAN; intercepção 

de estradas da Rede Rodoviária Nacional; intersecção da área concessionada com direitos mineiros atribuídos 

para a exploração de caulinos – Mina C20 – caulinos Vista Alegre; afectação directa ou indirecta de Pedreiras; 

proximidade a estabelecimentos hoteleiros; afectação directa ou indirecta de infra-estruturas da SIMRIA; 

interferência com a servidão aeronáutica do aeroporto Francisco Sá Carneiro e com as limitações aeronáuticas 

do Heliporto do Europarque – Santa Maria da Feira. Foram, também, propostas por estas entidades um 

conjunto de condicionantes/Estudos/Medidas de Minimização a implementar, bem como a necessidade da RAVE 

na fase de Projecto de Execução estabelecer contactos com as referidas entidades, para compatibilização do 

projecto com as condicionantes/afectações referidas. 

 

Em termos de consulta pública, as Juntas de Freguesia que participaram optaram pela solução alternativa que 

não afectava o seu território, assim como os abaixo-assinados recebidos e os pareceres das comissões de 

moradores que, também solicitam alterações ao traçado, ou a passagem da LAV em Túnel. A generalidade dos 

pareceres apresenta como principais impactes negativos da passagem da LAV o efeito-barreira da infra-

estrutura com a separação de áreas urbanas; com a dificuldade de passagem de um lado para o outro da 

Linha; referem o aumento dos níveis de ruído e vibrações que causa degradação das condições de 

habitabilidade e da qualidade de vida das populações; impactes na paisagem devidos aos grandes aterros e 

escavações; desvalorização de terrenos e/ou construções; impactes ao nível da ecologia e afectação de solos 

agrícolas; bem como os impactes cumulativos com outras infra-estruturas lineares. 

 

Ponderados todos os aspectos acima referidos, em termos de comparação de Alternativas e, tal como consta do 

ponto anterior, a Solução ambientalmente mais favorável é a Alternativa 8, que corresponde à seguinte 

conjugação de Soluções: B1-ILBA-A2-A3-A4.   

 

Importa salientar que o facto de se emitir parecer favorável à Solução B1 resulta do parecer desfavorável à 

Solução A1, na passagem pela ZPE da ria de Aveiro, em particular, na travessia da Ribeira da Palha/rio Largo, 

apesar de também ao nível do ruído esta solução ter sido considerada como mais favorável, sendo que, para os 

restantes factores ambientais determinantes, nomeadamente para a Geomorfologia, Socioeconomia e 

Ordenamento do Território e Uso do Solo, se ter identificado a Solução A1 como a mais favorável no Trecho 1. A 

Solução A1 é, também preferível, na sua generalidade, pelas autarquias que emitiram o seu parecer no âmbito 

dos pareceres externos solicitados, embora no âmbito da consulta pública efectuada se tenha verificado, nos 

pareceres emitidos pelas Juntas de Freguesia e nos abaixo-assinados recebidos, oposição a esta Solução.  

 

Em conclusão, e tendo por base os pareceres das entidades que constituem a Comissão de Avaliação, os 

pareceres emitidos pelas entidades externas e os resultados da consulta pública efectuada, a Comissão de 

Avaliação, ponderando todos os factores em presença, emite parecer favorável à Alternativa 8 que corresponde à 
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seguinte conjugação de Soluções: B1-ILBA-A2-A3-A4, do Lote A – Aveiro/Vila Nova de Gaia, da Ligação 

Ferroviária de Alta Velocidade Lisboa/Porto, condicionado à implementação/execução/integração na fase de 

Projecto de Execução das Condicionantes, Estudos, Medidas de Minimização e Planos de Monitorização indicados 

no ponto seguinte deste Parecer. 
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11. CONDICIONANTES, ESTUDOS, MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E PLANOS DE MONITORIZAÇÃO 

 

Referem-se, de seguida, por factor ambiental as Condicionantes, Estudos, Medidas de Minimização (MM) e Planos 

de Monitorização (PM) a executar/implementar/integrar no Projecto de Execução da Alternativa 8 - que 

corresponde à seguinte conjugação de Soluções: B1-ILBA-A2-A3-A4. 

 

Apesar de se referirem para alguns factores ambientais medidas de minimização para a fase de construção, 

considera-se que deverá ser no RECAPE, face ao Projecto de Execução que vier a ser desenvolvido, tendo em 

conta as condicionantes/Estudos propostos e do maior aprofundamento da avaliação dos factores ambientais 

mais sensíveis, que se deverá identificar de forma cuidada/exaustiva e devidamente adaptada ao local em causa, 

as Medidas de Minimização para a Fase de Construção (devendo também, ser consultadas as medidas incluídas 

no site da APA para este fim). De salientar que todas as medidas de minimização para a Fase de Construção 

deverão ser incluídas no Caderno de Encargos da Obra.  

 

Deverá, também, proceder-se, no RECAPE, à apresentação e integração no Projecto de Execução, dos resultados 

da análise das preocupações e sugestões (Estudos e Medidas de Minimização) apontadas no âmbito dos 

Pareceres Externos solicitados e da Consulta Pública efectuada (as que se aplicam à Solução aprovada), 

justificando-se sempre que não seja possível satisfazer as pretensões manifestadas. 

 

Deverá o RECAPE apresentar todas as alterações efectuadas ao Estudo Prévio, quer as resultantes da aplicação 

das condicionantes da CA quer as associadas à passagem de Estudo Prévio para Projecto de Execução, por 

exemplo as resultantes da alteração da rasante, das próprias características do projecto, etc, devidamente 

justificadas e cartografadas.  

 

Quanto aos Planos de Monitorização, deverão apresentar-se no RECAPE os Planos de Monitorização apresentados 

no EIA e Aditamentos, reformulados de acordo com o referido nos vários factores ambientais a esse respeito, 

bem como os novos Planos requeridos pela CA. 

 

GEOLOGIA e GEOMORFOLOGIA 

 

Estudos 

� Deverá ser apresentado um Estudo onde se proceda à identificação e caracterização dos potenciais locais de 

estaleiros, depósito de terras e de manchas de empréstimo, identificando os impactes e propondo as 

respectivas medidas de minimização. Para a selecção destes locais deverá ter-se em atenção as seguintes 

condicionantes: 

� ZPE Ria de Aveiro, e das zonas de maior sensibilidade para a fauna ou flora e zonas ribeirinhas. 

� Reserva Ecológica Nacional – REN. 

� Reserva Agrícola Nacional – RAN. 

� Domínio Público Hídrico – DPH. 

� Áreas com aptidão ou valor agrícola. 

� Faixas de segurança face a infra-estruturas de alta tensão, abastecimento de água entre outros 

que se venham a identificar como relevantes. 

� Áreas urbanas. 



Parecer da Comissão de Avaliação 

 

Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental nº 2068 

Estudo Prévio: Ligação Ferroviária de Alta Velocidade entre Lisboa e Porto. Lote A – Troço Aveiro/Vila Nova de Gaia. 

Dezembro 2009                                                                                                                                                                                                              145 

� Áreas de “Muito Elevada Sensibilidade Paisagística” e “Elevada Sensibilidade Paisagística”. 

� Áreas com elementos Patrimoniais. 

� Áreas com serviços públicos sujeitos a restrições. 

� Devem ser seguidas as orientações gerais constantes no site da APA. 

 

� No caso em que seja necessário recorrer a terras de empréstimo além das sobrantes das escavações, estas 

devem ser provenientes de locais próximos do local de aplicação para minimizar o transporte, não obstante o 

facto de também dever ser dada preferência a terras de outros zonas ou trechos; deverá ser dada 

preferência a áreas de extracção actualmente em funcionamento e devidamente licenciadas, em detrimento 

da instalação de novas explorações. 

� Deverá atender-se, na selecção do destino final dos excedentes que se verificam no balanço de terras, à 

preferência a dar por pedreiras antigas ou areeiros abandonados, de forma a aproveitar os materiais em 

causa na recuperação paisagística de locais de indústria extractiva, inclusive desenvolvendo os contactos e 

negociações necessárias com os respectivos concessionários ou proprietários, bem como com as entidades 

locais e nacionais que superintendem o sector.  

 

� A Carta com a potencial localização dos estaleiros, manchas de empréstimo e depósito, deverá integrar o 

Caderno de Encargos da Obra. 

 

Condicionantes  

� Proceder à optimização da rasante do traçado, com o objectivo fundamental a redução do elevado volume de 

terras excedentes.  

� No Projecto de Execução devem ser tomadas as devidas precauções, adoptando medidas em termos da 

altura, geometria e protecção, para assegurar a estabilidade dos taludes e evitar o respectivo deslizamento, 

inclusive tendo em conta locais onde haja registo de ocorrências de escorregamentos de terrenos, no sentido 

de encontrar soluções específicas adequadas para a sua estabilização. 

 

Medidas de Minimização  

Fase de Construção  

� Assegurar a estabilidade de taludes, através de soluções eficientes de drenagem superficial, longitudinal e 

transversal, incluindo a minimização da erosão interna e ainda através da efectiva implementação e 

manutenção adequada do revestimento vegetal previsto. 

� Assegurar todas as medidas necessárias à estabilidade das vertentes e taludes, nomeadamente através da 

modelação adequada de taludes e áreas envolventes às vias, de forma a minimizar eventuais riscos de 

erosão e instabilidade das vertentes e taludes.  

� Adopção de medidas que previnam a erosão do solo e consequente arrastamento de sedimentos para os 

cursos de água aquando da construção de viadutos e passagens hidráulicas nas principais linhas de água 

atravessadas. 

 

Fase de Exploração 

� Realização de acções de vistoria regular do estado dos taludes de escavação e aterro e adopção das medidas 

de âmbito geotécnico que se venham a considerar necessárias para assegurar a estabilidade dos taludes, em 

particular tendo em conta os períodos de maior precipitação. 
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� A manutenção do coberto vegetal dos taludes de escavação e aterro deve ser realizada sem o recurso a 

substâncias pesticidas e fertilizantes, limitando a probabilidade de ocorrência de afectações nos recursos 

hídricos.  

� Manter em boas condições todos os revestimentos vegetais que vierem a ser executados como forma de 

protecção contra a erosão, como por exemplo, nas espaldas dos taludes de escavação ou de aterro. 

 

Monitorização  

Deverá apresentar-se um Programa de Monitorização da estabilidade de encostas: 

� Programa a aplicar em taludes e zonas que apresentem risco de movimentos de vertente, nomeadamente se 

detectadas pela cartografia geotécnica ou nas fases posteriores, recorrendo a instrumentação implantada 

nos locais de risco potencial. Este programa poderá ser revisto em fase de obra ou tendo em conta os 

resultados da monitorização.  

 

HIDROGEOLOGIA  
Estudos 

� Os traçados em estudo intersectam aquíferos com importância regional e local, pelo que deverá ser 

efectuada a caracterização dos recursos hídricos subterrâneos nas áreas correspondentes aos troços em 

aterro, escavação e em túnel, incluindo a avaliação e quantificação das condições hidrogeológicas locais, o 

que possibilitará uma previsão mais realista da magnitude dos impactes sobre os recursos hídricos 

subterrâneos, devendo também, apresentar-se as respectivas medidas de minimização a implementar. 

� Na caracterização da qualidade da água subterrânea, atendendo a que os traçados atravessam zonas 

sensíveis, nomeadamente a zona vulnerável nº 2 (área de protecção do Aquífero Quaternário de Aveiro, 

consoante definida em Portaria nº 1037/97) e a zona de recarga do aquífero Cretácico de Aveiro, deverá ser 

estabelecida a situação de referência da qualidade das águas subterrâneas, ou seja, a caracterização 

hidroquímica anterior à obra. Esta caracterização deve contemplar a determinação de parâmetros físico-

químicos (pH, condutividade eléctrica e TDS) em pontos de água (do tipo furo, poço ou nascente) localizados 

nas proximidades das vias (a montante e a jusante) e que poderão sofrer maior influência, quer na fase de 

construção, quer na fase de exploração da obra. 

� Realizar o inventário e caracterização de todos os pontos de água que poderão ser afectados directa ou 

indirectamente pelo projecto, apresentando para cada caso a respectiva medida de minimização, atendendo 

a que apenas foi apresentada em fase de EIA a listagem das captações licenciadas e que assim não é 

possível avaliar a magnitude das afectações nas águas subterrâneas, frequentemente utilizadas para o 

abastecimento agrícola, doméstico e industrial.  

� Efectuar prospecção geotécnica complementar, incluindo a componente hidrogeológica, tendo particular 

atenção aos taludes de maiores dimensões, aos troços em túnel e aos locais em que se prevê o 

atravessamento de descontinuidades importantes, de forma a prevenir situações mais complexas do ponto 

de vista da estabilidade do maciço rochoso e as penalizações que essas situações poderão introduzir no 

avanço da obra.  

 

Medidas de Minimização  

Fase de Construção  

� Substituição, a cargo do dono da obra, de todas as captações (públicas e particulares) que, eventualmente, 

sejam afectadas. 
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Monitorização  

Programa de monitorização dos recursos hídricos subterrâneos: 

� Este programa deverá monitorizar pontos de água seleccionados a montante e a jusante do foco poluente 

em função do comportamento hidrodinâmico (piezometria, direcção e velocidade de escoamento) e que 

deverão ser representativos das unidades aquíferas dos sistemas em avaliação. Assim, caso os poços e furos 

existentes captem em unidades diferentes (sem correlação lateral), não possibilitando essa 

representatividade, deverão ser construídos piezómetros. O calendário do programa de monitorização 

piezométrica deverá ser ajustado ao funcionamento hidrodinâmico dos aquíferos, devendo ser dada especial 

atenção aos aquíferos de rápida recarga (como é o caso do sistema aquífero Quaternário de Aveiro), mas 

não descurando o Sistema Aquífero Cretácico de Aveiro, de recarga mais lenta. 

 

GEORRECURSOS 

Medida de Minimização/Compensação 

� Face à interferência com áreas de exploração de recursos geológicos (como é o caso dos Caulinos de Vista 

Alegre e da Pedreira de Fermil), não obstante verificar-se que o projecto em causa não inviabiliza a sua 

exploração actual, uma vez que atravessa zonas concessionadas mas de forma pontual e perto do limite das 

mesmas ou em área com ocupação urbana ou industrial, qualquer inviabilização de exploração futura das 

áreas cativa e de reserva constitui um impacte negativo e significativo, para o qual terá que ser minimizada 

ou considerada uma compensação adequada. 

 

RECURSOS HÍDRICOS 

ARHC 

Condicionante 

� Elaborar o projecto de drenagem, associado ao projecto de estabilidade de taludes e seu revestimento 

vegetal, de modo a minimizar os eventuais problemas associados à degradação da qualidade da água. 

 

Estudos 

� Deverão ser objecto de análise do seu traçado em perfil, na fase de PE, as travessias do Rio Vouga, 

projectadas com períodos de retorno de 500 anos e 1000 anos, para que seja possível contemplar a folga de 

1,5m, entre a superfície inferior da viga da ponte e a superfície da água, de modo a permitir a passagem de 

materiais flutuantes, em situação de cheia. 

� Deverá ser analisado detalhadamente em fase de PE, o dimensionamento dos órgãos de drenagem 

transversal e longitudinal, assim como a adopção de práticas construtivas adequadas da travessia do rio 

Largo.  

� Deverá ser convenientemente detalhado, na fase de PE, o estudo hidrogeológico e de drenagem nos vários 

aspectos técnicos de dimensionamento das obras de arte das travessias dos cursos de água, da drenagem 

da via e dos taludes. 

� Deverão ser reanalisadas na fase de PE, as diversas estruturas de drenagem transversal previstas em função 

das necessidades de redefinição do projecto. 

� Deverão ser identificadas as infra-estruturas afectadas, e apresentadas as medidas de minimização a 

implementar. As infra-estruturas afectadas deverão ser restabelecidas, de modo a assegurar os serviços 

anteriormente prestados. 

� Deverá ser efectuado o levantamento exaustivo das captações afectadas e dos respectivos perímetros de 

protecção, caso existam. 
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� Deverá proceder-se ao levantamento de todas as infra-estruturas dos sistemas das Águas do Vouga e das 

Águas do Douro e Paiva afectadas e indicar as adequadas medidas de minimização. 

� Deverão analisar-se os efeitos da erosão localizada a jusante das PH, adoptando o projectista as medidas 

mais adequadas para que existam velocidades naturais da água, na linha de água e se evitem situações de 

erosão em consequência de inadequada orientação das PH, relativamente ao fluxo da água. 

� Deverão ser adoptados os seguintes critérios, para evitar o estrangulamento da secção de vazão causado 

pela implantação dos pilares e dos encontros das obras de arte: 

� Os encontros devem estar a cota superior à cota da cheia. 

� Os pilares devem ser implantados fora do leito menor e/ou da galeria ripícola das linhas de água 

atravessadas. O seu alinhamento transversal não deve ser perpendicular à directriz do traçado, mas 

sim paralelo ao escoamento da água. A sua configuração deverá ser adequada para minimizar o 

efeito barreira.  

 

Medidas de Minimização 

� Deverão ser adequadamente indicadas para cada situação (desvio temporário ou permanente de cursos de 

água, circulação de maquinaria, presença de estaleiros, movimentação de terras, derrames acidentais de 

óleos, combustíveis, etc.) as medidas de minimização a adoptar. 

� Deverão ser apresentadas medidas de minimização que minimizem o rebaixamento do nível freático, as quais 

poderão passar pela substituição dos referidos pontos de água, pelo rebaixamento dos furos / poços ou pela 

indemnização dos respectivos proprietários. 

� Deverá, nos locais em que os traçados se desenvolvem em zonas de níveis freáticos pouco profundos ou com 

níveis de águas superficiais, para a melhoria das condições de fundação dos aterros, efectuar o saneamento 

dos solos e a sua substituição, por solos seleccionados ou por materiais pétreos, em função da posição do 

nível freático identificado, de forma a evitar ou atenuar os impactes mencionados. 

� As passagens hidráulicas não devem apresentar ceptros, de modo a evitar a retenção de material flutuante a 

montante. 

 

Monitorização 

� No programa de monitorização dos recursos hídricos subterrâneos, apresentado no aditamento adicional, é 

referido que preconiza-se a construção de piezómetros, do lado jusante ao normal escoamento da drenagem. 

Salienta-se que como termo de comparação para a eventual variação da qualidade da água a jusante, deverá 

haver uma referência a montante (piezómetro), com o intuito de se saber se essa variação de qualidade é 

imputável à LAV ou a outra causa. 

� Para os recursos hídricos superficiais recomenda-se a monitorização (durante a fase de construção, para os 

parâmetros SST e óleos e gorduras) das linhas de água que sofram o efeito das movimentações de terras, 

construção de obras de arte e dos estaleiros. Os resultados deverão servir fundamentalmente para que se 

corrijam eventuais deficiências na aplicação das medidas de minimização. 

� Durante a fase de exploração está previsto a utilização de herbicidas para o controlo da vegetação. Solicita-se 

a apresentação, em fase de RECAPE, de um estudo que mostre os locais onde pode e não pode proceder-se à 

aplicação de pesticidas e fitossanitários, tendo em atenção a vulnerabilidade dos meio à poluição, natureza 

do(s) produto(s) a aplicar, o modo e a periodicidade da sua aplicação. 
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ARHN 

Fase de Construção 

� Deverá ter-se em consideração, na escolha do método de escavação, aquele que provoque a menor 

afectação dos recursos hídricos subterrâneos. 

� Deverão consideradas medidas de minimização e/ou de compensação, para as captações que venham a ser 

destruídas ou afectadas, na sua quantidade ou qualidade, pela construção da plataforma ferroviária, pela 

abertura dos túneis, pelas escavações, ou pela construção dos aterros. 

� Deverá o Projecto contemplar PH e viadutos, devidamente dimensionadas, para permitir o escoamento em 

superfície livre em ocasiões de cheia. 

� Se, no restabelecimento dos leitos das linhas/cursos de água, estiverem em causa desvios dos seus traçados, 

deverá ser acautelada a necessidade da obtenção de autorização dos proprietários dos terrenos marginais 

envolvidos nessas alterações. 

 

Fase de Exploração  

� Assegurar a manutenção e limpeza das estruturas de controlo da erosão e de correcção torrencial que 

vierem a ser construídas, de forma a garantir boas condições de funcionalidade, bem como a manutenção e 

limpeza dos órgãos de drenagem, de forma a evitar a ocorrência de cheias a montante das mesmas, em 

função da eventual obstrução, total ou parcial. 

 

Monitorização 

Deverão implementar um Plano de Monitorização que avalie o assoreamento dos leitos das linhas/cursos de água, 

devido à erosão e ravinamento dos taludes criados pela execução da plataforma, bem como a qualidade das 

águas superficiais. 

 

A monitorização dos recursos hídricos subterrâneos deve ser realizada ao longo de todo o traçado, iniciando-se 

antes da Fase de Construção e prolongando-se durante a Fase de Exploração, numa periodicidade a definir em 

Projecto de Execução e em pontos escolhidos pela sua proximidade à plataforma da via, ou em piezómetros a 

construir para o efeito; esta malha de monitorização deve ser adensada nas zonas em túnel, e nas de maiores 

escavações e aterros, com particular cuidado quando estas zonas coincidirem com as manchas de depósitos de 

cobertura com maior interesse hidrogeológico. 

 

ECOLOGIA 

� Deverá corrigir-se o limite da ZPE na área de estudo da ribeira da Palha (junto à A1). 

� A fim de garantir não só uma menor afectação de habitats e espécies sensíveis, mas também, uma maior 

permeabilidade desta infra-estrutura, deverão ser considerados os seguintes aspectos em fase de Projecto de 

Execução/RECAPE: 

 

 

Condicionantes 

� Na área da ribeira da Palha/rio Largo a implantação do traçado da ferrovia deverá corresponder à localização 

mais favorável que considere o seguinte compromisso: localizar-se o mais (tecnicamente) possível a poente, 

ou seja, o mais a montante possível da zona húmida, e, minimizar ao máximo a afectação do habitat 91E0 

(habitat prioritário) existente do lado poente da via (manter o amial paludoso localizado a montante do 

viaduto). 
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� É referido nos Elementos Adicionais ao EIA (Setembro 2009) que a construção de viadutos, e, 

particularmente no caso da zona húmida da ribeira da Palha/rio Largo, implicará a construção de um aterro 

temporário paralelo à zona de implantação dos pilares, de forma a permitir a circulação das máquinas. Este 

método construtivo terá impactes importantes quer ao nível da flora e vegetação quer ao nível da 

hidrodinâmica na zona húmida. Deverá(ão) ser apresentado(s) outro(s) método(s) construtivo(s) que não 

implique(m) a construção de um aterro temporário e que garanta(m) a não afectação significativa dos 

valores naturais presentes nas áreas atravessadas em viaduto, sobretudo na zona húmida da ribeira da 

Palha/rio Largo. 

 

� Apesar de não ser deste Lanço e tendo em conta os impactes cumulativos, deverá conjugar-se a Ligação A à 

linha do Norte com a Solução B do Lote A, uma vez que afasta mais a implantação da ligação à linha do 

Norte da zona húmida. 

 

Medidas de Minimização 

� Entre os km 2 e 4 e entre os km 8 e 12, os trabalhos de construção deverão realizar-se preferencialmente no 

período de Setembro a Fevereiro (fora do período reprodutor de algumas espécies de grande sensibilidade) e 

restringir-se ao período diurno. 

� Implementação, nas áreas de atravessamento da ZPE Ria de Aveiro (rio Vouga e ribeira da Palha) e 

respectiva ligação à Linha do Norte, de um sistema dissuasor da aproximação da avifauna e mamíferos 

voadores ao espaço canal da linha, para evitar colisão, quer com as composições, quer com a rede eléctrica. 

Deverá ser ponderada a colocação de cortinas de vegetação/sebes naturais com vegetação autóctone 

(arbóreo-arbustiva) de modo a funcionarem como barreiras para evitar que a fauna voadora possa entrar no 

canal da ferrovia; o seu posicionamento força-os, ao terem de ultrapassar o obstáculo, a elevar o seu voo 

permitindo subir a altitudes que evitam ou contribuem para minimizar a colisão. As cortinas arbóreas deverão 

ser geridas com parcimónia, dado não existir consenso actual na eficácia da sua utilização. A par do recurso 

ao desenvolvimento de vegetação de elevado desenvolvimento vertical, deverá ser equacionada a 

implementação de um sistema de forma a constituir um “túnel/barreira visual” de protecção, susceptível de 

dissuadir a fauna voadora que atravessa o eixo da linha e que deverá, ainda, considerar uma protecção na 

parte superior que desincentive a sua entrada no eixo da linha, ou seja, o sistema de protecção proposto do 

tipo “túnel visual” deverá envolver quer a linha férrea, quer a rede eléctrica associada à catenária, isolando 

assim todo o projecto das espécies presentes na envolvente (considerar o efeito negativo cumulativo, 

potencialmente significativo, com a implantação do projecto da ligação à linha do Norte);  

� Face à necessidade de manter habitats naturais em estado de conservação favorável (considera-se que a 

plantação de espécies vegetais autóctones nos taludes e envolvente da ferrovia não constitui uma acção de 

recuperação de habitat, mas sim uma acção de recuperação paisagística), e, de minimização dos impactes 

identificados na fauna (relevando-se o grupo das aves) e nos habitats de utilização faunística, propõe-se, o 

estudo e apresentação de soluções interessantes do ponto de vista da Conservação da Natureza na área da 

ZPE Ria de Aveiro, na proximidade do projecto, que proporcionem uma mais-valia em termos de 

Conservação da Natureza, como por exemplo a valorização/recuperação/melhoria do grau de conservação de 

áreas dos habitats 91E0 (habitat prioritário) e 3150, bem como, a recuperação/valorização de habitats 

húmidos de utilização faunística (caniçais, outras áreas de vegetação palustre).  

� Deverá ser mantida a continuidade das condições de habitat debaixo dos viadutos. Para aumentar a eficácia 

da utilização das áreas sob os viadutos, especialmente por parte de animais mais conspícuos ou tímidos, 
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devem ser criados "corredores de abrigos", permitindo aos animais um maior refúgio ao longo do 

atravessamento. 

� Os pilares dos viadutos terão de ser construídos de forma a não afectar a vegetação ribeirinha, nem interferir 

com o leito da linha de água. O projecto deverá identificar claramente a localização dos pilares e a afectação 

associada. 

� Deverá ser assegurada uma boa permeabilidade da via. O projecto a apresentar em Fase de Projecto de 

Execução deverá indicar quais as passagens com maior potencial para passagem de fauna e respectivas 

adaptações. A adaptação das passagens para a fauna e das passagens hidráulicas a utilizar como passagem 

para a fauna devem ter em atenção a fauna aquática/anfíbia e terrestre e ter diversas características, não só 

de dimensionamento (permitindo a penetração da luz natural a meio da passagem e, portanto, visibilidade 

de uma extremidade à outra, tornando-a atractiva); como de localização em habitat favorável; ter sempre 

chão liso, não enrugado, sem degraus, e manter uma parte do terreno seco (passadiço no interior da 

passagem); as zonas de entrada e saída devem ser aplanadas, devendo a vedação e a vegetação 

encaminhar a fauna para a passagem em causa. O RECAPE deverá incluir a cartografia de Projecto relativa 

às passagens adaptadas para a fauna (incluindo passagens hidráulicas). 

� A densidade das passagens terá de ser projectada de forma a manter uma eficiente conectividade e 

permeabilidade na infra-estrutura. 

� Caso seja identificada, em áreas de habitat favorável para avifauna, a necessidade de colocação de barreiras 

acústicas transparentes em alguns dos receptores sensíveis, terão de ser tomadas medidas mitigadoras do 

risco de colisão das aves com as barreiras, como por exemplo a colocação de riscas de realce (deverão ser 

evitados realces que exerçam um efeito contrário ao pretendido - o de forçar as aves a ultrapassar o 

obstáculo). 

� No ponto 3.2.9.2. – vedações, do EIA, é referido que em zonas rurais a mesma terá uma aplicação de arame 

farpado de forma a impedir a passagem de animais de grande porte, assumindo-se que o grupo alvo se trata 

de gado doméstico, pois ungulados selvagens ultrapassam a vedação por salto. Considerando o potencial 

impacte causando mortalidade em aves e morcegos, deverão ser ponderados os locais em que o arame 

farpado é estritamente necessário e considerar a sua implementação apenas nesses troços, como por 

exemplo em zonas de pastagens e áreas predominantemente agrícolas. 

� Nas zonas rurais a vedação proposta não enterrada e com malha superior a 5cm é permeável à maioria das 

espécies da fauna. Poderá vir a haver necessidade de colocação de uma rede específica com altura superior e 

malha inferior em determinados troços de habitat favorável à ocorrência de fauna (habitats florestais, linhas 

de água, matos), que evite eficazmente o seu atravessamento pela generalidade dos vertebrados terrestres, 

em particular carnívoros. Esta necessidade está dependente dos resultados de um programa de 

monitorização da mortalidade por atropelamento da fauna terrestre, obrigatório durante a fase de 

exploração. 

� De forma a reduzir a mortalidade por atropelamento e colisão, as zonas adjacentes à via deverão ser 

desmatadas regularmente de forma a serem menos atractivas para a fauna. De igual forma a presença de 

cadáveres deverá ser limpa. 

� A manutenção da vedação deverá ser garantida durante toda a vida do projecto assim como as adaptações 

posteriores para dar resposta às maiores solicitações a que possa ser submetida (por exemplo o facto de não 

ser enterrada poderá permitir a passagem de ungulados em determinadas zonas). 

� As vedações existentes deverão ser implantadas nas imediações das passagens destinadas ou adaptadas 

para a fauna, de forma a conduzi-la directamente para essas passagens. 
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� Deverá ser garantido que não se criem armadilhas (que encurralem os animais) na envolvência do projecto 

pela presença de vedações sequenciais (como por exemplo na área de implantação da ligação à linha do 

Norte). 

� A instalação temporária de estaleiros, bem como as áreas de depósito e empréstimo de terras, deverá 

localizar-se fora da ZPE Ria de Aveiro, de zonas de REN, das zonas de maior sensibilidade para a fauna ou 

flora e zonas ribeirinhas. Esta condicionante deverá ser expressa cartograficamente. 

� Os acessos e caminhos temporários à obra devem ser efectuados fora das zonas referidas na medida 

anterior. 

� Não desmatar/cortar vegetação palustre/ripícola. A vegetação quer do leito quer das margens deverá ser 

mantida; nos casos em que tal não for de todo possível, após o término da obra deverá proceder-se à 

plantação das espécies vegetais autóctones de forma a restabelecer, tanto quanto possível, o continuum 

natural da área. 

� Não permitir o derrube de árvores, em especial nas zonas ribeirinhas, carvalhais, povoamentos de sobreiro e 

azinheira, excepto se devidamente justificado no plano de obra. Neste caso os espécimes deverão ser 

devidamente sinalizados previamente. 

� Sinalização da área a afectar antes início da obra, interditando a circulação de pessoas, viaturas e materiais 

fora deste perímetro. 

� No final da obra todos os habitats afectados deverão ser alvo de recuperação tendo em atenção as 

características da flora e vegetação de cada local. 

� Deverão adoptar-se práticas comuns de prevenção e controlo sobre todas as operações susceptíveis de 

provocar derrames de substâncias perigosas sobre o meio hídrico, deposição acidental de materiais, bem 

como de actividades que possam provocar ou induzir incêndios, nos estaleiros e frentes de obra.  

� Em caso de descarga acidental de materiais poluentes para o meio aquático ou para o solo em fase de obra, 

deverá haver um plano de emergência já programado. 

� Na fase de exploração deverá ser assegurada a manutenção da vegetação dos taludes, de forma a garantir o 

seu papel ecológico e diminuir o risco incêndio, bem como a manutenção das passagens de fauna e 

passagens hidráulicas, de forma a manterem as condições ecológicas necessárias à sua função. 

 

� Note-se que as medidas de minimização propostas deverão ser aferidas conforme os resultados obtidos ao 

fim do primeiro ano da monitorização a efectuar na fase de exploração, que poderão determinar a 

necessidade da revisão de medidas propostas ou mesmo a implementação de outras. 

 

Monitorização 

O EIA refere apenas dois programas de monitorização para avifauna e quirópteros que, correctamente, iniciar-se-

ão antes da fase de construção e pretendem caracterizar a situação das espécies/grupo a monitorizar na área 

antes da construção do projecto, devendo abranger pelo menos um ciclo anual de forma a conhecer as normais 

variações que se façam sentir ao longo do ano na utilização da área pelas espécies em questão. Estes programas 

devem centrar-se em resultados que permitam concluir sobre eventuais diferenças de utilização das áreas. Para 

tal poderá ser necessário entre outros realizar cálculos de abundância. 

 

O EIA é omisso quanto a outras monitorizações necessárias no que diz respeito ao descritor Ecologia e que o 

RECAPE deverá concretizar, de forma pormenorizada, nomeadamente em termos de metodologias, técnicas e 

períodos de trabalho (explicitando segundo as fases de pré-construção, construção e exploração), incluindo os 

seguintes aspectos: 
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Fauna 

� Monitorização da permeabilidade da infra-estrutura à fauna e efeito de barreira a longo prazo (avaliação da 

utilização das passagens para a fauna de vertebrados; monitorização da rede de vedação; monitorização das 

cortinas de vegetação, avaliando se as estruturas estão correctamente instaladas e localizadas. 

� Programa de monitorização dos atropelamentos e mortes por colisão, que permita determinar mortalidade da 

fauna terrestre e voadora. Esta monitorização da mortalidade deverá seguir uma metodologia de transectos 

de prospecção não inferiores a 1km, que no total cubram pelo menos 25% da extensão total do projecto. As 

prospecções deverão ser realizadas semanalmente e adicionalmente deve ser calculada a taxa de remoção 

de cadáveres. 

 

Estes programas de monitorização deverão estar sujeitos a avaliação e aprovação prévia pelo ICNB. 

 

Flora e Vegetação 

� Deverão ser estabelecidos objectivos e metodologias para a monitorização da flora e vegetação e dos 

Habitats da Directiva Habitats identificados no EIA. 

� Relativamente aos locais de amostragem, para além das áreas interessadas pelo projecto, deverão ser 

seleccionadas áreas de controlo para comparação da evolução em termos de composição florística. 

� Monitorização das áreas de implementação da medida de minimização: apresentação de proposta de 

soluções que proporcionem uma mais-valia em termos de Conservação da Natureza - 

valorização/recuperação/melhoria do grau de conservação de habitats naturais, recuperação/valorização de 

habitats húmidos de utilização faunística (caniçais, outras áreas de vegetação palustre). 

� Monitorização da recuperação paisagística. 

 

Na sequência destes programas deverão ser adoptadas todas as medidas de minimização que se julgue 

necessárias para mitigar os resultados dos programas de monitorização, nomeadamente a instalação/alteração de 

vedação; a instalação de “escapatórias” em locais particularmente sensíveis da linha; a 

requalificação/readaptação das passagens de fauna; a instalação de câmaras gravação de imagens; controlo da 

vegetação dos taludes e barreira.  

  

RUÍDO 

Estudos 

� Apresentação em fase de RECAPE de um Estudo do Ambiente Sonoro que efectue: 

a) novas previsões de ruído considerando dois cenários de tráfego (ano início e ano horizonte de 

projecto) e velocidades reais, para cada Trecho de projecto; 

b) redefinição das medidas de minimização de acordo com as novas previsões efectuadas e com o 

referido no ponto das Medidas de Minimização deste factor ambiental; 

c) definição dos Planos de Monitorização de acordo com o referido no ponto Planos de Monitorização.  

 

Medidas de Minimização 

Fase de Construção 

Deverão, entre outras que venham a tornar-se necessárias implementar ser contempladas as seguintes medidas 

de minimização: 
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 Medidas de minimização 

Obras na proximidade das habitações (locais das 

habitações identificados no quadro 4.9.1 do EIA, a 

serem considerados em função da solução escolhida) 

a)Obras devem decorrer apenas nos dias úteis entre 

as 8h00 e as 20h00. 

Obras na proximidade de escolas (identificadas no 

quadro 4.9.1 do EIA, a serem consideradas em função 

da solução escolhida) 

Obras devem decorrer fora do horário de 

funcionamento das escolas; 

No caso da impossibilidade das obras decorrerem fora 

deste horário por, por exemplo, colidir com o referido 

em a) então as actividades e utentes da escola devem 

ser temporariamente relocalizadas para instalações 

não sujeitas à influência do ruído das obras ou serem 

instaladas barreiras acústicas amovíveis, tendo nestes 

casos de ser requerida uma Licença Especial de Ruído 

(LER) que indique, entre as outras informações 

especificadas no nº 2 do artigo 15º do RGR, as 

medidas de minimização adequadas. 

Obras na proximidade de hospitais ou 

estabelecimentos similares 

Obras devem decorrer no período diurno e tem de ser 

solicitada uma Licença Especial de Ruído que indique, 

entre as outras informações especificadas no nº 2 do 

artigo 15º do Regulamente Geral do Ruído (RGR - D. 

L. nº 9/2007, de 17 de Janeiro), as medidas de 

minimização adequadas onde se incluem barreiras 

amovíveis. 

 

Adicionalmente: 

� no caso de reclamações de moradores, devem ser adoptadas, em suplemento, medidas de minimização 

adequadas; 

� os veículos pesados de acesso à obra devem cumprir o estabelecido no art. 22º do RGR; 

� os equipamentos da obra devem possuir indicação do nível de potência sonora, conforme art. 10º do D.L. nº 

221/2006, de 8 de Novembro; 

� as populações devem ser informadas, com antecedência, da data e local de ocorrência dos desmontes que 

recorram a cargas explosivas. 

 

Fase de Exploração 

� Devem ser considerados diferentes tipos de medidas de minimização de ruído, tais como intervenções no 

material circulante, na via, ou interposição de obstáculos entre a via e o receptor, não se cingindo apenas a 

barreiras acústicas e a reforço do isolamento sonoro de fachada dos edifícios. 

� As medidas de minimização de ruído devem ser adoptadas de acordo com a seguinte ordem decrescente: 

� Medidas de redução na fonte de ruído; 

� Medidas de redução no meio de propagação de ruído 

� Apenas excepcionalmente, quando todas estas esgotadas e desde que os valores obtidos não superem em 

mais de 5 dB(A) o valor-limite aplicável, podem ser adoptadas medidas no receptor que proporcionem 

reforço do isolamento sonoro de fachada. 
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� Assim, nos casos em que o EIA indicou como medida adicional o reforço do isolamento sonoro de fachada, 

esta deverá ser substituída por medidas ao nível da via (interposição de material resiliente entre o carril e a 

travessa, sob a travessa ou entre o balastro e a laje de assentamento e entre as bermas e o limite da 

plataforma), (que o estudo refere com possibilidade de atenuar até 8 dB(A) e que são igualmente propostas 

para atenuação das vibrações); o isolamento de fachada apenas deverá subsistir quando a atenuação obtida 

desse modo não for suficiente para serem cumpridos os valores estabelecidos no RGR e para ser verificada a 

diferença até 12 dB(A) entre ruído final e ruído da situação de referência. 

 

� A definição das Medidas de Minimização deverá ter em consideração o referido no parágrafo anterior e ainda 

a eventual existência a essa data de classificação de zonas sensíveis e mistas. 

� Por último deverá apresentar-se o dimensionamento detalhado/projecto das barreiras acústicas. 

 

Monitorização 

Fase de Construção 

A monitorização do factor ambiental Ruído durante a obra deve incluir a entrega de dois relatórios, o primeiro até 

final do primeiro semestre da obra e o segundo até final do último semestre da obra que ateste da boa execução 

das medidas de minimização indicadas no ponto 3.1 deste parecer/DIA/RECAPE e da execução de outras 

eventuais medidas adoptadas para minimizar impactes entretanto detectados, através de, por exemplo, 

reclamações ocorridas.  

 

Em substituição ao referido no EIA, considera-se que apenas nos casos em que seja solicitada pelo proponente e 

concedida pela Câmara Municipal uma LER e aí fique estabelecido um valor-limite a ser cumprido, terão de ser 

efectuadas medições de Ruído; as medições devem seguir o indicado no ponto 9.1.1 do EIA com excepção da 

periodicidade de monitorização, que deve ocorrer até final do primeiro e do último semestre da obra, desde que 

nesses períodos ocorram, em função do cronograma da obra, as situações críticas. 

 

Fase de Exploração 

A monitorização do descritor Ruído na fase de exploração deve incluir a entrega à autoridade de AIA de um 

relatório que contenha, entre outras informações, o resultado das medições de Ruído efectuadas, as medidas de 

redução implementadas e as que eventualmente sejam necessárias implementar, devendo seguir o indicado no 

ponto 9.1.2 do EIA; exceptua-se a periodicidade de monitorização, que deve ocorrer no ano início de 

exploração/pleno funcionamento do projecto e ser, posteriormente, quinquenal, caso entretanto não se tenham 

verificado alterações ao nível da fonte ou na envolvente do projecto que façam prever agravamento dos níveis 

sonoros sentidos nos receptores sensíveis e não tenham ocorrido reclamações.  

 

QUALIDADE DO AR 

CCDRC 

Medidas de Minimização 

� Colocar barreiras físicas à dispersão de partículas, sempre que se esteja na proximidade de zonas 

habitacionais ou de interesse ecológico e paisagístico. 

� Definir percursos de obra de menor afectação da população local. 

� Controlar a potencial emissão de poeiras das centrais de betão de apoio às obras, através da regular 

manutenção dos respectivos dispositivos. 

 



Parecer da Comissão de Avaliação 

 

Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental nº 2068 

Estudo Prévio: Ligação Ferroviária de Alta Velocidade entre Lisboa e Porto. Lote A – Troço Aveiro/Vila Nova de Gaia. 

Dezembro 2009                                                                                                                                                                                                              156 

CCDRN 

Medidas de Minimização 

Fase de Construção 

� Lavagem de rodados da maquinaria e veículos de obra sempre que sejam utilizadas vias provisórias, que 

conduzam a uma maior suspensão de partículas na atmosfera. 

� Colocação de barreiras físicas à dispersão de partículas, sempre que se esteja na proximidade de zonas 

habitacionais ou de interesse ecológico e paisagístico. 

� Humedecimento dos terrenos onde se espera uma maior emissão de partículas em resultado das diversas 

actividades associadas à obra.  

� Definição de percursos de obra de menor afectação da população local.  

� As central (ais) de betão a instalar temporariamente para apoio às obras, deverão ser alvo de controlo 

rigoroso da potencial emissão de poeiras, através da regular manutenção dos respectivos dispositivos de 

recuperação das potenciais emissões e deverão cumprir o disposto no Decreto-lei nº 78/2004, de 3 de Abril.  

� É expressamente proibido efectuar queimas a céu aberto de qualquer tipo de resíduos, nas obras ou 

estaleiros, de acordo com a legislação em vigor. 

Fase de Exploração 

� Deverão ser tomadas medidas de modo a fomentar uma maior utilização desta Linha de Alta Velocidade, em 

oposição ao transporte rodoviário e aéreo, quer pelo promotor, mediante o fornecimento de um serviço de 

elevada qualidade (fiabilidade, segurança, regularidade, etc.), quer na decorrência de acções promovidas por 

outros agentes, sejam de carácter financeiro, ambiental, entre outros. 

 

USO DO SOLO 

CCDRC 

Condicionantes 

� O Projecto de Execução deverá minimizar a afectação de áreas urbanas; prever adequados atravessamentos 

das parcelas agrícolas de reconhecido valor/viabilidade económico-financeira ao nível dos sistemas 

produtivos; considerar um adequado sistema de restabelecimentos viários locais, incluindo caminhos 

paralelos; contemplar um sistema de drenagem plenamente eficaz e correctamente dimensionado de modo a 

evitar a inundação e/ou contaminação das culturas agrícolas. 

 

Medidas de Minimização 

Fase de Construção 

� Na fase prévia ao início da construção deverá ser desenvolvido um processo de expropriações célere e justo, 

com pagamento atempado das indemnizações aos proprietários, agricultores e produtores. 

� Implementar MM 7 do Documento APA “Medidas de Minimização Gerais para a Fase de Construção”. 

� As operações de manutenção de maquinaria associada à construção da ferrovia deverão ocorrer em local 

especificamente preparado para o efeito. 

� A execução dos trabalhos deve ser realizada no menor espaço de tempo e a sua calendarização deve ter em 

conta a minimização das perturbações das actividades agrícolas e da deterioração das características do solo. 

� Remoção controlada e armazenamento da terra vegetal que constitui a camada superficial dos solos, em 

toda a área a expropriar, bem como nas áreas de depósito e empréstimo de materiais, de forma a ser 

reutilizada posteriormente no revestimento dos taludes e das áreas a recuperar. 

� Evitar a circulação de veículos e máquinas fora das áreas estritamente necessárias à construção da via, 

particularmente em áreas fora dos limites de expropriação. 
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� Repor as linhas de água intersectadas de forma a manter, tanto quanto possível, a situação actual, de modo 

a não afectar as condições de produção dos espaços agrícolas existentes na envolvente da ferrovia de alta 

velocidade em apreço. 

� Manter as melhores relações e negociações com os proprietários e agricultores, na eventualidade de durante 

a execução dos trabalhos resultar prejuízos nas propriedades ou nas culturas agrícolas, cultivadas ou a 

instalar. 

 

Fase de Exploração 

� Providenciar o fornecimento de informação útil para efeitos da aplicação rigorosa de medidas cautelares e da 

legislação em vigor, relativamente ao possível aumento da pressão urbanística e industrial sobre os solos, 

sobretudo no que respeita à potencial ocupação de solos com aptidão agrícola nas zonas envolventes à 

estação e/ou na sua área de influência. 

� Promover o desenvolvimento de planeamentos sectoriais que fomentem o uso do futuro modo de transporte. 

� Após o desmantelamento do (s) estaleiro (s), deverá: 

� proceder-se à desactivação total das áreas afectas ao apoio à obra, com a remoção do local de 

instalações, equipamentos, maquinaria e de todo o tipo de materiais da obra. 

� proceder-se à limpeza total da área, de forma a evitar que esta sirva de pólo de atracção para a 

deposição inadequada de por exemplo outros resíduos e materiais, por terceiros. 

� ser assegurado o revolvimento das terras ocupadas para respectiva descompactação e arejamento 

do solo, e proceder-se à sua recuperação paisagística. 

 

CCDRN 

Condicionantes 

� Introdução de ajustamentos em planta e/ou perfil que minimizem a afectação de áreas urbanas das 

comunidades atravessadas. 

� Considerar adequados atravessamentos das parcelas agrícolas de reconhecido valor/viabilidade económico-

financeira ao nível dos sistemas produtivos. 

� Considerar um adequado sistema de restabelecimentos viários locais, incluindo caminhos paralelos, que 

contribuam para minimizar os impactes causados pela divisão de parcelas diminuindo, tanto quanto possível, 

os novos tempos de percurso causados pela interposição da barreira materializada pela nova infra-estrutura 

ferroviária. 

� O projecto deverá contemplar um sistema de drenagem plenamente eficaz e correctamente dimensionado de 

modo a evitar a inundação e/ou contaminação das culturas agrícolas marginais à ferrovia, decorrentes da 

libertação de óleos e da drenagem do empreendimento. 

� As linhas de água intersectadas deverão ser repostas de forma a manter, tanto quanto possível, a situação 

actual, de modo a não afectar as condições de produção dos espaços agrícolas existentes na envolvente da 

ferrovia de alta velocidade em apreço. 

 

Fase de Construção 

� Na fase prévia ao início da construção da infra-estrutura ferroviária em apreço deverá ser desenvolvido um 

processo de expropriações célere e justo, com pagamento atempado das indemnizações aos proprietários, 

agricultores e produtores florestais afectados. 

� Em todos os locais a afectar directamente pelo empreendimento e locais de apoio à sua construção deverá 

considerar-se a reutilização da camada arável do solo, pelo que, antes do início da obra, será removida a 
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terra arável tendo em atenção a sua espessura variável, por forma a assegurar a sua posterior utilização, 

podendo ser usada na melhoria de outros solos ou no revestimento dos taludes a tratar. 

� A área a afectar deverá ser estritamente circunscrita aquela que se revela indispensável à construção da 

ferrovia, devendo proceder-se a uma selecção criteriosa das áreas de estaleiro, de empréstimo e de 

depósito, evitando a ocupação de terrenos agrícolas e urbanos. 

� As operações de manutenção de maquinaria associada à construção da ferrovia deverão ocorrer em local 

especificamente preparado para o efeito. 

� Na fase de terminal da construção da ferrovia deverá ser implantado um programa de limpeza dos sistemas 

de drenagem, por forma a evitar a poluição de culturas marginais. 

 

 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

CCDR/C 

Condicionantes 

� O Projecto de Execução deverá demonstrar a compatibilização com a Unidade de Tratamento da 

ERSUC (cerca do km 8 da alternativa B1) e com o Plano de Urbanização de Angeja (Albergaria-a-

Velha), entre os km 16+000-18+000. 

 

Estudos 

� Deverá proceder-se a estudos de maior detalhe quanto às áreas de uso condicionado e das servidões e 

restrições de utilidade pública, tendo por objectivo a minimização dos impactes, devendo apresentar-se a 

concretização das medidas a implementar. 

 

Medidas de Minimização 

� Actuação concertada da entidade responsável pela rede de alta velocidade com as entidades gestoras do 

território (nível sectorial, regional e municipal) quanto à globalidade das questões do ordenamento 

associadas ao Projecto. 

 

CCDR/N  

Condicionantes 

� Obtenção de parecer favorável por parte da Entidade Regional da Reserva Agrícola, ou seja a necessidade de 

desafectação dos solos da RAN.  

� Deverão os pilares do viaduto que atravessa o Parque de S. Caetano, em Vila Nova de Gaia, ser implantados 

de modo a não interferir com a linha de água existente. 

� Nas “Zonas inundáveis ou ameaçadas pelas cheias”, no concelho de Vila Nova de Gaia, as obras a realizar 

não deverão constituir obstrução à livre passagem das águas. 

� Nas “Áreas naturais – áreas ribeirinhas”, no concelho de Vila Nova de Gaia, deverá a pretensão assegurar a 

conservação e valorização dos ecossistemas em presença e ainda das actividades de lazer e de fruição das 

respectivas áreas. 

 

Estudos 

� Deverão ser desenvolvidos estudos de maior detalhe de análise das áreas de uso condicionado e das 

servidões e restrições de utilidade pública, por forma a minimizar, na medida do possível, a sua afectação. 
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Medidas de Minimização 

Fase de Construção 

� Nesta fase de projecto dever-se-á evitar ocupar áreas da RAN, REN e DPH com actividades acessórias à 

obra, não devendo, na medida do possível, as mesmas ser ocupadas pelos circuitos provisórios para 

circulação de veículos pesados afectos à obra. 

� Deverão ser contactadas as entidades que superintendem as infra-estruturas e serviços intersectados para 

que promovam o seu atempado restabelecimento, designadamente no que se refere a: 

� gasodutos; 

� sistema de abastecimento de água 

�  sistema de saneamento; 

� energia eléctrica; 

� estradas e linhas de caminho de ferro. 

� No final da obra, deverá assegurar-se a desactivação total da área afecta à obra, com a remoção de 

instalações, de equipamentos, de maquinaria de apoio à obra e de todo o tipo de materiais residuais da 

mesma. 

� Nas áreas de RAN deverá proceder-se, previamente ao início dos trabalhos de movimentação de terra, à 

decapagem da terra arável, tendo em conta a sua espessura variável. Considerando a capacidade dos solos 

em questão recomenda-se o armazenamento da terra vegetal em pargas com altura não superior a 2 m, 

devendo reutilizar-se os solos na cobertura dos taludes sujeitos a revestimento vegetal ou, em alternativa, 

aplicá-los na melhoria de outros solos. 

� No final da fase de construção, as áreas de REN afectadas deverão ser objecto de um correcto 

revestimento vegetal, recorrendo a espécies adequadas à região, preferencialmente autóctones. 

� Nas intersecções do traçado com as infra-estruturas identificadas deverá proceder-se à adopção de 

soluções técnicas que permitam a reposição dos serviços de forma atempada e célere. 

 

 

Fase de Exploração 

� Deverá ser garantida uma boa gestão e articulação do empreendimento com os planos de ordenamento, 

quer municipais, quer supra-municipais. 

 

SÓCIO-ECONOMIA 

CCDR/C 

Condicionantes 

� Estudar em pormenor a afectação directa do traçado em zonas urbanas (habitações, equipamentos e 

unidades económicas) e conceber as melhores soluções técnicas e ambientais para a minimização dos 

impactes identificados. 

� O Projecto de Execução deverá garantir as melhores interconexões intermodais. 

 

Medidas de Minimização 

� Vedar e sinalizar todas as áreas sujeitas a obras. 

� Restringir o número de vias e de acessos a serem utilizados pelos veículos e máquinas afectos às obras, no 

intuito de reduzir a degradação de terrenos e pavimentos, bem como os constrangimentos à circulação local, 



Parecer da Comissão de Avaliação 

 

Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental nº 2068 

Estudo Prévio: Ligação Ferroviária de Alta Velocidade entre Lisboa e Porto. Lote A – Troço Aveiro/Vila Nova de Gaia. 

Dezembro 2009                                                                                                                                                                                                              160 

devendo privilegiar-se a circulação de materiais e equipamentos por via ferroviária (nos casos em que tal 

seja viável). 

� Limitar ao mínimo a interferência quer física quer temporal, com a estrutura viária e ferroviária. 

� Manter e limpar todos os acessos aos estaleiros e aos locais dos trabalhos, através de limpezas e lavagens 

regulares dos pneus dos veículos e máquinas associados às obras, devendo as áreas dos trabalhos, onde 

poderão ocorrer emissões significativas de poeiras, receber aspersão hídrica periódica, sobretudo nos 

períodos mais secos do ano. 

� Evitar sempre que possível as actividades mais ruidosas no período nocturno, nomeadamente nas áreas de 

trabalho mais próximas de zonas habitadas e de instalações sensíveis. 

� Efectuar vistoria prévia a edifícios nos locais potencialmente críticos e implementar plano de monitorização, 

face a vibrações, deslocações e/ou assentamentos do terreno, em particular nas área urbanas onde esteja 

prevista a construção em túnel. 

� Reparar prontamente os danos verificados em estruturas em consequência das obras. 

� Reparar as vias de comunicação utilizadas na fase de construção do empreendimento sempre que se 

identifique degradação das suas características directamente associado à fase de construção do 

empreendimento. 

� Dar preferência à população local nos empregos associados às obras de construção do empreendimento em 

estudo. 

� Contactar todas as entidades proprietárias e/ou concessionárias das redes públicas e de abastecimento para 

que atempadamente prevejam e projectem o seu desvio ou outras intervenções necessárias. 

� Restabelecimento prévio de acessos alternativos a serviços públicos, equipamentos colectivos, unidades 

produtivas, zonas residenciais, e outros espaços afectados, sempre que esteja em causa a continuação 

ininterrupta das funções sociais e económicas existentes. Os acessos deverão estar bem sinalizados e as 

populações deverão ser informadas das alterações introduzidas, inclusive da sua duração prevista. Deverá 

ainda evitar-se o estacionamento indevido de máquinas e veículos associados à obra, que limitem dessa 

forma quaisquer tipos de acessos locais. 

� Restabelecer atempadamente todas as infra-estruturas interferidas ou acidentalmente afectadas durante as 

obras. 

� Quando for necessário o corte efectivo da circulação rodoviária e ferroviária deverá prever-se: 

� a rápida construção de restabelecimentos provisórios. 

� a identificação de percursos alternativos correspondentes que deverão ser definidos de acordo com 

as autarquias correspondentes, divulgados atempadamente e que se deverão manter, tão 

constantes quanto possível. 

� Deverá definir-se as condições que garantam a divulgação de informação respeitante ao Projecto, face à 

intersecção de serviços de vária índole e da própria rede viária e ferroviária, sendo que no caso das referidas 

redes, a programação de trabalhos deverá atender aos períodos de menor tráfego, assim como definir um 

dispositivo a estabelecer para o atendimento de reclamações, sugestões e pedidos de informação sobre o 

Projecto, a operacionalizar antes do início da obra. 

� Recuperar, após a conclusão da fase de construção, as vias rodoviárias interferidas por obras ou pela 

circulação de maquinaria deverão ser recuperadas de forma a não prejudicar a circulação local e a não 

penalizar as autarquias correspondentes. 
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Monitorização 

Relativamente à Sócio-Economia, considera-se importante que o RECAPE avalie e apresente um programa 

específico de monitorização, versando as questões da Segurança e Saúde das Populações para a fase de 

construção e o Uso do Solo e Efeito Barreira e a Utilização da Via-Férrea, para a fase de exploração. 

 

CCDR/N 

Condicionantes 

� O traçado deverá ser estabelecido adoptando as melhores soluções técnicas para a minimização das 

interferências com as actuais vias rodoviárias em serviço, devendo ser obtidas previamente as aprovações 

das entidades responsáveis pela sua gestão. 

� Os restabelecimentos a efectuar não deverão introduzir alterações/deficiências nas características 

geométricas das vias a restabelecer, devendo garantir os usos existentes. 

 

Estudos 

� Deverão efectuar-se Estudos do Pormenor que visem minimizar a afectação directa do traçado em zonas 

urbanas (habitações, equipamentos e unidades económicas). 

� Proceder ao estudo detalhado das afectações directas em zonas urbanas (habitações, equipamentos e 

unidades económicas), devendo ser apresentado relatório de todas as afectações e respectivas medidas de 

minimização, tendo em consideração os efeitos do ponto de vista sonoro, quer na fase de construção quer, 

sobretudo na fase de exploração (preferência por situações em escavação/trincheira). 

� Melhorar as interconexões intermodais, garantindo, em todas as soluções de traçado possíveis, articulações 

fáceis e o mais directas possíveis com as principais vias de transporte rodoviário, as principais linhas de 

transporte ferroviário tradicional e a articulação com o porto de Aveiro. 

� Deverá proceder-se ao estudo detalhado das vias, caminhos e percursos pedonais interceptados, dos 

restabelecimentos a efectuar e da rede de caminhos paralelos a construir, de forma a minimizar e compensar 

o efeito de barreira introduzido pela nova linha ferroviária e garantir a livre circulação de veículos, pessoas e 

animais e o acesso a todas as propriedades e habitações.  

� Caso as áreas a afectar pela reposição de caminhos, vias, passagens e sistemas de rega abranjam áreas 

situadas fora do corredor estudado deverá proceder-se à sua caracterização sócio-económica. 

� Definição da localização do depósito de manutenção e parque de máquinas, com local previsível a norte do 

Aeroporto de Francisco Sá Carneiro, e identificação dos respectivos impactes e medidas de 

minimização/compensação. 

� Proceder à avaliação dos impactes efectivos e respectivas medidas de minimização, nos pontos de 

intersecção da Linha de Alta Velocidade com as principais vias de comunicação existentes.  

� Proceder ao estudo detalhado sobre as construções sobrepostas a túneis mineiros, identificando os impactes 

e medidas de minimização. 

� Deverá ser apresentado Estudo de Pormenor relativo à Alteração das Condições de Habitabilidade/Qualidade 

de Vida resultante do incremento dos níveis de ruído, vibrações, emissões de poeiras e corte dos percursos 

habituais, indicando as respectivas medidas de minimização. 

� Apresentar a avaliação dos impactes ao nível da afectação de Infra-estruturas designadamente, de 

abastecimento de água, redes de esgotos, electricidade, rede de telecomunicações, gás, no âmbito da qual 

deverão ser contactadas as entidades que gerem esses sistemas, de forma a acautelar ou reforçar a sua 

reposição antes de se proceder à afectação. 

� Apresentar o projecto para as linhas de alta e muito/alta tensão para abastecimento do novo sistema, 
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incluindo subestações e proceder à avaliação dos efectivos impactes cumulativos e respectivas medidas de 

minimização. 

 

Medidas de Minimização 

Fase de Construção 

� Divulgar o programa de execução das obras às populações interessadas na área envolvente. A informação 

disponibilizada deve incluir o objectivo, a natureza, a localização da obra, as principais acções a realizar, a 

calendarização e eventuais afectações à população, designadamente a afectação das acessibilidades  

� Apresentar um programa de informação à população sobre o Projecto, riscos associados e respectivas 

medidas de prevenção e protecção. 

� Implementar um mecanismo de atendimento ao público para esclarecimento de dúvidas e atendimento de 

eventuais reclamações, designadamente a disponibilização de um livro de reclamações nas juntas de 

freguesia afectadas. Apresentar à Autoridade de AIA relatórios semestrais contendo as reclamações e/ou 

pedidos de esclarecimento, bem como o seguimento que lhes foi dado pelo Promotor. 

� Obrigatoriedade dos veículos afectos ao projecto circularem permanentemente de luzes ligadas (faróis 

médias) como forma de contribuir para minimizar riscos de atropelamentos e acidentes. 

� Garantir que, previamente ao início das obras, estão concluídos os processos de expropriação dos solos, os 

quais deverão ser justos, atendendo ao uso do solo, produtividade e benfeitorias efectuadas. No caso de 

realojamento devem ser garantidas condições de habitação adequadas ao agregado familiar. Nas actividades 

económicas directamente afectadas deverá ser prevista a sua relocalização ou atribuídas as justas 

indemnizações tendo em conta os postos de trabalho perdidos. 

� Todas as áreas sujeitas a obras deverão ser adequadamente vedadas por forma a evitar a ocorrência de 

acidentes envolvendo a população, devendo-se igualmente prever-se as necessárias protecções acústicas, de 

vibração e de integração paisagística, a definir consoante os casos, ou seja, natureza das intervenções de 

obra e proximidade urbana.  

� Sinalizar, de forma bem visível, todas as zonas de obra afectas ao empreendimento, em número suficiente 

de locais, com a indicação do responsável pelo empreendimento, identificação de interlocutor privilegiado, a 

identificação projecto, objectivo, natureza e duração das obras e principais limitações impostas, 

nomeadamente no que se refere a eventuais alterações/condicionamento na circulação rodoviária e 

ferroviária. 

� Restringir o número de vias e de acessos a serem utilizados pelos veículos e máquinas afectos às obras, no 

intuito de reduzir a degradação de terrenos e pavimentos, bem como os constrangimentos à circulação local, 

devendo privilegiar-se a circulação de materiais e equipamentos por via ferroviária (nos casos em que tal 

seja viável). 

� Todos os acessos aos estaleiros e aos locais dos trabalhos deverão ser mantidos limpos, através de limpezas 

e lavagens regulares dos pneus dos veículos e máquinas associados às obras, devendo as áreas dos 

trabalhos, onde poderão ocorrer emissões significativas de poeiras, receber aspersão hídrica periódica, 

sobretudo nos períodos mais secos do ano. 

� Os depósitos de lixos e de terras deverão ser cobertos, a fim de atenuar o arrastamento de poeiras pelo 

vento. 

� As operações de manutenção de veículos e maquinaria afectos à obra deverão ser efectuadas em local 

próprio e devidamente impermeabilizado, devendo efectuar-se um controlo eficaz de vazamentos e 

derramamentos de óleos, lubrificantes, e solventes durante a construção que deverão ser encaminhados 

para destino adequados. 
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� Nas áreas de trabalho mais próximas de zonas habitadas e de instalações sensíveis evitar-se-ão sempre que 

possível as actividades mais ruidosas no período nocturno, devendo privilegiar o período diurno para a sua 

execução. 

� Dever-se-ão privilegiar processos construtivos e equipamentos menos ruidosos, particularmente nas zonas 

críticas e/ou sensíveis. 

� Deverão ser sempre prontamente reparados os danos verificados em estruturas em consequência das obras. 

� Deverão ser sempre reparadas as vias de comunicação utilizadas na fase de construção do empreendimento. 

� As áreas utilizadas para estaleiros, acessos temporários e actividades de construção deverão ser recuperadas 

e integradas paisagisticamente após a conclusão das obras. 

� Deverá ser dada preferência à população local nos empregos associados às obras de construção do 

empreendimento em estudo, por forma a reduzir os níveis de desemprego e permitir uma maior aceitação da 

população local das incomodidades associadas a esta fase de projecto. 

� Nas áreas onde se verifiquem interferências com infra-estruturas de abastecimento deverão adoptar-se 

medidas adequadas de minimização, nomeadamente; 

� Contactar todas as entidades proprietárias e/ou concessionárias das redes públicas e de 

abastecimento para que atempadamente prevejam e projectem o seu desvio ou outras intervenções 

necessárias. 

� Restabelecer atempadamente todas as infra-estruturas interferidas ou acidentalmente afectadas 

durante as obras. 

� Ainda durante a fase de construção deverão ser equacionadas e redimensionadas todas as infra-estruturas 

de abastecimento público, por forma a darem resposta adequada às necessidades das actividades 

económicas e habitacionais que se desenvolverão associadas ao mesmo. 

� O reajustamento das infra-estruturas deverá ocorrer numa fase prévia à efectiva ocorrência da necessidade, 

de forma a evitar falhas nos sistemas de abastecimento. 

� De forma a evitar condicionamentos à circulação rodoviária, deverá ser limitado ao mínimo, tanto quanto 

possível, a interferência, quer física quer temporal, com a estrutura viária e ferroviária. 

� Privilegiar, quando possível/adequado, os acessos de materiais e equipamentos aos locais de obra através da 

ferrovia. 

� As vias rodoviárias com restrições de tráfego deverão estar sinalizadas, antes do início das obras 

propriamente ditas, de forma a informarem os utentes da via de todas as restrições e cuidados a observar 

pelos condutores que aí circulam, designadamente no que se refere a velocidades máximas permitidas e 

outras alterações que ocorrerão no período de duração da fase de construção. 

� Quando da necessidade de corte efectivo da circulação rodoviária e ferroviária deverá prever-se a rápida 

construção de restabelecimentos provisórios, a identificação de percursos alternativos correspondentes que 

deverão ser definidos de acordo com as autarquias correspondentes, divulgado atempadamente e que se 

deverão manter, tão constante quanto possível. 

� O quadro de acessibilidades a vigorar durante a obra deverá ser objecto de adequada e atempada 

publicitação, nomeadamente através das Juntas de Freguesia, bem como nas principais vias 

intervencionadas. 

� Após a conclusão da fase de construção, as vias rodoviárias interferidas por obras ou pela circulação de 

maquinaria deverão ser recuperadas de forma a não prejudicar a circulação local e a não penalizar as 

autarquias correspondentes. 

 

 



Parecer da Comissão de Avaliação 

 

Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental nº 2068 

Estudo Prévio: Ligação Ferroviária de Alta Velocidade entre Lisboa e Porto. Lote A – Troço Aveiro/Vila Nova de Gaia. 

Dezembro 2009                                                                                                                                                                                                              164 

Fase de Exploração 

� Deverão ser equacionadas e redimensionadas todas as infra-estruturas de abastecimento público, por forma 

a darem resposta adequada às necessidades das actividades económicas e habitacionais que se 

desenvolverão associadas ao mesmo. Este reajustamento deverá ser objecto de negociação com as 

respectivas entidades gestoras, numa fase prévia à efectiva ocorrência da necessidade. 

� A maior pressão urbanística associada aos ganhos de acessibilidade e de dinamização económica decorrentes 

da fase de operacionalização da ferrovia de alta velocidade, particularmente intenso na envolvente da 

estação prevista, deverá ser correcta e equilibradamente dimensionado, do ponto de vista do ordenamento 

do território, por forma a criar uma estrutura urbana ambientalmente sustentável. 

� Deverão ser asseguradas todas as ligações multimodais previstas e desejáveis (rodoviárias, ferroviárias e 

portuárias). Deverá ser definida, pela autoridade de transportes portuguesa competente, uma estratégia 

específica de valorização das vantagens da nova infra-estrutura ferroviária de alta velocidade no conjunto da 

rede global de transportes de Portugal, de modo a valorizar a componente de complementaridade.  

 

Monitorização 

� Envio de um relatório, com periodicidade anual, à Autoridade de AIA, contendo eventuais reclamações e 

pedidos de informação, bem como o seguimento que lhes foi dado, pelo promotor. 

� Envio de um relatório com a identificação dos locais potencialmente críticos, com periodicidade semestral, 

contendo uma descrição prévia da vistoria realizada aos mesmos e apresentação de um plano de 

instrumentação com o objectivo de monitorar e reparar eventuais danos em edifícios provocados por 

vibrações, deslocações e/ou assentamentos do terreno, em particular nas área urbanas onde esteja prevista 

a construção em túnel. 

� Envio de um relatório com a identificação das vias degradadas e o respectivo desencadeamento das acções 

de recuperação, evidenciando o acordo com as entidades responsáveis pela gestão das mesmas.  

 
 

SOLO  

Fase de Construção 

� Remoção controlada e armazenamento da terra vegetal que constitui a camada superficial dos solos, em 

toda a área a expropriar, bem como nas áreas de depósito e empréstimo de materiais, de forma a ser 

reutilizada posteriormente no revestimento dos taludes e das áreas a recuperar. 

� Evitar a circulação de veículos e máquinas fora das áreas estritamente necessárias à construção da via, 

particularmente em áreas fora dos limites de expropriação. 

� Para instalação / ocupação das referidas áreas terão igualmente que obter, junto das entidades com 

competência na matéria, o respectivo licenciamento, evidenciando, igualmente ao Dono da Obra. 

� Não permitir a descarga de quaisquer produtos poluentes (ex.: betumes, óleos, lubrificantes, combustíveis, 

produtos químicos, e materiais residuais da obra) nos solos. 

� De forma a evitar o derrame acidental desses produtos poluentes nos solos, estes deverão ser 

adequadamente acondicionados em contentores estanques / áreas impermeabilizadas. 

� Recuperação paisagística de todos os locais afectados por depósitos permanentes ou empréstimo de terras, 

por instalação temporária de estaleiros, bem como por colocação de depósitos temporários de materiais. 

� Instalação de bacias de contenção / retenção provisórias nas áreas de armazenagem de produtos químicos, 

combustíveis, óleos lubrificantes e óleos usados, no estaleiro da obra. 

� No sentido de se evitar a ocorrência de derrames acidentais de óleos ou combustíveis, associados ao 
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funcionamento da maquinaria a utilizar na fase de construção, todas as operações de abastecimento e 

manutenção dessa maquinaria deverão ser efectuadas em local apropriado para o efeito, dentro da área a 

ocupar pelos estaleiros, devidamente impermeabilizada, e os resíduos resultantes dessas operações deverão 

ser armazenados em recipientes estanques; 

� Gestão adequada dos locais de obra e de apoio à mesma, de forma a evitar a poluição dos solos nas faixas 

adjacentes, nomeadamente por poeiras, alteração da drenagem, derrame de óleos ou combustíveis, entre 

outros produtos. 

� Após a desocupação das áreas de apoio à obra, promover a sua reposição no estado anterior, por meio de 

descompactação e arejamento dos solos e/ou cobertura com terra arável (assim como ao seu adequado 

tratamento paisagístico). 

� Após o desmantelamento do (s) estaleiro (s), deverá: 

� proceder-se à desactivação total das áreas afectas ao apoio à obra, com a remoção do local de 

instalações, equipamentos, maquinaria e de todo o tipo de materiais da obra; 

� proceder-se à limpeza total da área, de forma a evitar que esta sirva de pólo de atracção para a 

deposição inadequada de por exemplo outros resíduos e materiais, por terceiros; 

� ser assegurado o revolvimento das terras ocupadas para respectiva descompactação e arejamento 

do solo, e proceder-se à sua recuperação paisagística. 

� Proceder à limpeza das linhas de água em caso de obstrução total ou parcial, e implantação de um sistema 

de drenagem eficaz nos aterros e escavações na fase de construção, evitando assim a criação de condições 

de inundação. 

 

 

PATRIMÓNIO 

 

Condicionantes 

� O Projecto de Execução a desenvolver deverá procurar, em primeiro lugar, a não afectação das ocorrências 

patrimoniais, procedendo, sempre que possível, a acertos de projecto.  

� No conjunto de Moinhos de Azenha do Souto (n.º 38), Moinhos de Azenha do Rio Jardim (n.º 37) e 

Moinhos das Pedras de Baixo (n.º 23), deve-se compatibilizar a localização dos pilares do viaduto com os 

elementos patrimoniais, bem como do curso da ribeira. Se for demonstrada inequivocamente a 

inevitabilidade de afectação destes elementos, devem ser tomadas medidas que compreendam a execução 

de tarefas de registo em campo (memória descritiva, recorrendo a testemunhos orais, caracterização 

arquitectónica e funcional, registo fotográfico pormenorizado e desenho apoiada num levantamento 

topográfico, das estruturas que apresentem valor estético e arquitectónico)) e pesquisa bibliográfica 

procurando definir um enquadramento histórico-cultural e social. Todos estes trabalhos devem ser 

executados por uma equipa de arqueologia e antropologia cultural em fase de RECAPE. 

   

Estudos 

� Prospecção arqueológica sistemática ao longo do corredor seleccionado (400 metros centrado no eixo da 

via), bem como de todos os caminhos de acesso, áreas de estaleiro, depósitos temporários e empréstimos, 

caso se situem fora das áreas já prospectadas. Caso os resultados da prospecção arqueológica realizada 

apontem para uma possível afectação de ocorrências patrimoniais, dever-se-á proceder a acertos de 

projecto, antes de serem propostas quaisquer outras medidas de minimização intrusivas. 
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� Quando por razões técnicas do Projecto não houver possibilidade de proceder a alterações pontuais de 

traçado ou de localização dos respectivos componentes, a destruição total ou parcial de um Sítio deve ser 

assumida no RECAPE como inevitável. 

� Apresentar cartografia à escala de projecto de todas as ocorrências patrimoniais, tanto os que constam do 

EIA como os que forem detectados durante a fase de prospecção sistemática. Estes elementos devem estar 

individualmente identificados, georeferenciados (em polígono – área de dispersão/concentração dos 

vestígios e/ou dos imóveis). 

� Inventariação do património vernacular existente no corredor seleccionado e apresentação da cartografia à 

escala de projecto. Deverá proceder-se à avaliação de impactes e à proposta de medidas de minimização. 

� Na cidade de Vila Nova de Gaia, devem ser realizados estudos de controle das vibrações das estruturas 

históricas de modo a avaliar o grau de eventual impacte, nomeadamente sobre os elementos 

arquitectónicos, decorrente das obras de realização do túnel. Estes imóveis correspondem à Câmara 

Municipal de Vila Nova de Gaia (n.º 1), a Igreja Lusitana Católica Apostólica Evangélica (n.º 2), a Casa e 

Jardins da Família Barbot (n.º 3), a Quinta da Boavista (n.º 4), Real Companhia Velha (n.º 5) e a Quinta da 

Capela (n.º 7). Trata-se de um trabalho de diagnóstico que deve ser realizado em fase de RECAPE de 

modo a aferir o real grau de afectação das obras que se pretendem realizar. Deverá ser identificado o 

estado de conservação dos imóveis em fase imediatamente anterior ao início dos trabalhos de obra, 

preconizar a respectiva monitorização e caso se verifique a sua degradação durante os trabalhos de 

construção devem ser realizados trabalhos de restauro preconizadas por entidades reconhecidas na área da 

recuperação de imóveis de valor histórico, devidamente identificados neste estudo. Todos estes trabalhos e 

estudos devem ser realizados e autorizados tendo em conta a interacção e contacto permanentes entre 

entidades da tutela 

 

Medidas de Minimização 

� A Carta de Condicionantes à localização dos estaleiros, manchas de empréstimo e depósito, com a 

implantação dos elementos patrimoniais identificados, deverá integrar o Caderno de Encargos da Obra. 

� Deverão ser incluídas no Caderno de Encargos todas as medidas referentes ao factor Património. 

� Na fase de elaboração do Projecto de Execução os resultados obtidos na prospecção arqueológica poderão 

determinar a adopção de medidas de diagnóstico (sondagens e escavação) que se venham a revelar 

necessárias para avaliação das ocorrências detectadas. 

� Na Capela da Senhora do Bonfim (n.º 33) e na Alminha do Seixo (n.º31) devem ser tomadas medidas que 

se adaptam ao seu valor patrimonial compreendendo a execução de tarefas de registo em campo 

(memória descritiva, recorrendo a testemunhos orais, caracterização arquitectónica e funcional e registo 

fotográfico pormenorizado) e pesquisa bibliográfica procurando definir um enquadramento histórico-

cultural e social. Todos estes trabalhos devem ser planeados e executados por um antropólogo cultural em 

fase de RECAPE. 

� Na Real Fábrica de Papel de Nossa Senhora da Lapa (nº 19) devem ser tomadas medidas que se adaptam 

ao seu valor patrimonial compreendendo a sua caracterização arquitectónica e funcional o seu registo 

fotográfico.  

  

Para a Fase Prévia à Construção e Fase de Construção 

� Deverá ficar prevista a realização de prospecção arqueológica após a desmatação das áreas de estaleiros, 

áreas de empréstimo e depósito de terras, caminhos e acessos à obra e outras áreas funcionais da obra 

que não tenham sido prospectadas nesta fase de avaliação. 
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� O Acompanhamento arqueológico permanente durante as operações que impliquem movimentações de 

terras (desmatações, escavações, terraplenagens, depósitos e empréstimos de inertes), quer estas sejam 

feitas em fase de construção, quer nas fases preparatórias, como a instalação de estaleiros, abertura de 

caminhos ou desmatação. Este acompanhamento deverá ser efectuado por um arqueólogo, por frente de 

trabalho, quando as acções inerentes à implementação do projecto não sejam sequenciais mas sim 

simultâneas. 

� Os resultados obtidos no acompanhamento arqueológico poderão determinar também a adopção de 

medidas de minimização complementares. 

� Dever-se-á igualmente sinalizar e vedar as ocorrências que se situem até 100m da área de intervenção do 

projecto, condicionando a circulação de modo a evitar a sua afectação; as ocorrências situadas a menos de 

50m da área de intervenção deverão ser vedadas com painéis. 

� Deverão também ser correctamente identificados e planeados todos os locais de acesso às frentes de obra, 

bem como a localização de estaleiros. Em fase de obra deverá ser executada a delimitação física de um 

perímetro de segurança que corresponda a uma distância de 10 metros face a cada moinho. 

 
 
PAISAGEM 

 

Condicionantes 

� Sempre que possível e tecnicamente viável, deverá o projecto ser ajustado ao terreno de forma a reduzir 

tanto quanto possível os impactes em relação à dimensão e expressão dos taludes de aterro e escavação, 

altura dos viadutos e pontes e todas as demais afectações identificadas no estudo. 

� Todas as áreas e edifícios de apoio à gestão e exploração do empreendimento deverão atender ao 

enquadramento paisagístico das áreas de implantação, bem como assumir volumetrias, cores e materiais de 

qualidade e adequados às características tradicionais locais, constituindo elemento de arquitectura de 

impacte visual tendencialmente positivo. 

� O projecto de iluminação a ser elaborado deve acautelar todas as situações que conduzam a um excesso de 

iluminação artificial, com vista a minimizar a poluição luminosa. Deve ser criteriosa a concepção e a 

instalação, desde a escolha dos tipos de dispositivos – luminárias - e de lâmpadas utilizadas na iluminação 

exterior, à correcta e eficiente orientação do fluxo de luz, de forma a assegurar a redução da iluminação 

intrusiva. Particular atenção deve ser dada, nas zonas de ocorrência de habitats sensíveis – Ribeira da 

Palha/Rio Largo e Rio Vouga - atravessadas pelo traçado, onde os níveis de luminosidade são factor 

importante no equilíbrio e manutenção das condições ecológicas e à percepção da paisagem. 

 

Estudos  

� Deverá ser elaborado um Plano Especial para as Espécies Exóticas Invasoras, para a área de influência da 

obra, que contemple a sua eliminação por meios físicos ou outros a determinar, dado o seu elevado carácter 

invasor. Para o efeito deverá proceder-se previamente ao levantamento e representação cartográfica das 

áreas afectadas. O Plano deverá contemplar cuidados especiais na remoção e eliminação eficiente desse 

material vegetal, tendo em consideração a época de produção de semente, devendo recorrer-se à assistência 

e aconselhamento técnico de entidades/instituições com trabalho reconhecido na área, dada a sensibilidade 

da questão. A decapagem e a remoção das terras, das áreas invadidas, deve também ser objecto de 

cuidados especiais quanto ao seu armazenamento e eliminação, não devendo ser reutilizadas como terra 

vegetal. 
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� Deverá ser apresentado um Projecto de Requalificação das Linhas de Água – rios e ribeiras - atravessados e 

das respectivas galerias ripícolas, nas áreas onde eventualmente possam ocorrer perturbações decorrentes 

da obra e adjacentes às mesmas, com recurso a plantações e outras soluções de engenharia natural. 

� Deverá proceder-se ao estudo detalhado das afectações directas de zonas urbanas (habitações e 

equipamentos), para a identificação de áreas sensíveis para as quais o Projecto de Integração Paisagística 

deve apresentar soluções específicas de minimização de impactes visuais. 

� Deverá ser apresentado um Projecto de Integração Paisagística (PIP) (ou vários, caso se justifique, pela 

diversidade de situações existentes), com dois objectivos principais: recuperar todas as áreas 

temporariamente afectadas pela obra (estaleiros, áreas de empréstimo, áreas de depósito, parques de 

máquinas e de materiais, acessos temporários, etc.); e integrar as novas estruturas na Paisagem 

circundante, diminuindo os seus impactes cénicos (emboquilhamento de túneis, taludes, muros, vedações, 

passagens para a fauna, barreiras acústicas, edifícios e estruturas associados a estações, etc.). Este projecto 

deverá atender às seguintes questões: 

� Todas as áreas temporariamente afectadas deverão ser recuperadas, incluindo modelação do terreno de 

forma tão naturalizada quanto possível, seu revestimento com as terras previamente recolhidas das 

camadas superficiais dos solos afectados e hidrossementeira. 

� Deve contemplar a criação de cortinas de vegetação estratificadas - arbóreas e arbustivas – nas 

proximidades de áreas de elevada sensibilidade identificados, de áreas urbanas e de elementos de 

património.  

� A envolvente às barreiras acústicas pelo lado exterior deverá ser alvo de plantações com espécies 

arbustivas, arbóreas e trepadeiras com dimensão considerável à data de plantação (árvores com PAP 

nunca inferior a 12/14 cm; arbustos com altura não inferior a 0,5 m), para que a redução do impacte 

visual das mesmas ocorra tão cedo quanto possível. 

� Pela mesma razão, a base dos taludes de aterro com altura superior a 2 m localizados nas áreas 

sensíveis identificadas deverá igualmente ser alvo de plantações com espécies arbustivas e arbóreas 

com dimensão considerável à data de plantação (árvores com PAP nunca inferior a 12/14 cm; arbustos 

com altura não inferior a 0,5 m). As plantações de arbustos ou trepadeiras deverão prolongar-se pelo 

talude acima. 

� Nas áreas sensíveis identificadas o enquadramento paisagístico da obra não se deve limitar à criação de 

cortinas verdes lineares e monótonas, mas deverá ser realizado um projecto de integração adequado a 

cada situação e tendo em conta as características específicas de cada uma delas. Este deverá 

contemplar a criação de cenários diversos, compostos por várias espécies arbóreas e arbustivas, 

distribuídos livremente ou constituindo alinhamentos múltiplos e diversificados. 

�  Deverão ser consideradas soluções de integração específicas dos taludes, de reduzir o seu impacte 

visual, nomeadamente para as zonas de talude de aterro e dos muros de betão e de gabiões. Deverá ser 

estudada conjuntamente com a especialidade de estruturas a forma de compatibilizar a construção de 

muros com soluções de integração paisagística – quebra de muros em patamares plantados ou gabiões 

com bolsas de terra plantadas -  de modo a reduzir o seu impacte visual. 

�  Deverão ser criadas barreiras acústicas naturais (modelação de taludes) sempre que exista espaço 

disponível. Quando tal não acontecer e for necessário recorrer a barreiras acústicas convencionais, estas 

devem ser convenientemente integradas. 

�  Deverão ser apresentadas medidas cautelares, abrangentes e detalhadas, que observem a salvaguarda 

e protecção da vegetação existente e a colocar - medidas de protecção à zona radicular, fogo, químicos, 

soterramento, excesso de água, danos físicos e mecânicos. 
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� Deverão ser usadas, tanto quanto possível, espécies de árvores, arbustos e herbáceas autóctones na 

área de intervenção, para um maior sucesso das sementeiras e plantações a executar. 

� Sob pretexto algum deverão ser usadas espécies alóctones para as quais tenha sido observado 

comportamento invasor em território nacional. 

� Deverão ser recolhidos propágulos (sementes e estacas) da vegetação natural existente, para 

propagação em viveiro e posterior utilização na revegetalização das áreas afectadas, evitando-se assim 

contaminação genética por material genético de proveniência desconhecida. 

�  Deverá ser avaliada a viabilidade de transplantes de exemplares arbóreo-arbustivos que serão 

necessariamente removidos para a criação das cortinas arbóreas, que pelo seu porte contribuam para 

uma mais rápida integração das vedações das áreas de estaleiros e outras afectações similiares, 

minimizando e reduzindo assim o tempo de duração do impacte visual. Para tal, deverá ser feito um 

levantamento dos exemplares arbóreo-arbustivos que revelem ter viabilidade para serem 

transplantados, de forma a serem considerados em sede de caderno de encargos e estimativa 

orçamental.  

�  Deverá ser estudada uma área de viveiro temporário para receber os exemplares em situação de 

transplante e para propagação do material vegetal recolhido no local. 

� As sementeiras deverão ser feitas recorrendo a hidrossementeira, temporalmente separadas para 

espécies herbáceas e sub-arbustivas e arbustivas da flora local. 

� Deverá recorrer-se a plantações, em módulo ou não, de espécies arbustivas e arbóreas. 

�  Deverá proceder-se ao revestimento vegetal dos taludes tão rapidamente quanto possível, para evitar a 

erosão hídrica e acelerar a mitigação dos impactes visuais. 

�  O PIP deverá incluir um Plano de Manutenção com a calendarização para o conjunto de operações que 

o mesmo deve observar. 

 

Medidas de Minimização 

� O projecto deverá promover a modelação dos taludes de aterros e escavação, visando tanto quanto possível, 

uma certa continuidade com o terreno natural, privilegiando-se as inclinações inferiores a 1/2(V:H) e 

preconizando o boleamento da crista superior e sua conveniente drenagem. 

� O projecto deve prever a instalação de banquetas para movimentações de terra com alturas iguais ou 

superiores a 8 metros. Sempre que não existam condicionantes de ordem técnica ou disponibilidade de 

espaço, os taludes deverão apresentar inclinações máximas de 1/2(V/H) no talude inferior e 1/3(V/H) nos 

taludes superiores 

� Nos taludes com declive igual ou superior a 1.5/1 (V/H), ou sempre que a estabilização do terreno o exija, 

deverão ser utilizadas mantas orgânicas para garantir a estabilização imediata dos taludes, evitar ou diminuir 

a ocorrência de eventuais ravinamentos e facilitar o estabelecimento da vegetação. 

� Deverão ser adoptadas estratégias alternativas na concepção das estruturas de contenção dos taludes 

(muros, ancoragens, pregagens e outras) com recurso a materiais susceptíveis de minimizar o impacte visual 

decorrente da implantação destes tipos de estruturas. Em situações complexas pode justificar-se a aplicação 

de técnicas de bioengenharia ou engenharia natural. 

� Quando a implantação dos viadutos e pontes ocorra próximo e paralelo a outro existente, a sua concepção 

estrutural deverá procurar a conjugação no alinhamento dos pilares. 

 

Relativamente à minimização de impactes indirectos, que potencialmente possam ocorrer na fase de exploração e 

cuja implementação não depende do promotor do presente empreendimento, recomenda-se: 



Parecer da Comissão de Avaliação 

 

Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental nº 2068 

Estudo Prévio: Ligação Ferroviária de Alta Velocidade entre Lisboa e Porto. Lote A – Troço Aveiro/Vila Nova de Gaia. 

Dezembro 2009                                                                                                                                                                                                              170 

� que sejam acauteladas as formas de pressão urbano-industrial nas áreas envolventes ao empreendimento, e 

sobretudo na área de influência da estação, mediante a adopção de adequadas medidas de planeamento. 

� Neste sentido refere-se que a revisão em curso na maioria dos PDM dos concelhos interferidos cria condições 

de oportunidade únicas para absorver/minimizar os referidos impactes, mediante a prévia definição de áreas 

devidamente planeadas e infra-estruturadas para acolher as procuras previstas. 

 

 

ANÁLISE DE RISCO 

 

Estudo 

A análise dos riscos ambientais na fase de Construção ressaltou as operações de escavação necessárias à 

execução da plataforma da via-férrea e, dentro destas, a utilização de explosivos no desmonte de rochas. Para 

esta mesma operação são descritas medidas de prevenção relacionadas com esta técnica de escavação, embora 

com uma abordagem qualitativa do problema. 

 

Faltaram referências a outros riscos ambientais, mesmo os resultantes de fenómenos naturais como terramotos, 

inundações e deslizamentos de taludes que poderão ocorrer não só na etapa construtiva da via-férrea, mas 

também durante a exploração regular do serviço.  

 

Outros fenómenos, como incêndios, electrocussões, atropelamentos, colisões e descarrilamentos deveriam 

também constar da relação geral e, tal como os anteriormente referidos, não apresentam medidas de 

minimização associadas.  

 

Desta forma, haverá que complementar estes e outros aspectos com estudos específicos e condicionantes para a 

fase de elaboração do Projecto de Execução. 

 

VIBRAÇÕES 

 

Estudo 

Em consequência da colagem deste factor ambiental com o ruído, resultaram deficiências na abordagem das 

vibrações, que deverão ser eliminadas em fases subsequentes do projecto. 

 

Para suprir essas deficiências seria conveniente estender o conceito de Índice de Exposição à Vibração (IEV) que 

apenas foi aplicado na previsão dos impactes ambientais na Fase de Exploração, para os fenómenos vibratórios 

inerentes à Fase de Construção.  

 

Convém incorporar, na mencionada previsão, o comportamento dinâmico característico dos vários tipos de 

terrenos existentes ao longo dos traçados da via de alta velocidade e apresentar em desenho à escala, as várias 

faixas de percepção definidas (30, 50 e 70 m), de forma a validar os resultados apresentados nos quadros 6.10.3 

a 6.10.6, do EIA. 

 

Deverá apresentar-se as medidas de mitigação para a fase de construção do empreendimento, nomeadamente 

aquelas onde se poderá prever a utilização de explosivos para escavação. 
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Reitera-se a substituição das referências à velocidade eficaz global de vibração como parâmetro de monitorização 

das vibrações, pelo valor da velocidade de vibração máxima ou de pico.  
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Anexo 1: Esboço Corográfico 











Anexo 2: Figura 4.11.2 (Relatório Síntese, Parte 1, página 4.207) 

 




