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INTRODUÇÃO 

 

O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do projeto da “Ampliação do Parque Empresarial 

de Formariz, em Paredes de Coura” foi remetido pela Câmara Municipal de Paredes de 

Coura, a 15 de fevereiro de 2016, à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional do Norte (CCDR-N), que constitui a Autoridade de AIA (AAIA), atendendo ao 

disposto no Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, com a redação e alterações 

produzidas pelos Decretos-Lei n.º 47/2014, de 24 de março, e n.º 179/2015, de 27 de 

agosto – Regime Jurídico de AIA (RJAIA), tendo o Procedimento de Avaliação de 

Impacte Ambiental sido instruído a 16 de fevereiro de 2016, decorrendo atualmente a 

fase de avaliação da conformidade do EIA. 

 

Em reunião posterior, que ocorreu a 10 de março de 2016 na CCDR-N, o proponente 

fez a apresentação à Comissão de Avaliação (CA) do projeto e do respetivo EIA, de 

acordo com o disposto no ponto 6 do artigo 14º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 

de outubro. 

 

Assim, após esta apresentação e da apreciação técnica da documentação enviada, 

a CA verificou a necessidade de obter formalmente esclarecimentos/informação 

adicional, ao abrigo do ponto 8 do artigo 14º citado, pelo que o documento que agora 

se apresenta, sob a forma de um aditamento, constitui a resposta aos elementos 

solicitados, que serão apresentados seguindo a ordem indicada no ofício da CCDR-N 

ref.ª OF_DAA_ANC_4740/2016, de 23-03-2016 (ver Anexo 1). 
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ADITAMENTO AO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

 

 

1. Aspetos Genéricos/Descrição do Projeto 
 

1.1. Na Nota de Envio e no EIA, é indicado que o projeto se encontra em Fase de Projeto de 
Execução. No entanto, verifica-se que as peças do projeto e do EIA não traduzem esse 
desenvolvimento, sendo inclusivamente, referido no EIA, nomeadamente nas pág. 101 e 
116, que se irá elaborar o projeto de execução do parque empresarial, o que contradiz o 
anteriormente exposto. 

 Neste seguimento, deverá ser esclarecida a fase em que o projeto é apresentado, de 
acordo com o disposto no RJAIA, devendo, caso haja necessidade, proceder-se à correção 
da Nota de Envio, Projeto e EIA. 

 
O atual projeto encontra-se em fase de Projeto de Execução. Em volume autónomo 

apresentam-se os elementos de projeto que traduzem esse desenvolvimento (peças 

escritas e desenhadas). 

 

Na Fig. Adit. 1 do Anexo 2 apresenta-se a localização do projeto. 

 

1.2. É referido no EIA que o “Parque Empresarial de Formariz tem atualmente cerca de 
16,8 ha e será ampliado em mais 8 ha, perfazendo um total de 24,8 ha”. No entanto, na 
descrição do projeto, estas áreas não são quantificadas com rigor. Em acréscimo, a 
cartografia apresentada não é elucidativa quanto à área existente e licenciada do 
Parque Empresarial (PE) e à área de ampliação. 

 Assim, deverão ser quantificadas as áreas relativas ao PE existente e licenciado e à área 
a ampliar. Estas áreas deverão também ser representadas cartograficamente. Sempre 
que aplicável, face às discrepâncias identificadas, as plantas/desenhos deverão ser 
corrigidas. 

 
O atual projeto visa a ampliação do loteamento existente para uma área total de 

17,94 ha, incluindo a reformulação e ampliação de 8,22 ha. À área total acresce ainda 

um espaço sobrante de cerca de 6,86 ha, que enquadra paisagisticamente a área 

loteada. 

 

Na Fig. Adit. 2 do Anexo 2 apresenta-se o layout geral do projeto com a representação 

cartográfica destas áreas. 
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Relativamente ao licenciamento do Parque Empresarial, loteamento atual e ampliação, 

como se trata de uma iniciativa do Município, não existe licenciamento. O Município 

não carece de licenciamento, pelo que não existe licenciamento da área atual, nem 

haverá da ampliação. 

 

No entanto, e relativamente ao loteamento atual, a viabilização do loteamento foi 

aprovada em Reunião de Câmara, datada de 27 de dezembro de 1995. Anexa-se cópia 

da ata (ver Anexo 4.3). Relativamente à ampliação, anexa-se igualmente cópia da 

deliberação do Executivo com a aprovação do projeto da ampliação (ver Anexo 4.4).  

 

1.3. No EIA, é identificado, como projeto associado, "( ...) a implantação de um novo acesso 
com ligação direta à autoestrada A3 que proporciona a adequada acessibilidade [ao PE], 
evitando-se com isso a circulação dos veículos pesados pelas vias existentes, de 
reduzidas características geométricas, atravessamento de numerosas povoações e 
reduzida segurança para as populações". 

 Não obstante, esta ligação não é caracterizada, nem os respetivos impactes ambientais 
avaliados. 

 Desta forma, deverão ser apresentadas a caracterização da área de estudo, identificação 
e avaliação dos impactes ambientais (bem como respetivas medidas de 
minimização/potenciação/compensação e eventuais planos de monitorização) 
decorrentes da: 

  i) construção do referido projeto associado de ligação à A3 (entre o nó de Sapardo e 
   o PE), numa extensão de aproximadamente 6 km, de acordo com o EIA. 

  Tendo em consideração que esta ligação atravessa também os municípios de Vila Nova 
   de Cerveira e Valença, deverá ser apresentada documentação que suporte a 
   viabilidade da execução da mesma; 

  ii) não construção do referido projeto associado de ligação à A3, mantendo-se a 
    circulação do tráfego relacionado com o projeto a efetuar-se pela EM513 e EN303, tal 
   como atualmente, cf. descrito no EIA. 

 
O projeto da “Ligação das Zonas de Acolhimento Industrial de Paredes de Coura à Rede 

Viária Fundamental” foi objeto de um Estudo Ambiental, elaborado de acordo com as 

exigências do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado pelos 

decretos-leis n.º 47/2014, de 24 de março, e 179/2015, de 27 de agosto, e da Portaria 

n.º 395/2015, de 4 de novembro, tendo-se concluído que este não se encontra sujeito 

a procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental, apesar de que, e de acordo com o 

ponto 1 do artigo 3 do referido Decreto-Lei, “Compete à entidade licenciadora ou 

competente para autorização do projeto decidir sobre a sujeição a AIA (…)”. 
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O projeto e respetivo Estudo Ambiental foi remetido pela Câmara Municipal de 

Paredes de Coura à IP – Infraestruturas de Portugal, S.A., que corresponde à entidade 

licenciadora. No Anexo 3.1 apresenta-se o respetivo parecer da IP.  

 

Face ao exposto, considera-se que o projeto do acesso corresponde a processo 

autónomo e independente do projeto objeto do presente EIA, sendo que a sua 

execução não é condição sine qua non para a ampliação do Parque Empresarial de 

Formariz. Apesar deste acesso ser importante, a exploração do parque, atual e futuro, 

é independente da nova via ser ou não construída. Tal como se verifica atualmente, a 

acessibilidade ao parque empresarial será assegurada pelas vias existentes. 

 

1.4. Deverá ser especificada a ocupação dos lotes existentes, incluindo a identificação de 
todas as empresas já instaladas no PE Formariz, bem como a descrição das principais 
atividades das mesmas (incluindo CAE). 

 Deverá igualmente ser especificada a tipologia dos lotes a ocupar. 

 
No Anexo 4.1 identificam-se as principais empresas já instaladas no Parque Empresarial 

de Formariz, bem como a descrição das principais atividades das mesmas (incluindo 

CAE). Em anexo ao Anexo 4.1 apresenta-se mapa onde é especificada a tipologia dos 

lotes existentes e a ocupar. 

 

1.5. Deverão ser cartografadas e quantificadas as superfícies correspondentes às áreas 
impermeabilizadas e não impermeabilizadas na área total do parque. 

 
De acordo com a Fig. Adit. 3 do Anexo 2, as áreas impermeabilizadas, correspondentes 

aos lotes, arruamentos e passeios, abrangem um total de cerca de 17,9 ha (9,7 ha 

relativos ao parque existente e 8,2 ha à área a reformular e a ampliar), sendo que os 

espaços sobrantes (áreas verdes de reserva e proteção), não impermeabilizados, 

ocupam aproximadamente 6,9 ha. 

 

1.6. Deverá ser apresentado o balanço resultante da movimentação das terras, identificando, 
desde logo, as alternativas viáveis para empréstimo e/ou vazadouro. 

 

De acordo com os elementos de projeto, a movimentação de terras envolve um 

volume de cerca de 34 000 m3, que serão utilizados na sua totalidade para obtenção 

das cotas das plataformas e arruamentos, incluindo regularização de taludes. Não se 

preveem desta forma terras sobrantes. Por outro lado, o volume de terras escavadas 

será suficiente e adequado às necessidades, pelo que não haverá lugar a empréstimos. 
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1.7. Deverá ser apresentada cópia do Regulamento do Parque Empresarial de Formariz. 

 
No Anexo 4.2 apresenta-se cópia do Regulamento do Parque Empresarial de Formariz. 

 

1.8. O cronograma apresentado na página 27 do EIA deverá ser detalhado. 
 

1.9. Deverão ser explicitadas as intervenções com impacte, apresentando-as por fases, de 
construção e de operação/exploração, e incluir como intervenções a realizar a instalação 
dos estaleiros e os acessos (incluindo os provisórios). 

 
No Anexo 6.1 apresenta-se o cronograma do projeto. 

 

1.10. Dever-se-á esclarecer onde se preveem executar os acessos provisórios e instalar o(s) 
estaleiro(s), procedendo à correspondente identificação e avaliação de impactes. 

 
Na Fig. Adit. 4 do Anexo 2 apresenta-se planta com a área de localização do estaleiro. 

Trata-se de uma zona já intervencionada, com sinais evidentes de escavação e 

mobilização de solos, a qual será ocupada pelos vários lotes do projeto de 

reformulação e ampliação. Uma vez que a área de estaleiro não irá pressupor 

afetações adicionais de solos, para além das áreas definidas no projeto, o impacte a 

nível de ocupação será nulo.  

 

Em termos de visibilidades, o estaleiro apresenta-se visível sobretudo para as 

povoações localizadas a sul/sudeste, nomeadamente para Portelinha/Ponte Nova, 

embora, de uma maneira geral, a sua presença seja encoberta pela vegetação florestal 

que caracteriza a envolvente do parque empresarial. Assim, apesar de negativo, este 

impacte é contudo temporário, não sendo de esperar a este nível impactes 

significativos. No Anexo 13.1 é efetuada a análise de pormenor deste aspeto no âmbito 

do fator ambiental Paisagem. Os aspectos relacionados com eventuais contaminações 

do solo e de gestão de resíduos no estaleiro, foram tidos em consideração, sendo 

analisados no Anexo 14. 

 

Relativamente aos acessos provisórios, os mesmos não são necessários, sendo o 

acesso feito pelos arruamentos existentes. 

 

1.11. Deverá ser apresentado estudo de tráfego que caracterize a situação atual, bem como 
preveja as alterações decorrentes da ampliação. 

 
No Anexo 5.1 apresenta-se o Estudo de Tráfego. 
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2. Geologia 

 

2.1. Apresentação da cartografia adequada à fase do projeto. 
 

2.2. Apresentação de um Estudo Geotécnico para a área de ampliação do projeto. 

 
O Estudo Geológico e Geotécnico é apresentado no Anexo 5.2.  

 

2.3. Reformulação da caracterização da situação de referência com base no Estudo 
Geotécnico. 

 
A caracterização do estado atual do ambiente é apresentada no Anexo 7.1. 

 

2.4. Eventual reformulação do capítulo de identificação e caracterização dos impactes, face à 
reformulação da situação de referência e consequente apresentação de eventuais 
medidas de minimização específicas. 

 
Na sequência da caracterização do estado atual do ambiente do EIA, não se vislumbra 

necessário a revisão da identificação e caracterização dos impactes e das medidas, 

pelo que a informação apresentada no EIA mantém-se válida. 

 

3. Qualidade do Ar 

 

3.1. Na apresentação deste fator ambiental não é referenciado o respetivo enquadramento 
legal, nomeadamente o Decreto-Lei n.º 102/2010 de 23 de setembro, alterado pelo 
Decreto-Lei 43/2015, de 27 de março, que fixa os objetivos para a qualidade do ar 
ambiente e estabelece o regime da avaliação e gestão da qualidade do ar ambiente, 
bem como outros diplomas que se justifiquem e se considerem relevantes. 

3.2. Deverão ser apresentados dados e tratamento estatístico relativamente a parâmetros 
meteorológicos e fatores climáticos, ou em alternativa ser acrescentado o fator 
ambiental clima, no qual constem os referidos dados, de forma a possibilitar uma análise 
mais aprofundada, permitindo, em caso dúbio, retirar ilações sobre a inter-relação dos 
mesmos com potenciais impactes significativos, secundários e/ou cumulativos, diretos 
ou indiretos, com a qualidade do ar e possíveis emissões de gases poluentes associados a 
atuais e/ou futuras atividades económicas. 

3.3. A informação apresentada para análise de dados, no que diz respeito à caraterização da 
Estação da Rede Nacional da Qualidade do Ar Minho-Lima (denominada no relatório 
apresentado como "Senhora do Minho") deverá ser o mais atual possível à data de 
realização deste EIA/Aditamento, pelo que os dados apresentados relativos a 2010, 
deverão ser atualizados. Esta informação está disponível para consulta na página 
eletrónica da Agência Portuguesa do Ambiente (http://qualar.apambiente.pt/). 
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No Anexo 8.1 apresenta-se a caracterização do estado atual do ambiente relativa ao 

fator ambiental Qualidade do Ar e uma descrição das condições de dispersão dos 

poluentes atmosféricos onde são abordados os fatores climáticos com influência na 

Qualidade do Ar, nomeadamente a velocidade e direção do vento. É ainda realizada 

uma avaliação de impactes decorrentes do projeto de reformulação e ampliação do 

Parque Empresarial de Formariz e definidas as medidas de minimização para os 

impactes identificados. 

 

3.4. Deverão ser apresentados dados quantitativos e qualitativos (reportados à data de 
elaboração deste EIA/Aditamento), sobre a identificação de eventuais áreas de 
excedência aos valores limite das concentrações no ar ambiente dos poluentes e 
partículas em suspensão, bem como quantificação da população exposta, distância a 
recetores sensíveis, metodologia utilizada, monitorizações 
(tipo/locais/parâmetros/frequências) e demais critérios de acordo com o 
enquadramento legal do descritor ambiental em análise e natureza do projeto 
(ampliação), bem como esclarecimento sobre a necessidade de eventuais planos de 
monitorização, caso se justifique. 

 

Até à data do presente Aditamento não existem dados de monitorização da qualidade 

do ar para a envolvente do Parque Empresarial de Formariz, não sendo conhecidos 

dados quantitativos e qualitativos sobre a identificação de eventuais áreas de 

excedência aos valores limite das concentrações no ar ambiente dos poluentes e 

partículas em suspensão. 

 

Embora algumas das empresas sediadas no Parque Empresarial possam considerar-se 

potenciais fontes poluentes da qualidade do ar, nomeadamente as ligadas à produção 

de plástico e calçado, conforme referido no EIA, as mesmas não serão significativas 

cumprindo naturalmente a sua instalação com as normas de licenciamento em vigor. 

 

3.5. Deverão ser apresentadas evidências fotográficas e cartográficas de todas as principais 
fontes fixas e difusas que possam existir na zona envolvente ao projeto, bem como a 
indicação de quais as que eventualmente possam ter um maior impacte sobre a 
qualidade do ar ambiente. 

 
Na caracterização da qualidade do ar local poderá aferir-se que as principais fontes 

locais de emissão de poluentes atmosféricos estão associadas à circulação do tráfego 

automóvel (sendo esta a mais relevante na área de estudo), às atividades económicas 

já instaladas no Parque Empresarial de Formariz e às práticas agrícolas / florestais. 
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A rede rodoviária principal na zona em estudo é genericamente constituída pelas 

EN303, EN201, EM513 (atual estrada de acesso ao Parque Empresarial) e, mais 

afastada, pela A3. As emissões geradas pelos veículos automóveis circulantes poderão 

ser responsáveis pela degradação da qualidade do ar nas faixas que acompanham 

estas vias, facto este que poderá ser mais sentido nas zonas junto aos aglomerados 

populacionais atravessados, dada a sensibilidade dos recetores. 

 

No que respeita à EN303, esta regista atualmente uma baixa/moderada procura de 

tráfego em todos os troços analisados (cerca de 1500 a 3000 veículos/dia), sendo que a 

percentagem de pesados aumenta na proximidade da A3, uma vez que o volume total 

de veículos diminui, mantendo-se sensivelmente o volume de pesados, representando 

estes fontes emissoras de poluentes atmosféricos, do tipo linear, de maior importância 

no contexto da área em estudo. 

 

Os poluentes de maior expressão quantitativa e qualitativa emitidos pelos processos 

de combustão dos motores dos veículos são o dióxido de carbono (CO2), monóxido de 

carbono (CO) e os óxidos de azoto (NOx), a par dos das partículas (PM10), dióxido de 

enxofre (SO2) e fumos negros, de menor significado. Também do desgaste dos pneus e 

travões se libertam partículas de asbestos (substância de elevada toxicidade), ainda 

que em reduzidas quantidades, ficando na sua maioria depositadas no pavimento da 

via. 

 

Como referido no EIA, no que respeita a fontes poluentes fixas, o Parque Empresarial 

de Formariz (com indústrias instaladas, principalmente de fabrico de componentes de 

plástico e calçado), pode-se considerar como uma potencial fonte, mas que não tem 

contudo contribuição com significado para a alteração da qualidade do ar, cumprindo 

naturalmente a sua instalação com as normas de licenciamento em vigor. 

 

Por sua vez, as práticas agrícolas/florestais, designadamente a movimentação de solos 

resultantes do lavradio de terras, proporcionam a existência de Partículas Totais em 

Suspensão na envolvente. De referir, contudo, que a zona em estudo e envolvente 

próxima é caracterizada principalmente por áreas de pastagem, não lavradas, não se 

considerando deste modo uma fonte significativa de emissões de poluentes 

atmosféricos. 

 

Na Fig. Adit. 5 encontram-se cartografadas as principais fontes fixas e difusas existentes 

na envolvente da área de projeto, com evidências fotográficas. 
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4. Recursos Hídricos 

 

4.1. Na avaliação dos impactes na fase de exploração, não foram identificados, em concreto, 
os resultantes do aumento do caudal das águas pluviais que afluirá à ribeira de 
Borzendes, nomeadamente o agravamento dos riscos de extravasão marginal dessa 
ribeira, pelo que deverá ser apresentada a identificação e avaliação dos impactes 
resultantes do aumento do caudal das águas pluviais que afluirá à ribeira de Borzendes, 
avaliando ainda as implicações decorrentes desse aumento de caudal no agravamento 
dos riscos de inundação. Face aos resultados obtidos, deverão ser apresentadas as 
respetivas medidas de minimização e, caso necessário, plano de monitorização. 

 
De acordo com o Estudo Hidrológico apresentado no Anexo 5.3, o caudal de cheia 
centenária escoado pela linha de água da Rib.ª de Borzendes é de cerca de 59,03 m3/s. 
Com a ampliação do Parque Empresarial de Formariz, e uma vez que as águas pluviais 
provenientes da drenagem superficial do loteamento e dos novos arruamentos serão 
entregues num único ponto de descarga na Rib.ª de Borzendes, será previsto um 
“aumento” da bacia de drenagem deste curso de água. O caudal resultante do 
aumento da área da correspondente à ampliação do Parque Empresarial, é de 59,25 
m³/s, o que equivale a menos de 1% de acréscimo da área em questão. Deste modo, 
podemos concluir que o acréscimo de caudal resultante da ampliação do parque 
empresarial é insignificante, não trazendo impacto significativo no caudal afluente à 
linha de água em questão, estando de parte qualquer tipo de agravamento de riscos 
de inundação, e alargamento marginal da ribeira. 
 

5. Ambiente Sonoro 

 

5.1. No EIA a análise da situação atual teve como base a consulta dos Mapas de Ruído do 
concelho, não tendo sido efetuada qualquer medição de validação, nem estando previsto 
qualquer plano de monitorização do ruido, designadamente para a fase de exploração. 
Por outro lado, nada é referido quanto às empresas que poderão vir a instalar-se no 
Parque Empresarial de Formariz. 

 Entendendo-se que a distância a que se encontram os recetores sensíveis por si só não 
garante o cumprimento dos valores limite, deverá ser apresentado um plano de 
monitorização do ruído para a fase de exploração. 

 
A caracterização da situação atual, bem como à avaliação de impactes decorrentes da 

ampliação do Parque Empresarial de Formariz no ambiente sonoro local, 

nomeadamente os impactes associados ao aumento do tráfego rodoviário de e para o 

Parque, é apresentada no Anexo 9.1 do presente aditamento. O Anexo 9.2 inclui o Plano 

de Monitorização de Ruído para a fase de exploração. 

 

O Relatório de Ensaios é apresentado no Anexo 9.3. 
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6. Sistemas Ecológicos 

 

Para a adequada descrição do projeto, aprofundamento da caracterização da situação de 
referência e reavaliação da análise de impactes ambientais e das medidas de 
minimização/potenciação/compensação, no âmbito da avaliação do presente fator ambiental, 
deverá ser apresentada a seguinte informação complementar: 

Caracterização do estado atual do ambiente: 

6.1. Cartografar a escala adequada o corredor ecológico do PROFAM, na área que abrange a 
área de estudo e analisar a sua relevância.  

 
Apresentam-se na Fig. Adit. 6 do Anexo 2 as Áreas de Interesse Conservacionista, 

abrangidas pela área de projeto ou presentes na sua envolvente. A figura inclui os 

corredores ecológicos definidos no PROF do Alto Minho. 

 

Da análise da referida figura verifica-se que o projeto encontra-se integralmente 

abrangido pelo corredor do PROF do Alto Minho.  

 

Os corredores ecológicos do PROF do Alto Minho coincidem com os vales dos 

principais rios desta região, nomeadamente os rios Minho e Lima, e de dois dos seus 

afluentes, designadamente os rios Coura e Vez. O projeto em estudo integra o 

corredor ecológico do rio Coura. 

 

Estas áreas são consideradas no PROF para as funções de proteção e de conservação, 

nomeadamente a subfunção de proteção da rede hidrográfica, com objetivos de 

gestão e intervenções florestais ao nível da condução e restauração de povoamentos 

nas galerias ripícolas, bem como a subfunção de conservação de recursos genéticos, 

com objetivos de gestão da manutenção da diversidade genética dos povoamentos 

florestais e manutenção e fomento dos próprios corredores ecológicos. 

 

Conforme referido no EIA e exposto mais à frente, nos pontos seguintes, o projeto 

insere-se numa área intervencionada, com forte mobilização dos solos, e espaços 

florestais presentes em zonas marginais dominados por espécies de produção, como o 

eucalipto (Eucalyptus globulus) e pinheiro-bravo (Pinus pinaster). Não se verificará a 

afetação de galerias ripícolas, nem de floresta autóctone, pelo que não existe 

incompatibilidade entre o presente projeto em estudo e os objetivos de gestão para os 

corredores ecológicos definidos no PROF do Alto Minho. 
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Importa ainda salientar que o projeto prevê medidas de remoção/contenção de 

espécies invasoras para a área de implantação de projeto, e a utilização de elementos 

arbóreos autóctones (Quercus robur) para a sua integração paisagística, que 

constituem aspetos positivos na conservação de recursos genéticos e 

rearborização/revegetalização com espécies autóctones características da região. 

 

6.2. Delimitar a área de estudo, em cartografia a escala adequada, abrangendo a área de 
intervenção direta do projeto e uma área envolvente mais alargada, com a definição de 
um buffer.  

 
Apresenta-se no Anexo 2, ao presente documento, a Carta de Biótopos e Habitats 

(Fig. Adit. 7), para a área de implantação de projeto e envolvente próxima, 

compreendida num buffer de cerca de 500 m a partir do limite do Parque Empresarial. 

 

No quadro seguinte identificam-se os biótopos / habitats presentes na zona de 

expansão e envolvente do Parque Empresarial, sendo ainda efetuada a sua 

correspondência com os habitats classificados no Anexo B-I do Decreto-lei 

n.º 156-A/2013, de 8 de novembro. 

 

Quadro 1 – Biótopos / Habitats Ocorrentes e sua correspondência com o Anexo B-I do 

DL n.º 156-A/2013, de 8 de novembro 

Biótopo / Habitat Anexo B-I do DL 156-A/2013 

Carvalhal de Carvalho-roble e amial ripícola 

Correspondem a mesobosques dominados por Quercus robur, do 
Rusco-aculeati-Quercetum roboris, em contacto catenal com amiais 
ripícolas do Narcisso Scrophulario-Alnetum glutinosae. 

Este biótopo / habitat desenvolve-se ao longo das principais linhas de 
água da região, nomeadamente a ribeira de Borzendes (a oeste do 
limite do Parque Empresarial de Formariz) e o rio Coura (a sul do 
limite do Parque Empresarial de Formariz). 

Contacta catenalmente com povoamentos de pinheiro-bravo e 
eucalipto, estes últimos situados em cotas superiores. 

Os mesobosques de Quercus 
robur enquadram-se no habitat 
9230, mais precisamente no 
subtipo 9230pt1 Carvalhais de 
Quercus robur. 

O amial ripícola enquadra-se no 
habitat 91E0, mais 
precisamente no subtipo 
91E0pt1. 

Carvalhal de Carvalho-roble 

Mesobosques dominados por Quercus robur. Correspondem a 
pequenas bolsas florestadas fragmentadas que confrontam com áreas 
agrícolas ou que contactam catenalmente com povoamentos de 
pinheiro-bravo e eucalipto. 

Ocupam geralmente as orlas de manchas importantes de floresta de 
produção, funcionando quase como um ecótono entre zonas 
florestais e agrícolas. 

Embora muito fragmentados e 
frequentemente em mosaico 
com espécies de produção 
florestal (pinheiro-bravo e 
eucalipto) e espécies invasoras 
(Acácia), as zonas melhor 
preservadas enquadram-se no 
habitat 9230, mais 
precisamente no subtipo 
9230pt1. 
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Biótopo / Habitat Anexo B-I do DL 156-A/2013 

Giestal 

Correspondem a matagais altos dominados por Cytisus striatus, do 
Ulici latebracteati-Cytisetum striati. 

Encontram-se geralmente associadas a áreas de produção florestal, 
contactando com povoamentos de pinheiro-bravo e eucalipto. 
Correspondem a zonas de corte ou zonas degradadas de espaços 
florestais de produção. 

Etapa subserial dos mesobosques autóctones. 

Não são enquadráveis em 
nenhum habitat do Anexo B-I 
do DL 156-A/2013. 

Vegetação ruderal com urzais-tojais esparsos 

Correspondem a terrenos com mobilização elevada e ação atrópica 
frequente. São zonas de urzais-tojais muito fragmentados do Ulicetum 
latebracteato-minoris, verificando-se elementos característicos desta 
comunidade de forma esparsa. 

Corresponde a comunidade vegetal dominante dentro dos limites do 
parque empresarial.  

De salientar que na área de reformulação e ampliação a mobilização 
de solos foi a mais importante, verificando-se áreas importantes de 
solo nu. 

Embora com vários elementos 
característicos do habitat 4030, 
mais precisamente 4030pt2 
Tojais e urzais-tojais galaico-
portugueses não litorais, face 
ao grau elevado de degradação 
este biótopo/habitat não se 
enquadra em nenhum habitat 
do Anexo B-I do DL 156-A/2013. 

Povoamento de pinheiro-bravo 

Correspondem a plantações de pinheiro-bravo (Pinus pinaster) com 
presença pontual de eucalipto e, em subcoberto alguns carvalhos-
roble, e infestantes, nomeadamente espécimes de acácia-da-austrália 
e acácia-mimosa. Subcoberto ocupado por matos rasteiros (tojais e 
urzais-tojais). 

Ocupam zonas de cumeada e as cotas mais elevadas das encostas dos 
vales da ribeira de Borzendes e rio Coura. 

Não são enquadráveis em 
nenhum habitat do Anexo B-I 
do DL 156-A/2013. 

Povoamento de eucalipto 

Correspondem geralmente a monoculturas recentemente plantadas. 
Subcoberto pouco desenvolvido com solo muito mobilizado, e matos 
rasteiros esparsos (tojais e urzais-tojais). 

Presente a oeste e norte do parque empresarial. 

Não são enquadráveis em 
nenhum habitat do Anexo B-I 
do DL 156-A/2013. 

Povoamento de eucalipto 

Biótopo / habitat em tudo semelhante ao anterior, porém com forte 
presença de infestantes, nomeadamente espécimes de acácia-da-
austrália (Acacia melanoxylon) e acácia-mimosa (Acacia dealbata). 

Presente a sul e a este do limite do parque empresarial. 

Não são enquadráveis em 
nenhum habitat do Anexo B-I 
do DL 156-A/2013. 

Terrenos agrícolas 

Corresponde a campos agrícolas, para agricultura de subsistência e 
produção de pasto. 

Não são enquadráveis em 
nenhum habitat do Anexo B-I 
do DL 156-A/2013. 

 

Conforme referido no EIA e como é visível na carta de biótopos/habitats e quadro 
anterior, as áreas de maior interesse ecológico desenvolvem-se essencialmente ao 
longo dos vales dos principais cursos de água existente (Borzendes e Coura), 
encontrando-se fora dos limites do parque empresarial de Formariz. As áreas de 
implantação dos novos lotes, arruamentos e passeios, incidem em áreas previamente 
mobilizadas e fortemente degradadas, não sendo afetados habitats constantes do 
Anexo B-I do Decreto-lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro. 
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6.3. Apresentar cartas, a escala adequada, da rede hidrográfica, festos e talvegues e 
orografia, abrangendo a área do projeto e a área envolvente.  

 
A referida cartografia é apresentada no Anexo 2, nomeadamente a Fig. Adit. 11 – 

Hipsometria e Fig. Adit. 12 – Declives. A sua análise consta do ponto 13 do presente 

documento, relativo ao fator ambiental Paisagem. 

 

6.4. Especificar a metodologia adotada na elaboração do estudo, nomeadamente no 
trabalho de campo, bem como a data e a duração do mesmo.  

 
A caracterização dos aspetos relativos à flora e vegetação e fauna teve por base uma 

metodologia faseada que, em primeiro lugar, compreendeu a recolha de informação 

existente (estudos específicos, planos de ordenamento, publicações científicas, etc.) 

para a região em estudo e envolvente e, posteriormente, a realização de prospeções 

de campo orientadas para os diferentes grupos biológicos. 

 

A análise da componente de flora e vegetação foi efetuada com base na avaliação da 

situação de referência de vários fatores ambientais (e.g. solo, clima, ocupação do solo), 

recorrendo à informação de base existente para a região e zona envolvente, 

nomeadamente estudos de impacte ambiental, planos de ordenamento, estudos e 

análises no âmbito da flora e vegetação que se integrem total ou parcialmente na área 

em estudo. 

 

A caracterização da componente de flora e vegetação incluiu igualmente: 

 Prospeção para a identificação e confirmação das principais comunidades 

vegetais existentes através de bioindicadores e respetivo enquadramento 

sintaxonómico, segundo critérios florísticos, fisionómicos e ecológicos; 

 Prospeção dos locais de implantação dos elementos de projeto (lotes, 

arruamentos e passeios) e sua envolvente próxima; 

 O diagnóstico dos habitats definidos na Diretiva Comunitária Habitats 

(92/43/CEE), transposta para Portugal pelo Decreto-lei n.º n.º 140/99, de 24 de 

abril, alterado pelo Decreto-lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro, e pelo 

Decreto-lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro, com base nos bioindicadores 

presentes. 
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A identificação dos taxa foi realizada em campo e através da bibliografia adequada à 

área em estudo (Franco, 1984; Franco & Rocha Afonso, 1994 – 2003; Castroviejo et al., 

1986-2012; Valdés et al., 1987). 

 

Para integração dos vários estatutos de proteção e conservação das espécies e 

unidades ecológicas identificadas, procedeu-se à consulta da legislação aplicável, 

programas em vigor e convenções internacionais, nomeadamente a recentemente 

ajustada no Decreto-lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro, o Decreto-lei n.º 169/2001, 

de 25 de maio, que aprova a proteção ao sobreiro e o Plano Setorial da Rede Natura 

2000 (ICN, 2005). 

 

À semelhança da flora e vegetação, a caracterização dos diferentes grupos faunísticos 

seguiu uma abordagem faseada, tendo-se em primeiro lugar procedido à recolha de 

informação existente para a região em estudo, nomeadamente estudos de impacte 

ambiental e relatórios de monitorização de parques eólicos presentes na envolvente 

de projeto, aos altas publicados pelo ICNF (anterior ICNB), bem como aos planos de 

ordenamento existentes para área de estudo e envolvente (PDM, POAP, PROF, etc.). 

 

Para além da análise bibliográfica detalhada, foram igualmente efetuados 

levantamentos de campo direcionados para diferentes grupos faunísticos, 

nomeadamente avifauna, herpetofauna e mamofauna. O levantamento faunístico 

consistiu na realização de percursos junto dos locais de implantação dos diferentes 

elementos de projeto, e sua envolvente próxima, nomeadamente por observação 

direta visual, deteção auditiva e observação indireta através da identificação de 

vestígios. 

 

Os levantamentos de campo foram realizados em janeiro, nos dias 12 e 13. 

 

6.5. Realizar e apresentar a listagem da flora com indicação das espécies inventariadas na 
área do projeto e na envolvente, indicando os seus nomes comuns e científicos, biótopos 
de ocorrência e estatutos de proteção/conservação nacional e internacional.  

 
A listagem da flora com indicação das espécies inventariadas na área de projeto e na 

envolvente é apresentada no Anexo 10.1 ao presente documento. 

 

Foram inventariadas um total de 51 taxa, dos quais se destacam 3 espécies exóticas 

nomeadamente Acacia dealbata, Acacia melanoxylon e Eucalyptus globulus. 
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As restantes espécie são autóctones, sendo de salientar a presença de 3 endemismos 

ibéricos, Omphalodes nitida, Adenocarpus lainzii e Ulex europaeus subsp. 

latebracteatus. Em termos de espécies de interesse conservacionista, há que destacar 

a presença de Ilex aquifolium em subcoberto de zonas de carvalhal, protegido ao 

abrigo do Decreto-lei n.º 423/89 de 4 de dezembro. 

 

Os exemplares de Ilex aquifolium identificados encontram-se fora do limite do parque 

empresarial em estudo, mais precisamente na mancha de carvalhal de carvalho-roble 

presente junto ao seu limite nordeste. 

 

6.6. Apresentar a carta de uso do solo, a escala adequada, que melhor demonstre a 
ocupação do território (povoamento, atividades, infraestruturas e equipamentos) na 
área envolvente mais alargada do projeto e realizar a sua adequada caracterização 
geral.  

 
Apresenta-se no Anexo 2, ao presente documento, a Carta de Uso do Solo (Fig. Adit. 8), 

para a área de implantação de projeto e envolvente alargada. 

 

6.7. Apresentar na carta de biótopos a localização dos locais inventariados e prospetados no 
trabalho de campo. as áreas de maior relevância florística e ecológica e de ocorrência de 
espécies exóticas invasoras.  

 
A Carta de Biótopo e Habitas (Fig. Adit. 7) é apresentada no Anexo 2 do presente 

documento.  

 

Para caracterização de biótopos/habitats foi prospetada a área compreendida no 

limite do parque empresarial, e ainda a envolvente próxima. Foram ainda prospetadas 

zonas na envolvente mais alargada, nomeadamente para uma caracterização mais 

pormenorizada da ribeira de Borzendes. Na Carta de Biótopos e Habitats 

apresentam-se os transetos efetuados para caracterização da fauna e flora. Para além 

destes transetos foram ainda visitas expeditas a outros locais dentro e fora do limite 

do parque empresarial, para complementar a cartografia de biótopos e habitats. 

 

Como verificado no EIA, e nos pontos seguintes, destacam-se como áreas de maior 

relevância florística e ecológica, as áreas de Carvalhal de carvalho-roble e amial 

ripícola, enquadráveis nos habitats 91E0pt1 e 9230pt1, correspondentes a 

comunidades climácicas, onde ocorrem espécies de importante valor de conservação, 

como é o caso de Ilex aquifolium. 



        
 

  4676-DC-007-GA-ac-EIA-EP_Adit 16 

 

Conforme referido anteriormente, as áreas de maior interesse ecológico desenvolvem-

se ao longo dos principais cursos de água existentes, fora do limite do parque 

empresarial. É apenas de destacar uma pequena mancha de carvalhal que margina o 

limite nordeste do parque empresarial. 

 

No que se refere às espécies exóticas invasoras, como é visível na carta de biótopos e 

habitats, verifica-se a ocorrência de Acacia dealbata e Acacia melanoxylon em duas 

manchas florestais junto ao limite sul e este do parque empresarial. Estas espécies 

ocorrem em mosaico com eucalipto e, em menor expressão, com pinheiro-bravo.  

 

6.8. Apresentar as fichas dos biótopos identificados, dentro da área do projeto e na 
envolvente, com a sua caracterização sucinta, respetivo IVB (índice de valorização dos 
biótopos), eventual ocorrência ou vestígios de Habitats naturais e semi-naturais e 
principais espécies vegetais e animais dominantes, apresentando fotos dos mesmos.  

 
As fichas dos biótopos identificados dentro da área de projeto e envolvente 

encontram-se apresentadas no Anexo 10.2 ao presente documento. Dos biótopos 

identificados destacam-se como de maior valor ecológico os amiais ripícolas e 

carvalhais de carvalho-roble. 

 

A valoração dos biótopos / habitat foi calculada através da média aritmética de 5 

variáveis, cujos parâmetros variam de 0 a 10, sendo este último o valor máximo que 

cada biótopo pode apresentar (ICNB, 2012). A sua importância conservacionista é 

atribuída através da comparação dos respetivos valores, verificando-se se a 

classificação obtida é congruente com a realidade ecológica, de modo a salvaguardar 

hierarquias ambíguas deste ponto de vista. 

 

As variáveis utilizadas são as seguintes: 

 Diretiva Habitats (presença do habitats na Diretiva Habitats – Diretiva 

nº92/43/CEE, de 21 de Maio, relativa à preservação dos habitats naturais e da 

fauna e flora selvagens); 

 Grau de Raridade (Representatividade) (este parâmetro pretende medir a 

importância do habitat em termos da sua raridade a nível nacional, e está 

fortemente relacionado com uma medida de representatividade do habitat); 

 Grau de Naturalidade (Estado de Conservação) (a integridade do sistema é 

calculada em função do grau de influência humana); 
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 Grau de Ameaça (é medido em função de perturbação derivada da atividade 

humana, ou seja, é uma medida das pressões existentes que diminuem as 

probabilidades de manutenção da comunidade e das características naturais); 

 Singularidade (o interesse científico deverá ser atribuído através de critérios 

com base no conhecimento existente sobre a região e adequados neste caso à 

flora). 

 

6.9. Apresentar em quadros, para todos os grupos faunísticos, as espécies detetadas no 
terreno e as potencialmente ocorrentes na área de estudo (área do projeto e área 
envolvente), indicando os seus nomes comuns e científicos, a fenologia das espécies, 
estatutos de proteção/conservação nacional e internacional e biótopos de ocorrência e, 
para as aves, referir a eventual existência de IBA.  

 
As listagens das espécies detetadas no terreno e as potencialmente ocorrentes na área 

de estudo encontram-se apresentadas no Anexo 10.3 ao presente documento. 

 

São potencialmente ocorrentes, para a área de projeto e envolvente próxima, um total 

de 118 Taxa, dos quais 9 anfíbios, 8 répteis, 68 aves e 33 mamíferos. Os levantamentos 

de campo permitiram confirmar a presença de 25 espécies, nomeadamente 1 anfíbio, 

19 aves e 5 mamíferos. 

 

Nenhuma das espécies identificadas em campo apresenta um estatuto importante de 

conservação, sendo todas classificadas de “Pouco Preocupante”. Importa todavia 

salientar que as amostragens podem estar condicionadas pelo período de 

amostragens, em particular grupos faunísticos com pouca atividade durante o inverno, 

como é o caso da herpetofauna. A ribeira de Borzendes apresenta características para 

algumas espécies de anfíbios e répteis com estatuto de conservação importante, como 

é o caso de Chioglossa lusitanica e Lacerta schreiberii. 

 

6.10. Explicitar a eventual presença ou vestígios de habitats naturais ou semi-naturais da 
Diretiva Habitats, bem como a ocorrência de espécies RELAPE ou com estatuto de 
proteção na área de estudo.  

 
Conforme referido anteriormente destacam-se dois habitats enquadráveis no 

anexo B-I do Decreto-lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro, nomeadamente no 

habitat 91E0pt1 amiais ripícolas e 9230pt1 Carvalhais de Quercus robur, os quais se 

encontram cartografados na Carta de Biótopos e Habitats (Fig. Adit. 7 do Anexo 2).  
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No que se refere a espécies RELAPE é de destacar Ilex aquifolium, protegida ao abrigo 

do Decreto-lei n.º 423/89 de 4 de dezembro. São ainda de assinalar 3 endemismos 

ibéricos, porém com distribuição alargada na região e território nacional. 

 

6.11. Cartografar e caracterizar as áreas de maior interesse ecológico ocorrentes na área do 
projeto e envolvente, indicando a superfície ocupada.  

 
A área de estudo considerada para a Carta de Biótopos e Habitats (Fig. Adit. 7 do 

Anexo 2), compreende toda a área do Parque Empresarial, e ainda um buffer de 500 m 

a partir do limite do mesmo, totalizando cerca de 205,92 ha. 

 

Como referido anteriormente, destacam-se como áreas de maior valor ecológico, os 

biótopos Carvalhal de carvalho-roble e amial ripícola, e Carvalhal de carvalho-roble, 

ambos com valoração de habitat de cerca de 8,0 (ver fichas de caracterização de 

biótopo / habitat no Anexo 10.2) e enquadráveis em habitats do anexo B-I do 

Decreto-lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro. Estas áreas ocupam cerca de 51,19 ha 

da área de estudo (25% da área de estudo). 

 

Deste 51,19 ha, apenas 0,31 ha se encontram dentre dos limites do parque 

empresarial de Formariz (0,6 % das áreas de maior interesse ecológico, presentes na 

área de estudo), mais precisamente na área sobrante do parque, que será sujeito a 

integração paisagística. 

 

Uma vez que o plano de integração paisagística prevê a manutenção das áreas de 

maior interesse ecológico, não haverá, por parte do projeto de ampliação, afetação 

direta destas áreas. 

 

6.12. Cartografar as áreas de ocorrência das espécies invasoras referidas no EIA e realizar a 
sua caracterização em termos de expressividade e áreas abrangidas.  

 
Identificam-se na Carta de Biótopos e Habitats (Fig. Adit. 7 do Anexo 2) duas zonas 
florestais dominadas por eucalipto, com presença de espécies exóticas invasoras, 
nomeadamente Acacia dealbata e Acacia melanoxylon. Estas áreas florestais ocupam 
cerca de 11,11 ha, dos quais 3,3 ha se situam dentro do limite do Parque Empresarial 
(sul e este). 
 

Dos 11,11 ha estimam-se que 0,5 ha são ocupados por espécies exóticas invasoras 
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6.13. Quantificar as áreas afetadas/biótopo.  

 
No quadro seguinte apresenta-se a estimativa das áreas afetadas, por biótopo/habitat, 

pela ampliação do Parque Empresarial de Formariz, nomeadamente pelo novo 

loteamento, arruamentos e passeios (8,2 ha). 

 

Quadro 2 – Estimativa das áreas afetadas pela reformulação e ampliação 

do Parque Empresarial de Formariz 

Biótopo / Habitat Anexo B-I do DL 156-A/2013 Área a Afetar (m
2
) 

Povoamento de pinheiro-bravo Não enquadrável 719,72 

Povoamento de eucalipto com acacial Não enquadrável 8 964,57 

Vegetação ruderal com urzais-tojais esparsos Não enquadrável 54 603,96 

Giestal Não enquadrável 26,28 

 TOTAL 64 314,53 

 
 
Da análise do quadro anterior verifica-se que, dos 8,2 ha previstos para ampliação dos 

lotes, arruamentos e passeios, cerca de 6,4 ha irão abranger biótopos / habitats 

atualmente existentes. Os restantes 1,8 ha correspondem a áreas atualmente 

impermeabilizadas e/ou sem vegetação. 

 

O biótopo / habitat com maior afetação corresponde à vegetação ruderal com 

urzai-tojais esparsos, com cerca de 5,5 ha (67% do total da área afetada pela 

ampliação), seguido do povoamento de eucalipto com acacial (0,9 ha) e povoamento 

de pinheiro-bravo (0,07 ha). Verifica-se ainda uma afetação marginal de giestal de 

26,28 m2. 

 

Destaca-se a não afetação dos biótopos / habitats de maior valor ecológico, os quais 

inserem espécies de maior valor ecológico, como é o caso do azevinho Ilex aquifolium. 

 

A seguir apresentam-se as áreas integradas nas zonas sobrantes (6,9 ha), definidas 

como espaços verdes de reserva e proteção, sujeitas a integração paisagística. Da 

análise do quadro, verifica-se que cerca de 97% das áreas sobrantes (espaços verdes) 

abrangem biótopos / habitats. Dos biótopos abrangidos, apenas 0,3 ha são 

enquadráveis na Diretiva Habitat, nomeadamente no habitat 9230pt1. 

 

Os biótopos / habitats com maior representatividade correspondem a áreas de 

povoamento de eucalipto com acacial (2,4 ha), vegetação ruderal com urzais-tojais 

esparsos (2,0 ha) e giestal (1,1 ha). 
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Quadro 3 – Estimativa das áreas integradas nos espaços sobrantes do Parque Empresarial de Formariz 

Biótopo / Habitat Anexo B-I do DL 156-A/2013 Área a Afetar (m
2
) 

Povoamento de pinheiro-bravo Não enquadrável 6 446,81 

Povoamento de eucalipto Não enquadrável 2 533,05 

Povoamento de eucalipto com acacial Não enquadrável 24 326,78 

Vegetação ruderal com urzais-tojais esparsos Não enquadrável 19 628,82 

Giestal Não enquadrável 10 846,86 

Carvalhal de Carvalho-roble 9230pt1 2781,98 

 TOTAL 66 564,3 

 

6.14. Descrever a vegetação da Ribeira das Poldras e o seu estado de conservação.  

 
A ribeira das Poldras corresponde a uma pequena linha de água torrencial, afluente da 

margem direita do rio Coura, situada junto ao limite este do Parque Empresarial de 

Formariz. Este última apresenta na sua envolvente um bosque misto de pinheiro-bravo 

e eucalipto e, distribuídos de forma linear ao longo da mesma, alguns carvalhos 

(Quercus robur). Como subcoberto verifica-se a presença de um urzal-tojal e, em zonas 

mais húmidas, manchas densas de feto-do-monte (Pteridium aquilinum subsp. 

aquilinum) (ver Foto 1). 

 

A vegetação ripícola encontra-se muito fragmentada ao longo da linha de água, 

limitando-se a uma linha de árvores na maior parte do seu setor superior e intermédio, 

adensando com a sua aproximação ao rio Coura, onde se verifica um amial ripícola em 

contacto catenal com um mesobosque de Carvalho-roble. 

 
 

 
 

 
Foto 1 – Pormenor da ribeira das Poldras 
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Identificação e Avaliação de Impactes e Medidas de minimização/compensação: 

6.15. Revisão da avaliação de impactes e das medidas de minimização / potenciação / 
compensação, na sequência da nova informação a apresentar, nomeadamente a 
referente à caracterização a desenvolver da área envolvente do parque empresarial.  

 
No Anexo10.4 apresenta-se a revisão da avaliação de impactes e das medidas em 

relação à flora, vegetação e habitats e à fauna para as fases de construção e 

exploração. 

 

6.16. Apresentação do Plano de erradicação e controlo das espécies exóticas invasoras 
identificadas, proposto no EIA, o qual deverá ser articulado com o PIP.  

 
O Plano de Erradicação e Controlo das Espécies Exóticas Invasoras integra o Projeto de 

Integração Paisagística (PIP) que é apresentado no Anexo 13.2. 

 

7. Uso do Solo e Ordenamento do Território 

 

7.1. O presente EIA identifica e caracteriza os diversos tipos de solo afetados pelo projeto, 
identifica e classifica os impactes e propõe um conjunto de medidas de minimização a 
aplicar para as diversas fases do projeto. No entanto, no geral, fá-lo de forma pouco 
aprofundada e restrita à área de implantação do projeto, deixando omissa qualquer 
avaliação para, além dessa área. 

 Assim, entende-se necessário que o Estudo de Impacte Ambiental considere uma área de 
abrangência alargada e preveja o impacte do projeto no aglomerado mais próximo, 
assim como na rede viária de acesso. 

 
No Anexo 11.1 apresenta-se a avaliação realizada, utilizando-se um “buffer” de cerca de 

500 m em torno do limite do Parque, constando-se que no essencial as conclusões do 

EIA não se alteram.  

 

7.2. Atendendo à solução apontada, à densidade de ocupação que prevê e à ausência de 
dados disponíveis, colocam-se dúvidas acerca da profundidade da avaliação, tanto no 
âmbito da acessibilidade / circulação / estacionamento / manobra de veículos ligeiros e 
pesados, circulação e utilização de transportes coletivos, como do contrastante tipo de 
ocupação relativamente ao meio em que o parque empresarial se insere; na segurança 
em caso de risco de incêndios; no tratamento (ou falta dele) da área limítrofe do 
empreendimento, quer ao nível da qualificação urbanística, quer da sua integração no 
local. 

 Neste seguimento, deverá ser apresentada informação que esclareça os aspetos 
supramencionados. 
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Como ponto central e de referência de toda a área, o Parque Empresarial de Formariz 

contemplará uma rotunda na entrada, assim como a criação de um novo acesso 

(interseção do arruamento D com a estrada municipal) permitindo a distribuição para 

as zonas do Parque. A circulação nos circuitos processa-se sempre em dois sentidos e 

os acessos a propriedades vizinhas serão mantidos, assim como os dos caminhos 

existentes. 

 

Os perfis dos arruamentos dão cumprimento aos parâmetros da Portaria 

n.º 216-B/2008, de 3 de março, incluindo estacionamento público para veículos ligeiros 

ao longo de faixas dos arruamentos, existindo igualmente espaços de estacionamento 

público para veículos pesados, sendo ainda de referir que foram previstas todas as 

infraestruturas necessárias ao correto desempenho dos arruamentos. Ao longo dos 

arruamentos estão criados passeios que asseguram a circulação pedonal. A circulação 

pedestre liga as várias zonas do loteamento, permitindo o acesso dos peões às 

indústrias e reduzindo ao mínimo a relação entre peões e viaturas. 

 

Das infraestruturas hidráulicas prevê-se a rede de abastecimento de água e combate a 

incêndio, a rede de águas residuais e pluviais. 

 

O Parque Empresarial, dado tratar-se de um loteamento industrial, teve em 

consideração as disposições constantes do Regulamento Técnico de Segurança Contra 

Incêndios em Edifícios (RT-SCIE), Portaria n.º 1532/2008, de 29 de dezembro, 

designadamente no que diz respeito às vias de acesso aos edifícios com altura não 

superior a 9 m (artigo 4.º) e à disponibilidade de água (artigo 12.º). 

 

No que respeita às acessibilidades, tando as existentes como as previstas no âmbito do 

atual projeto, dão cumprimento ao artigo 4.º da supramencionada portaria, 

nomeadamente em relação aos seguintes requisitos: 

 “As vias de acesso devem possibilitar o estacionamento dos veículos de socorro 

a uma distância não superior a 30 m, pelo menos uma das saídas do edifício que 

faça parte dos caminhos de evacuação. 

 As vias de acesso devem ter as seguintes características: 3,5 m de largura útil; 4 

m de largura útil, 11 m de raio de curvatura mínimo, medido do eixo; 15% de 

inclinação e capacidade para suportar um veículo com peso total de 130 KN”. 

 

Relativamente ao disposto no artigo 12.º, no que concerne aos hidratantes exteriores, 

devem ser cumpridos os seguintes requisitos, tal como se verifica atualmente: 
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 Colocação de marcos de incêndios, não devendo ser colocadas 

bocas-de-incêndio. 

 Os marcos devem ser colocados junto ao lancil dos passeios que marginam as 

vias de acesso que, no mínimo, fiquem localizados a uma distância não superior 

a 30 m de quaisquer das saídas do edifício que façam parte dos caminhos de 

evacuação. 

 

Para além disso, deverá verificar-se o cumprimento do artigo 17.º do Regime Jurídico 

de Segurança Contra Incêndios em Edifícios (RJ-SCIE). 

 

De referir, ainda, que de acordo com o estabelecido no decreto-Lei n.º 124/2006, de 

28 de junho, republicado pelo Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de janeiro, que 

estabelece as medidas e ações a adotar no âmbito do Sistema Nacional de Defesa da 

Floresta Contra Incêndios, uma das medidas a implementar na organização do 

território é a criação de Redes de Defesa da Floresta Contra Incêndios, as quais 

integram a Rede de Faixas de Gestão de combustível, que consta na criação de faixas e 

de parcelas situadas em locais estratégicos do território com o objetivo principal de 

reduzir o perigo de incêndio. 

 

A Câmara Municipal de Paredes de Coura elaborou o respetivo Plano de Intervenção 

para Gestão de Combustíveis (PIGC), para a área envolvente do Parque Empresarial de 

Formariz, que costa do Anexo 4.5. 

 

7.3. Dada a incidência em áreas percorridas por incêndios e ocupação de espaço submetido a 
regime florestal, o projeto carece de parecer favorável por parte da tutela - o Instituto da 
Conservação da Natureza e das Florestas, pelo que deverá ser solicitado parecer a esta 
entidade. 

7.4. Deverá ser apresentado parecer por parte da ANPC - Autoridade Nacional de Proteção 
Civil, por razões que se prendem com a segurança contra incêndios. 

7.5. Deverá ser apresentado parecer por parte das Infraestruturas de Portugal, por afetação 
da rede de estradas. 

 
No Anexo 3.2 apresentam-se a troca de correspondência com o ICNF - Instituto da 

Conservação da Natureza e das Florestas e a ANPC - Autoridade Nacional de Proteção 

Civil, tendo sido rececionado a informação da ANPC até à presente data. 

Relativamente à IP - Infraestruturas de Portugal, não foi solicitado parecer, uma vez 

que não se prevê qualquer afetação da rede de estradas pelo projeto de ampliação do 

parque. 
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7.6. Deverá ainda o projeto ser complementado com perfis com representação do existente e 
do proposto. 

 
No Anexo 6.2 apresenta-se cartografia do projeto com os perfis com representação do 

existente e do proposto. 

 

8. Socioeconomia 

 

8.1. No âmbito da Caraterização da Situação de Referência, considera-se que não foi 
efetuada a caracterização da tipologia de ocupação na envolvente para todas as 
componentes do projeto, incluindo o projeto associado, a nova via de ligação do PE à A3. 
Assim, deverá ser apresentada a caracterização do novo acesso rodoviário, bem como da 
tipologia de ocupação na envolvente, e respetiva identificação e avaliação de impactes. 

 
Como referido no ponto 1.3 o projeto do acesso corresponde a processo autónomo e 

independente do projeto objeto do presente EIA, motivo pelo qual não foi 

caracterizada a tipologia de ocupação na envolvente do mesmo. 

 

9. Património Cultural 

 

9.1. Relativamente ao descritor patrimonial para o EIA, o relatório alude ao levantamento 
documental destinado à caracterização da situação de referência relativa ao descritor; 
prevê a execução de prospeções arqueológicas para confirmação da informação obtida, 
a realizar numa fase ulterior, aquando da instalação das empresas, ou seja na fase de 
ocupação dos lotes. 

 No que respeita às medidas para a minimização de impactes para o património, o EIA 
refere a realização de prospeções sistemáticas das áreas a serem intervencionadas para 
a implementação do projeto, como modo de reavaliar os impactes e assim propor 
medidas de minimização se necessário. Prevê ainda o acompanhamento arqueológico de 
todos os trabalhos com remoção de terras relacionados com a execução do projeto. 

 O EIA inclui um anexo, denominado Anexo 3, o qual se compõe de um documento 
elaborado pelo arqueólogo, Dr. João Albergaria. o qual se refere exclusivamente a uma 
avaliação documental da situação de referência. 

 O relatório considera que, à luz do conhecimento atual, não existem ocorrências 
patrimoniais na área de incidência do projeto. 

 Considera-se que não foi executada uma avaliação do descritor patrimonial, em 
conformidade com os termos de referência utilizados neste tipo de estudos e previstos 
pela tutela. 

 A realização de um levantamento documental constitui-se apenas num dos elementos a 
integrarem um estudo para a descritor patrimonial, faltando toda a análise relativa a 
trabalho de campo e consequentemente uma adequada caracterização da situação de 
referência, avaliação de eventuais impactes e dai a proposta das necessárias medidas de 
minimização de impactes. 
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 A prospeção a realizar em fase sequente, durante a instalação das empresas ou na fase 
de implementação do projeto, é uma tarefa que deverá ser realizada em fase de EIA, 
para o projeto em referência, a Ampliação do Parque Empresarial de Formariz. 

 No âmbito das medidas de minimização, poder-se-á prever a necessidade de novas 
prospeções, assim como o acompanhamento arqueológico, medidas que contudo, 
apresentadas como foram, com base apenas numa avaliação documental da situação de 
referência, se revelam tecnicamente descontextualizadas e até eventualmente 
inoportunas. 

 Pelo que antes se referiu, considera-se que o EIA não reúne as condições necessárias à 
emissão de uma conformidade no que ao descritor patrimonial respeita, sendo 
necessária a execução de um estudo patrimonial em respeito pelos termos de referência 
oficiais, a integrar o EIA, em anexo ao mesmo, e nos conteúdos do próprio corpo do EIA. 

 
No Anexo 12.1 apresenta-se a caracterização do estado atual do ambiente, avaliação de 

impactes e proposta de medidas de minimização em relação ao fator Património 

Cultural. Os Anexos 12.2 e 12.3 correspondem, respetivamente, ao Ofício da DRCNorte 

com a autorização dos trabalhos arqueológicos e ao Relatório de Património. 

 

10. Paisagem 

 
10.1. Reformulação do descritor Paisagem, uma vez que se verifica que o EIA se baseia em 

bibliografia elaborada à escala nacional para proceder à caracterização das Unidades de 
Paisagem. Sem prejuízo de tal abordagem metodológica (embora não seja apresentada 
qualquer metodologia para avaliação do descritor), a caracterização da situação de 
referência deste descritor tem que se fundamentar em análises de âmbito local, à escala 
do projeto, e com base nos parâmetros do território que se encontra envolvido no 
projeto. 

 Para tal, a caracterização da situação de referência terá que, entre outros, no mínimo, 
apresentar: 

 - uma metodologia para avaliação do descritor; 
 - a identificação da área de caracterização da situação de referência do descritor 

paisagem, isto é a delimitação da área em avaliação, ate onde os potenciais efeito do 
projeto se farão sentir, incluindo o alcance visual; 

 - identificação das unidades de paisagem, a escala conveniente, e que possibilite a 
comparação com a escala do projeto; 

 - caracterização das unidades de paisagem identificadas, incluindo a caracterização 
biofísica e fisiográfica das unidades de paisagem, sua delimitação cartográfica, a escala 
conveniente, e apresentação de cartografia setorial, nomeadamente de hipsometria, 
festos e talvegues, declives e orientação de encostas; 

 - caracterização da bacia visual do projeto, incluindo delimitação cartográfica, e 
apresentação de visibilidades, do projeto para o exterior e vice-versa, identificando 
tomadas de vista, ângulos de captação de imagens, e fotografias correspondentes; 

 - caracterização da qualidade, capacidade de absorção e sensibilidade da paisagem das 
unidades em causa. 

 Relativamente ao ponto 5.10, o mesmo deverá se revisto com base na reformulação a 
efetuar no capítulo "Caracterização da Situação de Referência", nos moldes do acima 
descrito. 
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No Anexo 13.1 apresenta-se a caracterização do estado atual do ambiente, avaliação de 

impactes e proposta de medidas de minimização em relação ao fator Paisagem. 

 

10.2. Apresentação do Projeto de Integração Paisagística (PIP), uma vez que no item "5.10.3 
Fase de Exploração", embora não se tratando de um impacte, mas sim de uma Medida 
de minimização, é indicado (página 103) que "Para além disso, o projeto de 
enquadramento e integração paisagística que a autarquia pretende efetuar na 
envolvente da área construída até aos limites do Parque, permitirá também atenuar e 
"naturalizar” este espaço, tornando-o menos intrusivo na paisagem.". 

 Tratando-se de um projeto em fase de Projeto de Execução, o PIP terá que ser 
apresentado, no âmbito do EIA, e nas suas peças fundamentais: 

 - Memória descritiva; 

 - Plano geral; 

 - Plano de plantação e/ou sementeiras; 

 - Caderno de Encargos; 

 - Mapas de medição; 

 - Orçamentação; 

 - Cronograma específico de implementação; 

 - Plano de manutenção. 

 
O Projeto de Integração Paisagística (PIP) é apresentado no Anexo 13.2. 

 

 

10.3. Revisão das medidas de minimização, apresentadas no ponto "6.3.6 Paisagem", 
já que aí são apontadas como se se tratasse de um cenário futuro em relação à fase do 
projeto, o que é incompatível com o indicado no ponto " 1.2 FASE DO PROJETO", 
onde expressamente é referido que "O projeto encontra-se em Fase de Projeto de 
Execução, ...". 

 
Como referido no ponto 10.1, o Anexo 13.1 integra as medidas de minimização 

propostas em relação ao fator Paisagem. 
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11. Resíduos 

 

No Estudo de Impacte Ambiental o descritor "Resíduos" praticamente não é abordado pelo que 
deverão ser apresentados os seguintes elementos: 

11.1. Identificação e avaliação dos impactes ambientais resultantes da produção e gestão dos 
resíduos segundo a matriz proposta no EIA; 

11.2. Apresentação das medidas de minimização necessárias implementar para cada uma das 
fases, de forma a minimizar os impactes ambientais; 

11.3. Elaboração de um Plano de Monitorização dos Resíduos, para as diversas fases, que 
defina as responsabilidades, parâmetros, metodologias, periodicidades do 
acompanhamento e que identifique os destinos finais para os diferentes fluxos, bem 
como estabeleça os objetivos e metas a alcançar pela monitorização. 

 
No Anexo 14.1 é feita a identificação e avaliação de impactes, e apresentadas as 

medidas de minimização necessárias implementar para cada uma das fases, de forma a 

evitar e/ou minimizar os impactes ambientais. 

 

No Anexo 14.2 é apresentado um Plano de Monitorização de Resíduos. 

 

12. Resumo Não Técnico (RNT) 
 

Em relação aos aspetos de Consulta Pública (CP), e tendo em conta a apreciação da 
conformidade, após a análise efetuada ao RNT, considera-se que o mesmo não apresenta as 
condições necessárias para abertura da CP, tendo como base a quer a nota técnica "Critérios 
de Boa Prática para o RNT (APA e APAI, 2008)", quer os "Critérios para a Fase de Conformidade 
em AIA", aprovados pela Informação SEA n.º10 de 18/02/2008. 

Assim, e sem prejuízo de incorporar a informação decorrente de eventuais solicitações no 
âmbito da apreciação dos vários fatores ambientais, o RNT deverá ser reformulado, atendendo 
aos seguintes pontos: 

Folha de Rosto 

12.1. A capa do RNT deve conter a identificação clara do dono de obra e da entidade 
responsável pela elaboração do EIA. 

12.2. Deverá ser indicada a fase do projeto, utilizando-se uma das fases constantes da 
legislação sobre AIA, neste caso, "Projeto de Execução". 

12.3. A identificação "Resumo Não Técnico do Estudo de Impacte Ambiental do projeto da 
Ampliação do Parque Empresarial de Formariz, em Paredes de Coura". 
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12.4. Deverá ser pormenorizada qual a legislação de AIA em vigor. 

 

Descrição do Projeto 

12.5. Considera-se que a descrição do projeto está demasiado resumida, devendo ser 
apresentado o número de lotes existentes e a construir bem como a descrição dos 
arruamentos existentes e previstos. 

12.6. A descrição do projeto associado referente à futura ligação à A3, também deverá constar 
no RNT, conforme a informação apresentada no Último parágrafo da página I I do EIA. 

 

Descrição do ambiente afetado, dos impactes e das medidas 

12.7. O RNT deve conter uma descrição integrada dos elementos do ambiente/fatores 
ambientais significativamente afetados, das principais ações do projeto (e projeto 
associado) causadoras de impactes, dos principais impactes na fase de construção e de 
exploração e das medidas previstas para prevenir, reduzir ou compensar os impactes 
negativos e potenciar os positivos. 

12.8. Na classificação de impactes deve ser utilizada linguagem simples, como por exemplo 
importante, não importante, muito ou pouco negativo/positivo, privilegiando-se a 
explicação do que é o impacte. 

 

Estes aspetos deverão ser corrigidos, de forma a possibilitar a carreta compreensão e avaliação 
ambiental do projeto. 

 

O Resumo Não Técnico reformulado é apresentado em volume autónomo anexo ao 

apresente aditamento (Volume 1 – Resumo Não Técnico). 
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PARQUE EMPRESARIAL DE FORMARIZ 
Caracterização do Tecido Empresarial e Ocupação Industrial 
 
 
A - EMPRESAS DO PARQUE EMPRESARIAL DE FORMARIZ 
 
Na tabela seguinte são apresentadas as principais empresas do Parque 
Empresarial de Formariz, bem como a descrição das atividades das mesmas 
(incluindo CAE).  
 
No mapa anexo apresenta-se especificado a localização e a tipologia dos lotes 
existentes e a ocupar. 
 
 
GRUPO KYAIA GRUPO TRANSCOURA DOURECA GRUPO VALVER 

Kyaia, 
Comercialização 
e Distribuição de 
Calçado, S.A. 
Fortunato O. 
Frederico & Ca, 
Lda.  
Alfos - Fabrico de 
Solas, Acessórios 
e Calçado, Lda.  

 

Transcoura 
Transportes de Carga 
de Coura, Lda. 
Elevatrans - Pré-
Fabricados, S.A.  
Ivantrans - 
Transportes, Lda.  
Recoura Lda.  
Imocoura - Imobiliária 
e Construção, Lda.  
Tonisan - Transportes 
Rodoviários e 
Comércio de 
Mercadorias  

 

Doureca 
Produtos 
Plásticos, Lda. 

 

ValverIbérica 
Unipessoal 
Lda.  
Valver 
Portugal, 
Unipessoal 
Lda.  

 

CAE 15201 -
Fabricação de 
calçado 
CAE 46422 - 
Comércio por 
grosso de calçado 
CAE 47721 - 
Comércio a retalho 
de calçado, em 
estabelecimentos 
especializados 
CAE 15202 - 
Fabricação de 
componentes para 
calçado 

 

CAE 49410 – Transportes 
rodoviários de 
mercadorias 
CAE 46690 - Comércio 
por grosso de outras 
máquinas e 
equipamentos 
CAE 41200 - Construção 
de edifícios (residenciais 
e não residenciais) 
CAE 49410 - Transportes 
rodoviários de 
mercadorias  
CAE: 45200 - 
Manutenção e Reparação 
de Veículos Automóveis  
CAE 68100 - Compra e 
venda de bens 
imobiliários  
CAE 49410 - Transportes 
rodoviários de 
mercadorias  

CAE 22292 
Fabricação de 
outros artigos 
de plástico, n.e. 

 

CAE 22292 - 
Fabricação de 
outros artigos 
de plástico, n. e.
CAE 18120 - 
Outra impressão 
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B - CARACTERIZAÇÃO DO TECIDO EMPRESARIAL E OCUPAÇÃO INDUSTRIAL 
 
O tecido empresarial de Paredes de Coura destaca-se, considerando o volume 
de negócio e número de postos de trabalho criados, no setor da Indústria. 
Apesar da propalada crise económica internacional, a indústria do concelho 
apresenta vigor e capacidade de expansão a curto e médio prazo. 
 
De entre as 784 empresas identificadas no concelho de Paredes de Coura (de 
acordo com os últimos dados divulgados pelo INE), devem destacar-se na 
caracterização do tecido empresarial, pelo interesse estratégico no plano das 
exportações, n.º de trabalhadores e volume de negócio, as seguintes 
empresas, que estão referenciadas para o Parque Empresarial de Formariz: 
 

 Grupo Kyaia (marcas Fly London e Foreva) – empresa portuguesa do 
setor do calçado com um volume de negócios de 59 milhões de euros (no 
ano de 2013), detentora da marca Fly London que está presente em 63 
países e tem lojas de marca própria em Portugal (3), Reino Unido (2), 
Dinamarca, Alemanha e Irlanda. Trata-se da maior exportadora nacional 
no setor do calçado (a exportação corresponde a 96% da produção). A 
empresa está implantada em Paredes de Coura há 25 anos, dispondo 
de 4 unidades que empregam 250 trabalhadores. A empresa está 
implantada na Zona Industrial de Formariz, designadamente, nos lotes 
identificados de 5 a 18 do mapa anexo, através das sociedades Kello, Alfos 
e Kyaia, ocupando um total de 8.415,50 m2 de superfície empresarial e 
movimentando, em média, 30 toneladas diárias de mercadoria. No ano de 
2015 foi formalizado um novo protocolo de cedência de 6.115 m2, que 
implicará a criação de 40 novos postos de trabalho. 

 

 Doureca (integrante do Grupo internacional Dourdin) – empresa 
portuguesa, com capital maioritário francês, do setor automóvel que se 
dedica à injeção por molde e metalização de peças para exportação e 
utilização de variadíssimas marcas (Jaguar, Renault, Peugeot, entre 
outras). O volume de negócios da Doureca em 2013 foi de 8 milhões de 
euros, tendo atingido os 16 milhões de euros no ano de 2014. Mais de 
90% da produção é para a exportação. Em Paredes de Coura dispõe de 
uma unidade fabril (Lotes 38 a 50, no mapa anexo) de produção que dão 
emprego a 243 trabalhadores, ocupam um total de 3 812 m2 de 
superfície empresarial e movimentam, em média, 70 toneladas de 
mercadoria. No ano de 2015 foi formalizado um novo protocolo de cedência 
de 11.998,62 m2, com a expansão para os Lotes 412 a 433, que implicará a 
criação de 70 novos postos de trabalho e um investimento previsto de 
6 milhões de euros. 
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 ValverIbérica e Valver Portugal – empresa portuguesa, de capitais 

espanhóis, que produz artigos plásticos, fitas autoadesivas, impressão 
e gravados para aplicação em diversos setores (dos quais se destaca o 
automóvel). A produção destina-se exclusivamente a exportação. A 
empresa conta com 50 trabalhadores e está implantada na Zona 
Industrial de Formariz (Lotes 26 a 32 do mapa anexo) desde 2010, através 
da sociedade Valveribérica, ocupando um total de 1.003,00 m2 de 
superfície empresarial e movimentando, em média, 10 toneladas diárias de 
mercadoria. No ano de 2015 foi formalizado com outra empresa do grupo, 
com a denominação social de Valver Portugal, um novo protocolo de 
cedência de mais 8.315,40 m2 (Lotes 301 a 309 do mapa anexo), que 
criará 60 novos postos de trabalho, um investimento de 3 milhões de 
euros. 

 

 Grupo Transcoura – grupo português com sede em Paredes de Coura que 
se dedica ao transporte rodoviário de mercadorias, aluguer de 
contentores, investimento imobiliário e integra as empresas 
Transcoura, Elevetrans, Ivantrans, Recoura, Imocoura, Tonisan. Integra 
ainda, com sede em Espanha, a empresa Auto Transcoura SL. Atualmente 
emprega 130 trabalhadores. Foi recentemente formalizado um protocolo 
de cedência com a empresa Elevetrans na Zona Industrial de Formariz 
(Lotes 323 a 349 do mapa anexo), para a ocupação de um total de 
23.166,20 m2 de superfície industrial, prevendo-se a movimentação por 
dia, em média, de um total de 1.500 toneladas de mercadorias. 

 
 
 
Em anexo apresenta-se mapa com identificação dos lotes do Parque 
Empresarial de Formariz. 
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ANEXO 4.2 – REGULAMENTO DO PARQUE EMPRESARIAL DE FORMARIZ 
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ANEXO 4.3 – VIABILIZAÇÃO DO LOTEAMENTO EXISTENTE APROVADA EM 

REUNIÃO DE CÂMARA (27/12/1995) 
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ANEXO 4.4 – CÓPIA DA DELIBERAÇÃO DO EXECUTIVO COM A APROVAÇÃO DO 

PROJETO DA AMPLIAÇÃO 
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= ABERTURA = 

 -------- No dia dezasseis do mês de maio do ano de dois mil e dezasseis, no edifício dos Paços do Município e sala 

de sessões, realizou-se a reunião ordinária da Câmara Municipal sob a presidência de Vítor Paulo Gomes 

Pereira, estando presentes os vereadores: Tiago Manuel Pereira da Cunha, Helena Barbosa Ramos 

Fernandes, e Janine da Mata Azevedo Soares.-------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A reunião foi secretariada por Ana Clara Ribeiro de Carvalho, técnica superior do Serviço Administrativo, 

da Divisão Administrativa e Financeira do Município. --------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Sendo a hora designada para o início dos trabalhos e verificando-se haver «quorum» para funcionamento 

do executivo, o presidente declarou aberta a sessão. --------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Foi deliberado justificar a falta da vereadora Maria José Brito Lopes Moreira, por doença. --------------  

= PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO = 

 -------- Não houve intervenções. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

= PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA = 

 -------- Não houve assuntos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

= PERÍODO DA ORDEM DO DIA = 

= APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR = 

PONTO 1: Aprovação das propostas de ata nº 09/2016, da reunião ordinária de 02-05-2016, oportunamente 

distribuída e dispensada de leitura. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a ata nº 09/2016, da reunião ordinária de 02-05-2016. -------  

= BALANCETE = 

 -------- A Câmara Municipal tomou conhecimento do balancete de Tesouraria, relativo ao dia 12-05-2016, 

que acusava os seguintes saldos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Fundos de Maneio: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Presidência: € 650,00 (seiscentos e cinquenta euros). ---------------------------------------------------------------------  

 -------- Vice-presidência: € 200,00 (duzentos euros). ---------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Vereadora: € 200,00 (duzentos euros). -----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- DAF – Divisão Administrativa e Financeira: - € 200,00 (duzentos euros). ---------------------------------------------  

 -------- DECAS: Divisão de Educação, Cultura e Ação Social: - € 400,00 (quatrocentos euros).--------------------------  

 -------- DOSM - Divisão de Obras e Serviços Municipais: - € 400,00 (quatrocentos euros). --------------------------------  

 -------- DUA: Divisão de Urbanismo e Ambiente: - € 150,00 (cento e cinquenta euros).-------------------------------------  

 -------- Em cofre na Tesouraria – € 3 804,48 (três mil oitocentos e quatro euros e quarenta e oito cêntimos). --------  

 -------- Conta n.º 38/430 (CGD) - De fundos gerais: € 226 236,27 (duzentos e vinte e seis mil duzentos e trinta e 

seis euros e vinte e sete cêntimos). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------  Conta n.º 1 129/320 - (CGD) - Depósitos a prazo: € 19 951,92 (dezanove mil novecentos e cinquenta e um 

euros e noventa e dois cêntimos). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------  Conta n.º 1 129/730 - (CGD) - Depósitos de garantias e cauções diversas: € 453 791,50 (quatrocentos e 

cinquenta e três mil  e setecentos e noventa e um euros e cinquenta cêntimos). --------------------------------------------  

 -------- Conta n.º 0018/00032084298020 (BST) - Depósito: € 4 692,92 (quatro mil seiscentos e noventa e dois euros 

e noventa e dois cêntimos).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------  Conta n.º 0018/10533024020 - (BST) – Depósitos: € 900,18 (novecentos euros e dezoito cêntimos). ------  
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 ---------  Conta n.º 0018/14401376020 - (BST) – Depósitos: € 1 643,81 (mil seiscentos e quarenta e três euros e 

oitenta e um cêntimos). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------  Conta n.º 0018/14497465020 - (BST) – Depósitos: € 9 562,16 (nove mil quinhentos e sessenta e dois 

euros e dezasseis cêntimos). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------  Conta n.º 0018/14 824 607 001 - (BST) – Depósitos: € 83 564,44 (oitenta e três mil  e quinhentos e 

sessenta e quatro euros e quarenta e quatro cêntimos). -----------------------------------------------------------------------------  

 ---------  Conta n.º 0018/15 094725020 - (BST) – Depósitos: € 4 681,88 (quatro mil seiscentos e oitenta e um euros 

e oitenta e oito cêntimos). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------  Conta n.º 0018/15 889736020 - (BST) – Depósitos: € 60 232,86 (sessenta mil duzentos e trinta e dois 

euros e oitenta e seis cêntimos). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------  Conta n.º 0018/17568171020 - (BST) – Depósitos: € 3 269,69 (três mil duzentos e sessenta e nove euros 

e sessenta e nove cêntimos). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------  Conta n.º 0018/17996034020 - (BST) – Depósitos: € 150 918,59 (cento e cinquenta mil novecentos e 

dezoito euros e cinquenta e nove cêntimos). --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------  Conta n.º 0018/24966582020 - (BST) – Depósitos: € 38,65 (trinta e oito mil e sessenta e cinco cêntimos).  

 ---------  Conta n.º 0018/32379778020 - (BST) – Depósitos: € 4,22 (quatro euros e vinte e dois cêntimos). -----------  

 ---------  Conta n.º 0079/00490503810 - (BIC) – Depósitos: € 61 359,77 (sessenta e um mil trezentos e cinquenta e 

nove  euros e setenta e sete cêntimos). -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------  Conta n.º 56 436 347 - (BCP) – Depósitos: € 5 256,97 (cinco mil duzentos e cinquenta e seis euros e 

noventa e sete cêntimos) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------  Conta n.º 54700062007 - (NOVO BANCO) – Depósitos: € 6 293,18 (seis mil duzentos e noventa e três 

euros e dezoito cêntimos).- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------  Conta n.º 54700868009 - (NOVO BANCO) – Depósitos: € 1 539,19 (mil quinhentos e trinta e nove euros e 

dezanove cêntimos). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Conta n.º 0045/40024534053 (CCAM) - De fundos gerais: € 53 365,55 (cinquenta e três mil trezentos e 

sessenta e cinco  euros e cinquenta e cinco cêntimos). -----------------------------------------------------------------------------  

 --------- Conta n.º0010/3654235001001 (BPI) – Depósitos: € 5 807,15 (cinco mil oitocentos e sete euros e quinze 

cêntimos). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Conta n.º0019/20000383 (BBVA) – Depósitos: € 54 580,67 (cinquenta e quatro mil quinhentos e oitenta 

euros e sessenta e sete cêntimos). --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

= SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA E FINANCIAMENTOS = 

= MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ARMAZENAMENTO DIGITAL – 38/16_S – PARECER PRÉVIO = 

PONTO 02: Apreciação, discussão e votação da proposta de emissão de parecer prévio para a “Prestação 

de Serviços de Manutenção de Equipamento de Armazenamento Digital – 38/16_S” --------------------------------  

 --------- “Vem-se propor: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- - Ao abrigo do n.º 12 do artigo 75.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro (Lei do Orçamento de Estado 

para 2015), a abertura do procedimento supramencionado com vista à celebração de contrato de aquisição de 

serviços por um valor base de € 6 340,96 (seis mil trezentos e quarenta euros e noventa e seis cêntimos), acrescido 

de IVA. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Para tal informa-se que:  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- - Que será efetuado um procedimento por ajuste direto, de acordo com a alínea a) do n.º 1 do artigo 20.º 

do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, que aprova o Código de Contratos Públicos, com convite às empresas 

CILNET, Comunicações de Projetos Especiais, S.A e GFI Portugal - Tecnologias de Informação. ----------------------  
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 -------- - Para efeitos de prévia cabimentação da despesa inerente ao contrato a celebrar e de acordo com o artigo 

47º do Código dos Contratos Públicos, estima-se que o respetivo preço contratual não deverá exceder o valor 

€ 6 340,96 (seis mil trezentos e quarenta euros e noventa e seis cêntimos), acrescido de IVA. Valor que se encontra 

disponível no orçamento municipal de 2016. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- - Ao presente contrato não se aplica o disposto no n.º1 do artigo 35.º da LOE de 2016, uma vez que em 

2015 não existiu nenhum contrato nem com o mesmo objeto nem mesma contraparte”. ----------------------------------  

 -------- “Foi deliberado, por unanimidade, autorizar a abertura do procedimento de “Prestação de Serviços 

de Manutenção de Equipamento de Armazenamento Digital – 38/16_S” para celebração de contrato por um 

valor base de € 6 340,96 (seis mil trezentos e quarenta euros e noventa e seis cêntimos), acrescido de IVA, 

ao abrigo do n.º 12 do artigo 75.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro (Lei do Orçamento de Estado 

para 2015)”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

= DELIBERAÇÕES DIVERSAS = 

= AUTORIZAÇÃO PARA COMPRA E VENDA DE LOTE E ALTERAÇÃO AO LOTEAMENTO DA ZIF = 

PONTO 03: Apreciação, discussão e votação do pedido de autorização apresentado por Fortunato O. 

Frederico e C.ª Lda e Alfos – Fábrica de Solas e Acessórios, Lda para desanexação de parcela de terreno 

com 1 710 m2 do lote 5 e respetiva venda e anexação aos lotes 6 e 7, com a consequente alteração ao 

loteamento. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- “De acordo com o pedido de desanexação de uma parcela com a área de 1710 m2 do lote 5, adjacente ao 

lote 6, da Zona Industrial de Formariz, com vista à sua aquisição pela sociedade proprietária dos lotes 6 e 7 da 

mesma Zona Industrial, propõe-se que: --------------------------------------------------------------------------------------------------  

a) seja autorizada a desanexação de uma parcela de terreno do lote 5 com a área de 1710m2, pela sociedade 

Fortunato O. Frederico & Cª, Lda e a venda da mesma parcela à sociedade Alfos – Fábrica de Solas e 

Acessórios, Lda; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

b) seja autorizada a aquisição pela sociedade Alfos – Fábrica de Solas e Acessórios, Lda à sociedade Fortunato 

O. Frederico & Cª, Lda da dita parcela de terreno com a área de 1710m2 para a anexar ao seu prédio 

constituído pelos lotes 6 e 7 da Zona Industrial de Formariz;-----------------------------------------------------------------  

c) seja certificada a inexistência de impedimento legal à desanexação e posterior venda da aludida parcela de 

terreno, uma vez que será efetuada a correspondente alteração ao loteamento.” --------------------------------------  

 -------- Foi deliberado, por unanimidade, autorizar: a desanexação de uma parcela de terreno do lote 5 

(cinco) com a área de 1 710m2 (mil setecentos e dez metros quadrados), pela sociedade Fortunato O. 

Frederico & Cª, Lda e a venda da mesma parcela à sociedade Alfos – Fábrica de Solas e Acessórios, Lda.; 

a aquisição pela sociedade Alfos – Fábrica de Solas e Acessórios, Lda à sociedade Fortunato O. Frederico 

& Cª, Lda da dita parcela de terreno com a área de 1 710m2 (mil setecentos e dez metros quadrados) para 

a anexar ao seu prédio constituído pelos lotes 6 (seis) e 7 (sete) da Zona Industrial de Formariz e certificar 

a inexistência de impedimento legal à desanexação e posterior venda da aludida parcela de terreno, uma 

vez que será efetuada a correspondente alteração ao loteamento”. -------------------------------------------------------  

 

 -------- Saiu da sala a vereadora Janine Azevedo Soares. -----------------------------------------------------------------------  
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= AUTORIZAÇÃO DE LOCAÇÃO FINANCEIRA SOBRE DIREITO DE SUPERFICIE – LOTES DA IMOCOURA - ZIF = 

Ponto 04: Apreciação, discussão e votação da proposta do pedido de autorização para constituição de 

contrato de locação financeira sobre o direito de superfície dos lotes cedidos à IMOCOURA, SA, pelo 

protocolo aprovado em reunião do executivo de 04-04-2016, conforme informação que se transcreve: ------  

 --------- “Foi solicitada pela “IMOCOURA, SA”, relativamente ao protocolo de cedência do direito de superfície 

aprovado em reunião da Câmara Municipal em 04/04/2016, autorização para eventual constituição de contrato de 

locação financeira sobre o direito de superfície, com quaisquer instituições financeiras que exerçam tal atividade.  

 --------- A concessão do direito de superfície nas zonas Industriais do nosso concelho é regulada pelo Regulamento 

de Zonas Industriais, que visa conceder incentivos à fixação de empresas no concelho e à criação de postos de 

trabalho, baseando-se no protocolo celebrado entre o Município e a empresa, onde são estabelecidas as regras 

fundamentais para o seu exercício por parte do superficiário. ----------------------------------------------------------------------  

 --------- Esta Câmara Municipal, ciente dos elevados investimentos exigidos e das condições impostas pelas 

entidades financiadoras, não tem obstado à oneração dos direitos cedidos, por exemplo, com a constituição de 

hipotecas sobre os imóveis construídos pelos superficiários. -----------------------------------------------------------------------  

 --------- Assim, proponho que seja autorizada a eventual constituição de contrato de locação financeira sobre o 

direito de superfície cedido à IMOCOURA, SA” mediante protocolo aprovado em 04/04/2016. ---------------------------  

 --------- “Foi deliberado, por unanimidade, autorizar a eventual constituição de contrato de locação 

financeira sobre o direito de superfície dos lotes cedidos à IMOCOURA, SA” pelo protocolo aprovado em 

04/04/2016”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 --------- Regressou à sala a vereadora Janine Azevedo Soares. ----------------------------------------------------------------  

 

= ATRIBUIÇÃO DE LICENÇA DE TÁXI NO LUGAR DE IGREJA, BICO = 

Ponto 05: Apreciação, discussão e votação do relatório final para decisão da atribuição da licença para o 

transporte em táxi no lugar de Igreja, Bico, da União das freguesias de Bico e Cristelo, a Eugénio José da 

Cunha Dias, que se transcreve:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- “1. No seguimento da autorização da abertura do procedimento supramencionado, por deliberação do 

Executivo Municipal de Paredes de Coura, de 07-03-2016, foi aberto o concurso, publicitado no Diário de Republica 

no dia 10/03/2016 e no Jornal de Noticias de 14-03-2016; --------------------------------------------------------------------------  

 --------- 2. A data limite de entrega das propostas ocorreu às 17h00 do dia 22/04/2016 (30º dia a contar da data da 

publicação do anúncio no DR); --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- 3. Os critérios de atribuição da licença foram os determinados no nº 5 do Programa de Concurso; ------------  

 ------ 4. Foi apresentada, apenas, uma candidatura por Eugénio José da Cunha Dias, residente na Rua da 

Corujeira, 1, Veiga, 4940-210 Cristelo PCR, União das freguesias de Bico e Cristelo. ------------------------------------  

 --------- 5. A candidatura encontra-se instruída com toda a documentação exigida no ponto 2.4. do Programa de 

Concurso e o candidato cumpre o critério de preferência previsto na alínea b), nº 5.1 do Programa de Concurso --  

 --------- 6. Foi deliberada em reunião do Executivo de 02-05-2016 a intenção de atribuir a licença para o transporte 

em táxi no lugar de Igreja, Bico, da União das freguesias de Bico e Cristelo, em regime de estacionamento fixo, ao 

único candidato ao concurso acima identificado e notificá-lo desta decisão, para no prazo de 15 dias se pronunciar 

sobre o mesmo, nos termos do artigo 121º e seguintes do Código do Procedimento Administrativo; -------------------  

 ---------  7. O candidato manifestou, por comunicação registada no sistema de registo de correspondência do 

Município (sigmadocweb) sob o nº 2995, em 09-05-2016, a sua concordância com a decisão do Executivo. ---------  
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 -------- Tendo em consideração o exposto proponho que a licença para o transporte em táxi no lugar de Igreja, 

Bico, da União das freguesias de Bico e Cristelo seja atribuída ao único candidato, ao concurso em apreço: Eugénio 

José da Cunha Dias, residente na Rua da Corujeira, 1, Veiga, 4940-210 Cristelo PCR, União das freguesias de 

Bico e Cristelo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Proponho ainda que seja aprovada a seguinte enunciação, em cumprimento do disposto no n.º 3 do art.º 

20 do Regulamento do Transporte Público de Aluguer em veículos Automóveis Ligeiros de Passageiros – 

Transporte em Táxi. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

a) Titular da licença: Eugénio José da Cunha Dias ---------------------------------------------------------------------------------  

b) Freguesia em cujo contingente se inclui a licença atribuída: Bico -----------------------------------------------------------  

c) Regime e local de estacionamento: lugar de Igreja, Bico, da União das freguesias de Bico e Cristelo -----------  

d) O número dentro do contingente: 1 --------------------------------------------------------------------------------------------------  

e) O prazo para licenciamento do veículo: 90 dias, após a data da emissão da licença”.  ------------------------------  

 -------- “Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a atribuição da licença para o transporte em táxi no lugar 

de Igreja, Bico, da União das freguesias de Bico e Cristelo a Eugénio José da Cunha Dias, residente na Rua 

da Corujeira, 1, Veiga, 4940-210 Cristelo PCR, União das freguesias de Bico e Cristelo, bem como a seguinte 

enunciação, em cumprimento do disposto no n.º 3 do art.º 20 do Regulamento do Transporte Público de 

Aluguer em veículos Automóveis Ligeiros de Passageiros – Transporte em Táxi: a) Titular da licença: 

Eugénio José da Cunha Dias; b) Freguesia em cujo contingente se inclui a licença atribuída: Bico; c) 

Regime e local de estacionamento: lugar de Igreja, Bico, da União das freguesias de Bico e Cristelo; d) O 

número dentro do contingente; e) O prazo para licenciamento do veículo: 90 dias, após a data da emissão 

da licença  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

= APOIO À NATALIDADE – 1 º TRIMESTRE = 

PONTO 06: Apreciação, discussão e votação da proposta de subsídio de apoio à natalidade, nos termos 

do artigo 4º, do Regulamento de Apoio à Natalidade, à Família e à População Idosa, 1º trimestre de 2016. -  

 -------- “Pelo Serviço de Ação Social foi presente o mapa dos requerimentos apresentados até 31 de março de 

2016, para apoio à natalidade, nos termos do artigo 4º, do Regulamento de Apoio à Natalidade, à Família e à 

População Idosa, no valor total de € 6 500,00 (seis mil e quinhentos euros). 

Proc. N.º REQUERENTE BENEFICIÁRIO Valor Atribuído  

01/16 Elsa Fernandes Martins Miguel Martins Ministro 500,00 €  

02/16 Ana Cláudia Fernandes Guerreiro Mara Guerreiro Castelo 500,00 €  

03/16 Paula Patrícia Fernandes Dias Carolina Dias Silva 500,00 €  

04/16 Idalina da Rocha Rodrigues Luna Santiago Rodrigues Costa 500,00 €  

05/16 Eugénia Rodrigues Afonso Beatriz Afonso Pinto 500,00 €  

06/16 Carlos José Costinha Alves Francisca Rodrigues Alves 500,00 €  

07/16 Paulo Roberto Alves da Cunha Ariana Freitas Cunha 500,00 €  

08/16 Paulo Roberto Alves da Cunha Iris Freitas Cunha 1.000,00 €  

09/16 Paula Cristina Antunes Sousa Martim Sousa Pereira 500,00 €  

10/16 Elisabete Maria Esteves Dias Manuel Júnior Esteves Dias 500,00 €  

11/16 Anik Cristina Ramirez Vasquez Julieth Amelie Gonçalves Vasquez 500,00 €  

12/16 Carlos André da Cunha Varajão Nélson Araújo Varajão 500,00 €  
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TOTAL: 6 500,00 

 --------- Foi deliberado, por unanimidade, aprovar o apoio à natalidade, para o quarto trimestre de 2015, nos 

termos do artigo 4º do Regulamento de Apoio à Natalidade, à Família e à População Idosa, no valor global 

de € 7 000,00 (sete mil euros). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

= MOSTRA COURA – ISENÇÃO DE TAXAS = 

PONTO 07: Apreciação, discussão e votação do pedido da Mostra Coura para isenção de pagamento de 

taxas para a realização da XXIII Feira Mostra de 2016, que se transcreve: ------------------------------------------------  

 --------- “MOSTRACOURA - Associação Para a Promoção de Produtos Regionais do Alto Minho, com sede no 

Largo Visconde de Mozelos, solicita a V. Exª a isenção de pagamento das taxas pelos vários licenciamentos da 

Feira Mostra de Paredes de Coura / 2016, que terá lugar nos dias 10, 11 e 12 de junho 2016. ---------------------------  

 --------- ‘Foi deliberado, por unanimidade, nos termos do artigo 9º do Regulamento Municipal de Taxas e 

Tarifas Gerais, isentar a Mostra Coura – Associação para a Promoção de Produtos do Alto Minho, do 

pagamento das taxas referentes aos vários licenciamentos para realização da Feira Mostra de Produtos 

Regionais do Alto Minho nos próximos dias 10, 11 e 12 de junho de 2016, atendendo à sua vigésima terceira 

edição e considerando o evento uma excecional valia para a dinamização da atividade económica e 

artesanal, bem como para a valorização dos produtos locais e para a atração turística ao concelho’. --------  

= MOSTRA COURA – PEDIDO DE SUBSÍDIO = 

PONTO 07: Apreciação, discussão e votação do pedido de subsídio, pela Mostra Coura para a realização 

XXIII Feira Mostra de Produtos Regionais do Alto Minho, que se transcreve: -------------------------------------------  

 --------- “A MostraCoura – Associação para a Promoção de Produtos Regionais Minho, vai realizar a XXIII Feira 

Mostra de Produtos Regionais do Alto Minho, nos próximos, dias 10, 11 e 12 de junho 2016.  --------------------------  

 --------- Ultimado o programa, com a respetiva animação, apuramos em definitivo a previsão de despesas do evento 

 --------- A realização deste evento importa o valor total de € 47 000,00 € (quarenta e sete mil euros). Vimos solicitar 

a V. Exa o apoio financeiro do mesmo valor, para a concretização deste certame, que muito tem contribuído para 

a promoção e divulgação deste concelho nos últimos anos. ------------------------------------------------------------------------  

Tendas € 27 000,00 

Promoção e divulgação (cartazes, desdobráveis, jornais) € 4 500,00 

Animação € 11 100,00 

Feira de Artesanato (alojamento de expositores) € 3 000,00 

Realização do Concurso “Milho – Tradição Gastronómica” € 500,00 

Sonorização do espaço da feira € 500,00 

Total € 47 000,00 

 --------- “A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir à Mostra Coura - Associação para a 

Promoção de Produtos Regionais do Alto Minho, para a realização da XXIII Feira Mostra de Produtos 

Regionais do Alto Minho, nos próximos, dias 10, 11 e 12 de junho de 2016, um subsídio até ao valor de 

€ 47 000,00 (quarenta e sete mil euros) ”. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- O pagamento do subsídio será efetuado mediante a celebração de protocolo entre as partes”. -------  

 --------- A vereadora Helena Ramos disse votar favoravelmente tendo em conta que a Mostra Coura é um evento 

antigo e retrata o concelho de Paredes de Coura. -------------------------------------------------------------------------------------  
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= PAGAMENTO FRACIONADO DE INSTALAÇÃO E/OU LIGAÇÃO À REDE DE SANEAMENTO = 

PONTO 08: Apreciação, discussão e votação do pedido de pagamento fracionado de ramal de instalação e 

ligação ao saneamento, de Maria Isabel Gachineiro Pinto. --------------------------------------------------------------------  

 -------- Foi presente um requerimento de Maria Isabel Gachineiro Pinto, residente em Cunha, Paredes de Coura, 

para pagamento de fatura de instalação e ligação à rede de saneamento em seis prestações, no valor de total de 

€ 344,22, ao abrigo do n.º3 do Artigo 166º, do Regulamento Municipal de Sistemas Públicos e Prediais de 

Distribuição de Água e de Drenagem de Águas Residuais. -------------------------------------------------------------------------  

 -------- Anexa declaração de rendimentos - IRS do ano de 2015, no valor total de 12 361,09. ----------------------------  

 -------- “ Foi deliberado, por unanimidade, autorizar o pagamento da fatura de instalação e ligação à rede 

de saneamento em seis prestações, no valor de total de € 344,22, ao abrigo do n.º3 do Artigo 166º, do 

Regulamento Municipal de Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de Água e de Drenagem de Águas 

Residuais, no valor unitário de € 57,37 (cinquenta e sete euros e trinta e sete cêntimos), ao abrigo do n.º3 

do Artigo 166º, do Regulamento Municipal de Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de Água e de 

Drenagem de Águas Residuais, requerido por Maria Isabel Gachineiro Pinto, residente em Cunha, Paredes 

de Coura”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

PONTO 09: Apreciação, discussão e votação do pedido de pagamento fracionado de ramal de instalação e 

ligação ao saneamento, de Idalina de Jesus Felgueiras. -----------------------------------------------------------------------  

 -------- Foi presente um requerimento de Idalina de Jesus Felgueiras, residente em Coura, Paredes de Coura, para 

pagamento de fatura de instalação e ligação à rede de saneamento, em doze prestações, no valor de total de 

€ 338,31, ao abrigo do n.º3 do Artigo 166º, do Regulamento Municipal de Sistemas Públicos e Prediais de 

Distribuição de Água e de Drenagem de Águas Residuais. -------------------------------------------------------------------------  

 -------- Anexa declaração de rendimentos - IRS do ano de 2014, no valor total de 7 106,01. -----------------------------  

 -------- Foi deliberado, por unanimidade, autorizar o pagamento da fatura de ramal para instalação e ligação 

à rede de saneamento no valor de total de € 338,31 (trezentos e trinta e oito euros e trinta e um cêntimos), 

em quatro prestações, no valor unitário de € 84,58 (oitenta e quatro euros e cinquenta e oito cêntimos), ao 

abrigo do n.º3 do Artigo 166º, do Regulamento Municipal de Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição 

de Água e de Drenagem de Águas Residuais, requerido por Idalina de Jesus Felgueiras, residente em 

Coura, Paredes de Coura.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

= ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE INSTALAÇÃO E/OU LIGAÇÃO À REDE DE SANEAMENTO = 

PONTO 10: Apreciação, discussão e votação do pedido de isenção de pagamento fracionado de ramal de 

instalação e ligação ao saneamento, de Idalina Lopes de Sousa. -----------------------------------------------------------  

 -------- Foi presente um requerimento de Idalina Lopes de Sousa, residente em Cunha, Paredes de Coura, para 

isenção de pagamento de fatura de instalação e ligação à rede de saneamento, no valor de total de € 246,06, ao 

abrigo do n.º8 do Artigo 161º, do Regulamento Municipal de Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de Água 

e de Drenagem de Águas Residuais. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Gabinete de Ação Social apresentou a informação social, que se anexa à presente ata como seu 

documento e propôs a isenção de 50% do valor (€ 132,03) do ramal de ligação de águas residuais domésticas e 

o pagamento fracionado do remanescente em 12 prestações mensais (no valor de € 10,25), conforme disposto na 

alínea c) do n.º 8 do artigo 161º e no n.º 3 do artigo 166.º do Regulamento Municipal de Sistemas Públicos e 

Prediais de Distribuição de Água e Drenagem de Águas Residuais. -------------------------------------------------------------  

 -------- “Foi deliberado, por unanimidade, de acordo com a informação social autorizar a isenção de 

pagamento de cinquenta por cento do valor (€ 132,03) do ramal de ligação de águas residuais domésticas 
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e o pagamento fracionado do remanescente em 12 prestações mensais pelo valor unitário de € 10,25 (dez 

euros e vinte e cinco cêntimos)), conforme disposto na alínea c) do n.º 8 do artigo 161º e no n.º 3 do artigo 

166.º do Regulamento Municipal de Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de Água e Drenagem de 

Águas Residuais, requerido por Idalina Lopes de Sousa, residente em Cunha, Paredes de Coura”. -----------  

 

PONTO 10: Apreciação, discussão e votação do pedido de isenção de pagamento fracionado de ramal de 

instalação ao saneamento, de Rosa Gachineiro de Almeida. ------------------------------------------------------------------  

 --------- Foi presente um requerimento de Rosa Gachineiro de Almeida, residente em Cunha, Paredes de Coura, 

para isenção de pagamento de fatura de instalação e ligação à rede de saneamento, em doze prestações, no 

valor de total de € 344,22, ao abrigo do n.º8 do Artigo 161º, do Regulamento Municipal de Sistemas Públicos e 

Prediais de Distribuição de Água e de Drenagem de Águas Residuais. ---------------------------------------------------------  

 --------- O Gabinete de Ação Social apresentou a informação social, que se anexa à presente ata como seu 

documento e propôs a isenção do pagamento da fatura, ao abrigo do n.º8 do Artigo 161º, do Regulamento 

Municipal de Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de Água e de Drenagem de Águas Residuais. ------------  

 --------- Foi deliberado, por unanimidade, de acordo com a informação social autorizar a isenção do 

pagamento da fatura no valor de total de € 344,22, relativa à instalação e ligação à rede de saneamento, ao 

abrigo da alínea d), n.º 8 do artigo 161º do Regulamento Municipal de Sistemas Públicos e Prediais de 

Distribuição de Água e de Drenagem de Águas Residuais, requerido por Rosa Gachineiro de Almeida, 

residente em Cunha, Paredes de Coura, Paredes de Coura”. -----------------------------------------------------------------  

=RETIFICAÇÃO DE MEMÓRIA DE AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE EMPRESARIAL DE FORMARIZ= 

PONTO 12: Apreciação, discussão e votação da proposta de retificação da memória descritiva do projeto 

de “Ampliação e Requalificação do Parque Empresarial de Formariz” – 01/16, que se anexa e fica a fazer 

parte integrante desta ata. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Pelo vereador Tiago Cunha foi explicado o motivo da retificação. -------------------------------------------------  

 --------- Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta de retificação da memória descritiva do projeto 

de “Ampliação e Requalificação do Parque Empresarial de Formariz” – 01/16, que se anexa e fica a fazer 

parte integrante desta ata. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

= APROVAÇÃO DA MINUTA DESTA ATA = 

 -------- No termo desta reunião, foi deliberado, por unanimidade, aprovar esta ata em minuta. ----  

= ENCERRAMENTO = 

 ---------  E não havendo mais nada a tratar, foi, pelo presidente, encerrada a reunião, pelo que de tudo, para constar, 

se lavrou a presente ata, que vai ser assinada pelo presidente e pela secretária. --------------------------------------------  
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1. ENQUADRAMENTO 

De acordo com a legislação em vigor, nomeadamente com o estabelecido no decreto-Lei n.º 124/2006 de 28 

de junho republicado pelo Decreto-Lei n.º 17/2009 de 14 de janeiro, que estabelece as medidas e ações a 

adotar no âmbito do Sistema Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios, uma das medidas a 

implementar na organização do território é a criação de Redes de Defesa da Floresta Contra Incêndios, as 

quais integram a Rede de Faixas de Gestão de combustível, que consta na criação de faixas e de parcelas 

situadas em locais estratégicos do território com o objetivo principal de reduzir o perigo de incêndio. De 

acordo com as funções que estas faixas desempenham são consideradas de rede primária, secundária ou 

terciária. A rede secundária de interesse municipal ou local e no âmbito da proteção civil de populações e 

infraestruturas desenvolve-se entre outras coisas sobre: 

- As envolventes aos aglomerados populacionais e a todas as edificações, aos parques de campismo, às infra 

estruturas e parques de lazer e de recreio, aos parques e polígonos industriais, às plataformas logísticas e aos 

aterros sanitários. 

Quando inseridos ou confinantes com espaços florestais1 é obrigatória a gestão de combustível, e sua 

manutenção, de uma faixa envolvente com uma largura mínima não inferior a 100 m, competindo à 

respetiva entidade gestora ou, na sua inexistência ou não cumprimento da sua obrigação, à câmara 

municipal realizar os respetivos trabalhos, podendo esta, para o efeito, desencadear os mecanismos 

necessários ao ressarcimento da despesa efetuada. Os critérios a considerar na criação destas faixas 

encontram-se definidos num anexo do mesmo decreto-Lei. 

Neste sentido, e tendo em consideração que o polígono industrial de Formariz confina com espaço florestal, 

torna-se necessário proceder à implementação e posterior manutenção de uma Faixa de Gestão de 

Combustível, tendo-se definido a largura mínima de 100 metros prevista na legislação, contada a partir da 

alvenaria exterior das infraestruturas existentes ou previstas construir (lotes). 

 

A Figura 1 apresenta a sobreposição desta faixa com as classes de ordenamento do PDM, a zona loteada da 

Zona Industrial, rede viária, linhas de água sobre ortofotomapa. 

 
 
 
 
 

                                                 
1 «Espaços florestais» os terrenos ocupados com floresta, matos e pastagens ou outras formações vegetais espontâneas, segundo os 
critérios definidos no Inventário Florestal Nacional. 
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Figura 1. Mapa de Enquadramento em PDM da Faixa de Gestão de Combustíveis 100m  
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2. PLANO DE INTERVENÇÃO DE GESTÃO DE COMBUSTÍVEIS 

Para a elaboração do mapa das parcelas incluídas no plano de intervenção de gestão dos combustíveis 

(Figura 2) foram retiradas as áreas correspondentes à classificação em PDM de Solo Rural - Área de 

Edificação Dispersa, Solo Urbano - Espaço Atividades Económicas, Espaço Agrícola. Retirou-se, ainda, uma 

estrada municipal e uma edificação existente, classificada em PDM como Floresta de Produção. 

 
Figura 2. Mapa das Parcelas incluídas no Plano de Intervenção de Gestão de Combustíveis 

 

 
 

A faixa de gestáo de combustível tem uma área total de 10,44ha dos quais 5,30ha estão inseridos no 

Perímetro Florestal da Boalhosa (Baldio de Formariz, não submetidos ao regime florestal). Estes espaços 

florestais e de uso múltiplo agrícola e florestal apresentam ao nível arbóreo pinheiro bravo, eucalipto, 

carvalho, acácias e austrálias. Ao nível arbustivo e subarbustivo verifica-se a presença de giesta, tojo e fetos. 
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3. CARATERIZAÇÃO DA OCUPAÇÃO DAS PARCELAS 

 PARCELA 1 

 
  

 
 

 
Espécies presentes: carvalho, eucalipto, pinheiro 
bravo e acácia (mimosa). 
Caraterização do povoamento: tem uma área de 
1,644ha. Está ocupada por um povoamento 
adulto das espécies presentes, verificando-se 
regeneração natural. A espécie dominante é o 
eucalipto. 
A densidade é elevada, em determinados locais 
da parcela (sem afastamento de 4 metros entre 
copas). Junto à Estrada Municipal existe uma 
clareira, com pinheiros e carvalhos espaçados, 
verificando-se o aparecimento no estrato sub-
arbustivo de acácias. No estrato arbustivo. 
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 PARCELA 2 

 

Espécies presentes: carvalho, eucalipto e acácia 
(mimosa). 
Caraterização do povoamento: tem uma área de 
0,334ha. Está ocupada por um povoamento adulto 
das espécies presentes. A espécie dominante é o 
carvalho. 
A densidade é elevada (sem afastamento de 4 
metros entre copas). Junto à Estrada Municipal 
verifica-se o aparecimento no estrato sub-arbustivo 
de acácias. No estrato arbustivo apresenta fetos. 
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 PARCELA 3 

 

 
 

 

Espécies presentes: carvalho, pinheiro bravo, eucalipto, 
austrália. 
Caraterização do povoamento: tem uma área de 0,956ha. 
Está ocupada por um povoamento adulto das espécies 
presentes. A espécie dominante é o pinheiro bravo. 
A densidade é elevada (sem afastamento de 4 metros entre 
copas). No estrato arbustivo apresenta fetos. 
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 PARCELA 4 

 
 

 

Espécies presentes: carvalho, pinheiro bravo, eucalipto, austrália. 
Caraterização do povoamento: tem uma área de 2,992ha. Está ocupada 
por um povoamento adulto das espécies presentes. A espécie 
dominante é o carvalho. 
A densidade é elevada (sem afastamento de 4 metros entre copas). No 
estrato arbustivo apresenta tojo, giesta, fetos e silvas. 
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 PARCELA 5 

 

  

 

Espécies presentes: carvalho disperso e regeneração pinheiro 
bravo (ocupação <5%). 
Caraterização da ocupação: tem uma área de 1,252ha. Não 
possui povoamento florestal, verificando-se a presença de um 
pequeno núcleo de pinheiro bravo a sul da parcela. No estrato 
arbustivo apresenta herbáceas e fetos.  
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 PARCELA 6 

 

  

 

Espécies presentes: eucalipto, regeneração pinheiro bravo e carvalho. 
Caraterização do povoamento: tem uma área de 2,246ha. Está 
ocupada por um povoamento adulto de eucalipto e regeneração das 
outras espécies. A espécie dominante é o eucalipto. 
A densidade é elevada (sem afastamento de 4 metros entre copas). 
No estrato arbustivo apresenta giesta, fetos, silvas. 
 
Parte da parcela (40%) sofreu alteração do uso e ocupação de solo 
(como se podem observar as fotografias), tendo sido terraplanada. 
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 PARCELA 7 

 

 

 
 

Espécies presentes: eucalipto e carvalho. 
Caraterização do povoamento: tem uma área de 0,461ha. Está 
ocupada por um povoamento adulto das espécies presentes. A 
espécie dominante é o eucalipto. A densidade é elevada (sem 
afastamento de 4 metros entre copas). No estrato arbustivo 
apresenta giesta, tojo. 
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 PARCELA 8 

 

 

Espécies presentes: carvalho, eucalipto, austrália. 
Caraterização do povoamento: tem uma área de 0,586 ha. 
Está ocupada por um povoamento adulto das espécies 
presentes. A espécie dominante é o carvalho.  
A densidade é elevada (sem afastamento de 4 metros entre 
copas). No estrato arbustivo apresenta fetos e silvas. 
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4. PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO 

1. REDE VIÁRIA FLORESTAL 

Será aproveitada a viária florestal existente, que se encontra dentro da faixa de gestão de 

combustível 100m ou na sua bordadura. Proceder-se-á à regularização da plataforma, 

desobstrução ou criação de valetas e travessias, sempre que se justifique, de modo a facilitar a 

condução de águas, garantindo a manutenção da rede viária. 

Esta infraestrutura permitirá o acesso às parcelas para execução das faixas de gestão de 

combustível, como, assegurará a acessibilidade aos meios de combate é fundamental para a 

salvaguarda e segurança da ZI de Formariz. 

2. INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FAIXA DE GESTÃO DE COMBUSTÍVEL  

As ações que se propõe realizar estão de acordo com o previsto no anexo ao Decreto-Lei n.º 

124/2006 de 28 de junho republicado pelo Decreto-Lei n.º 17/2009 de 14 de janeiro, o qual 

define os critérios a respeitar na instalação e manutenção das faixas de gestão de combustível. 

Assim, ao nível de: 

a) VEGETAÇÃO ARBUSTIVA E SOBRANTES 

Proceder-se-á ao corte da vegetação subarbustiva com eliminação dos sobrantes, 

destroçando-os no local ou reduzindo-os a estilha. Quando tal não for possível deve proceder-

se à queima dos mesmos.  

b) POVOAMENTO FLORESTAL 

 CARVALHO 

Nas áreas de carvalho é aconselhável executar apenas podas de formação (na altura de 

repouso vegetativo) e não abrir o povoamento. A proximidade entre copas é favorável à 

regulação de humidade no seu interior e à reconversão da vegetação existente em sobcoberto. 

 

 PINHEIRO BRAVO 

Regeneração natural – efetuar condução de povoamento, com afastamento entre árvores e 

desrama baixa até 1/3 da sua altura. 

Adulto - realizar seleção de árvores e desbaste pelo baixo quando houver contacto entre 

copas. Devem ser retiradas as árvores que apresentem algum sintoma de declínio ou que 
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apresentem alguma deformação. As restantes devem ser desramadas de forma a eliminar a 

continuidade vertical dos combustíveis. 

A desrama deve ser feita na altura de repouso vegetativo. 

 

ACÁCIAS E MIMOSAS 

As ações propostas consistem no arranque de plântulas, no descasque do tronco e na 

destruição dos grandes exemplares de forma localizada, através do pincelamento da toiça 

imediatamente após o corte. 

Deve ainda proceder-se à sua substituição, com a plantação com espécies autóctones de 

crescimento lento (carvalhos). 

Nas parcelas com a presença de acácias ou austrálias, o desbaste nas restantes espécies 

arbóreas (pinheiro e carvalho) não pode ser excessivo, mas sim gradual, de forma a contrariar 

o desenvolvimento destas invasoras. 

 

EUCALIPTO 

Deve-se proceder à redução da sua densidade. Passados 2 a 3 anos dos cortes, deve ser 

realizada uma seleção das toiças, escolhendo as varas que deverão ficar até ao fim da 

revolução. É conveniente deixar 1 a 3 varas por toiça, escolhidas de entre as mais vigorosas. A 

época de corte recomendável é o período de repouso vegetativo, pois minimiza a mortalidade 

das toiças. Devem sobretudo ser evitadas as épocas húmidas e quentes, pelo risco de surgirem 

fungos. 

 
 

 5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As intervenções devem ser realizadas com a periodicidade necessária para manter a faixa de 

acordo com as caraterísticas definidas na Lei, devendo ser realizadas sempre até o final do mês 

de abril. 

A área de intervenção está inserida numa freguesia tampão, no âmbito do plano de ação para 

controlo do nemátodo da madeira do pinheiro. Neste sentido é obrigatório proceder ao abate 

de qualquer espécie resinosa que apresente sintomas de declínio ou se encontre seca ou 

morta, assim como à eliminação dos respetivos sobrantes. É necessário também ter em 

atenção a época dos cortes, pois existem condicionalismos ao transporte de madeiras nestes 
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locais. É necessário cumprir com o estabelecido no Decreto-Lei n.º 95/2011. D.R. n.º 151, Série 

I de 2011-08-08, retificado pela declaração de retificação n.º 30-A/2011 de 07 de outubro, o 

qual estabelece medidas extraordinárias de proteção fitossanitária indispensáveis ao controlo 

do nemátodo da madeira do pinheiro 

Importa ainda referir que de acordo com o n.º 1 do artigo 19º do Decreto-Lei n.º 124/2006 de 

28 de junho republicado pelo decreto-lei n.º 17/2009 de 14 de janeiro, é interdito o depósito 

de madeiras e outros produtos resultantes de exploração florestal ou agrícola, de outros 

materiais de origem vegetal e de produtos altamente inflamáveis nas redes de faixas e nos 

mosaicos de parcelas de gestão de combustível, com exceção dos aprovados pela comissão 

municipal de defesa da floresta contra incêndios. 

 

6. CARTOGRAFIA 

i) Planta de localização sobre ortofotomapa (1/10.000); 

ii) Cartografia digital, em shapefile (ETRS89 TM06PT). 
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MUNICÍPIO DE PAREDES DE COURA 
 
 
AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE EMPRESARIAL DE FORMARIZ – 

01/16 
 
 

ESTUDO DE TRÁFEGO 
 
 

MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA 
 

 
 

 

1 INTRODUÇÃO 
 

Com o presente estudo de tráfego pretende-se avaliar o acréscimo de tráfego rodoviário 

originado pela ampliação e requalificação do Parque Empresarial de Formariz, na localidade 

de Formariz, em Paredes de Coura, e a forma como este acréscimo irá afectar os fluxos já 

existentes na rede viária adjacente. 

 

No âmbito desta ampliação e requalificação, considera-se como basilar a construção da nova 

Ligação do Parque Empresarial de Paredes de Coura à rede viária fundamental, entre a A3 e 

a EM 513, numa extensão aproximada de 6,3 quilómetros.  

 

A execução desta nova via permitirá ao tráfego com destino a Paredes de Coura, mais 

concretamente até à Zona Industrial de Formariz uma deslocação mais rápida e segura, 

evitando o atravessamento das localidades, assegurando ainda à população residente uma 

melhoria substancial das condições de circulação, uma vez que o tráfego local é actualmente 

servido por vias de traçado sinuoso e com diversos problemas de conforto e segurança. 
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No presente estudo será realizada a análise das condições de circulação para um horizonte 

de 20 anos (“vida útil da via”), sendo apresentada, para os veículos ligeiros e pesados, para o 

ano de abertura ao tráfego (2017) e até o ano horizonte de 20 anos (2037), com previsões 

quinquenais. 

 

 

2. METODOLOGIA DO ESTUDO 

 

O trabalho foi desenvolvido de acordo com a metodologia a seguir sucintamente descrita: 

i) Análise da situação existente, com definição e caracterização da rede viária 

interessada, bem como da evolução prevista da mesma para o período em 

estudo; 

ii) Realização de trabalhos de campo, visando a obtenção de dados de tráfego, 

constando de contagens direccionais classificadas em três intersecções e 

numa secção da EN 303; 

iii) Previsão da evolução da procura de tráfego para o Ano Base de 2017 e 

durante o período de vida útil (20 anos – Ano Horizonte 2037), por tipo de 

veículo; 

iv) Afectação de tráfego à via em estudo para o período em análise; 

v) Análise de Funcionamento com recurso a metodologias 

nacionais/internacionais reconhecidas (adoptadas pela Infraestruturas de 

Portugal, ex-EP), nos diferentes cenários e horizontes temporais 

considerados; 

vi) Análise geral e conclusões. 

 

 

3. CARACTERIZAÇÃO DA ZONA INDUSTRIAL DE FORMARIZ 

 

Apresenta-se na figura seguinte planta da Zona Industrial e Formariz, existente e com a 

ampliação futura. 

 

A proposta apresentada visa a ampliação do loteamento existente para uma área total de 

17,94 ha, incluindo a reformulação e ampliação de 8,22 há. 
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Figura 1 – Ocupação da Zona Industrial de Formariz. 
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O projecto da ampliação do Parque Empresarial de Formariz resulta, para além do estímulo 

que se pretende proporcionar a novas industrias, da necessidade de dar resposta aos vários 

pedidos que neste sentido têm chegado à Câmara Municipal. 

 

Pretende- se contribuir para o crescimento, de forma ordenada e faseada desta Zona 

Industrial, possibilitando e incentivando um maior investimento, a instalação de algumas 

pequenas/médias empresas e indústria, propiciando a geração de emprego e contribuindo 

igualmente para o desenvolvimento socioeconómico do Concelho. 

 

Segundo informações prestadas pela Câmara Municipal de Paredes de Coura, devem 

destacar-se na caracterização do tecido empresarial, pelo interesse estratégico no plano das 

exportações, n.º de trabalhadores e volume de negócio, as seguintes empresas, que entre 

outras (cerca de 10), estão implantadas na zona industrial de Formariz: 

 

 Grupo Kyaia (marcas Fly London e Foreva) – empresa portuguesa do sector do 

calçado com um volume de negócios de 59 milhões de euros (no ano de 2013), 

detentora da marca Fly London que está presente em 63 países e tem lojas de marca 

própria em Portugal (3), Reino Unido (2), Dinamarca, Alemanha e Irlanda. Trata-se 

da maior exportadora nacional no sector do calçado (a exportação corresponde a 

96% da produção). A empresa está implantada em Paredes de Coura há 25 anos, 

dispondo de 4 unidades que empregam 250 trabalhadores. Está implantada na Zona 

Industrial de Formariz, através das sociedades Kello, Alfos e Kyaia, ocupando um 

total de 8.415,50m2 de superfície empresarial e movimentando, em média, 30 

toneladas diárias de mercadoria, sobretudo através de pequenos camiões de carga 

que rasgam o percurso sinuoso dos 10 Km que distam entre a Zona Industrial e o 

acesso à A3. No ano de 2015 foi formalizado um novo protocolo de cedência de 

6.115 m2, projecto já na fase final de edificação, que implicará a criação de 40 novos 

postos de trabalho; 

 Doureca (integrante do Grupo internacional Dourdin) – empresa portuguesa, com 

capital maioritário francês, do sector automóvel que se dedica à injeção por molde e 

metalização de peças para exportação e utilização de variadíssimas marcas (Jaguar, 

Renault, Peugeot, entre outras). O volume de negócios da Doureca em 2013 foi de 8 

milhões de euros, tendo atingido os 16 milhões de euros no ano de 2014. Mais de 

90% da produção é para a exportação. Em Paredes de Coura dispõe de duas 

unidades fabris de produção que dão emprego a 243 trabalhadores, ocupam um 

total de 3812 m2 de superfície empresarial e movimentam, em média, 70 toneladas 

de mercadoria, sobretudo através de pequenos camiões de carga. No ano de 2015 

foi formalizado um novo protocolo de cedência de 11.998,62 m2, projecto já na fase 

final de edificação, que implicará a criação de 70 novos postos de trabalho e um 
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investimento previsto de 6 milhões de euros, com aumento expectável de transito 

de mercadorias de 30 toneladas. 

 ValverIbérica e Valver Portugal – empresa portuguesa, de capitais espanhóis, que 

produz artigos plásticos, fitas autoadesivas, impressão e gravados para aplicação em 

diversos sectores (dos quais se destaca o automóvel). A produção destina-se 

exclusivamente a exportação. A empresa conta com 50 trabalhadores e está 

implantada na Zona Industrial de Formariz desde 2010, através da sociedade 

Valveribérica, ocupando um total de 1.003,00 m2 de superfície empresarial e 

movimentando, em média, 10 toneladas diárias de mercadoria, sobretudo através 

de pequenos camiões de carga. No ano de 2015 foi formalizado com outra empresa 

do grupo, com a denominação social de Valver Portugal, um novo protocolo de 

cedência de mais 8.315,40m2, projecto já na fase final de edificação, que criará 60 

novos postos de trabalho, um investimento de 3 milhões de euros e um aumento 

expectável de carga de 8 toneladas. 

 Grupo Transcoura – grupo português com sede em Paredes de Coura que se dedica 

ao transporte rodoviário de mercadorias, aluguer de contentores, investimento 

imobiliário e integra as empresas Transcoura, Elevetrans, Ivantrans, Recoura, 

Imocoura, Tonisan. Integra ainda, com sede em Espanha, a empresa Auto 

Transcoura SL. Atualmente emprega 130 trabalhadores. A base logística da empresa 

Elevetrans encontra-se em fase de implantação na Zona Industrial de Formariz 

ocupando um total de 23.166,20 m2 de superfície industrial e movimentando por 

dia, em média, um total de 1.500 toneladas de mercadorias; 

 

 

4. CARACTERIZAÇÃO DA REDE VIÁRIA PRINCIPAL ENVOLVENTE 

 

4.1 REDE VIÁRIA ACTUAL 

 

A rede rodoviária na zona em estudo é genericamente constituída pelas EN 303, EN 201, 

EM513 (actual estrada de acesso ao Parque Empresarial) e pela Auto-estrada 3 (A3), 

conforme figura seguinte.  

 

A rede de acessos ao Parque Empresarial de Formariz apresenta traçados rodoviários com 

características hostis ao tráfego de veículos pesados, na generalidade com raios em planta 

reduzidos, trainéis com inclinações elevadas e plataformas com um perfil transversal 

estreito. Acresce a esta situação, o atravessamento de diversas povoações, o que ainda mais 

dificulta e retarda a circulação de veículos, principalmente os com características de 

transporte de mercadorias. 
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Figura 2 – Rede rodoviária em estudo. 

 

4.1.1 Rede Local - Arruamentos 

 

O acesso directo é efectuado pela EM 513 que liga à zona industrial através de intersecções 

de nível, com os arruamentos principais, A, B. As vias internas do empreendimento 

(arruamentos A, B, C e D) possuem um perfil com 9 metros de largura, que permite 2 

sentidos de circulação, baia de estacionamento de 2,5 metros de largura e passeios com 1,6 

metros. Os perfis dos arruamentos dão cumprimento aos parâmetros da Portaria n.º 216-

B/2008, de 3 de Março, incluindo estacionamento público para veículos ligeiros ao longo de 

faixas dos arruamentos, existindo igualmente espaços de estacionamento público para 

veículos pesados 
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Figura 3 – Acessos e arruamentos locais. 

 

 

4.2 REDE VIÁRIA FUTURA 

 

4.2.1 Nova Ligação à rede viária principal 

 

A via que se pretende construir estabelecerá uma ligação rápida e segura entre o Parque 

Empresarial de Formariz e a A3, a qual constitui o percurso fundamental entre a sub-região 

do Grande Porto e a fronteira com Espanha (Galiza). 

 

A extensão total da futura via será de aproximadamente 6,3 km, desenvolvendo-se na 

generalidade em terreno acidentado, principalmente no primeiro terço do traçado. Este 

motivo condicionou fortemente as características geométricas, obrigando a adoptar-se uma 

Acessos 
Arruamento A   Arruamento C 
Arruamento B   Arruamento D 

EM 513 
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velocidade base de 60 km/h. Dado tratar-se de uma ligação a um Parque Empresarial, houve 

a preocupação de a dotar com características adequadas à circulação de veículos pesados. 

 

De forma a tornar a via o mais exclusiva possível, enquanto via dedicada ao Parque 

Empresarial, uma das premissas do estudo consistiu em eliminar todas as intersecções de 

nível, criando-se apenas uma, sensivelmente a meio do seu desenvolvimento. As ligações à 

rede viária existente serão de nível do tipo intersecção giratória (rotunda). 

 

O perfil transversal tipo previsto perfaz uma largura total de plataforma de 10,00 m, 

constituído por uma faixa de rodagem com 7,00 m e por bermas pavimentadas com 1,50 m, 

acrescido em algumas seções de uma via de lentos com 3,50 m de largura. 

 

Na Figura 4 apresenta-se uma representação esquemática do traçado em planta da ligação 

ao Parque Empresarial. 

 

 
 

Figura 4 – Representação esquemática do traçado em planta da ligação ao Parque 

Empresarial. 

 

4.2.2 Rede Local – Arruamentos futuros 

 

Como ponto central e de referência de toda a área, o Parque Empresarial contemplará uma 

rotunda na entrada de ligação à futura Variante de acesso à A3 (intersecção com o 

arruamento B), assim como a criação de um novo acesso (intersecção do prolongamento do 

arruamento D com a estrada municipal) permitindo uma melhor distribuição para as zonas 

do Parque.  
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Estão assim criados os dois eixos principais de acesso ao Parque Empresarial. A circulação 

interior processa-se sempre em dois sentidos e os acessos a propriedades vizinhas serão 

mantidos, assim como os dos caminhos existentes. 

 

Na Figura 5, apresenta-se a rede viária futura local. 

 

Os perfis dos arruamentos dão cumprimento aos parâmetros da Portaria n.º 216-B/2008, de 

3 de Março, incluindo estacionamento público para veículos ligeiros ao longo de faixas dos 

arruamentos, existindo igualmente espaços de estacionamento público para veículos 

pesados. 

 

Figura 5 – Arruamentos e acesso futuros. 

 

 

 

 

 

Arruamentos futuros   Novo acesso previsto 
 

EM 513 
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5. TRÁFEGO NA REDE VIÁRIA 

 

A presente análise fundamentou-se no conhecimento da actual carga de tráfego na EN 303, 

através da realização de contagens direccionais de tráfego.  

 

5.1 ANÁLISE DA SITUAÇÃO ACTUAL 

 

No sentido de se obter uma caracterização do tráfego na rede viária em estudo, foram 

realizadas contagens direccionais classificadas em três intersecções e numa secção (cf. 

Figura 6), nomeadamente: 

- 1 Contagem direccional classificada, com a duração de 24 horas (das 08h00 às 

08h00), em secção da EN 303, aproximadamente ao Km 12+500; 

- 1 Contagem direccional classificada, nos períodos de ponta (das 08h00 às 10 e 

das 17h00 às 19h00), na intersecção da EN 303 (Km 4+500) com o acesso à A3; 

- 1 Contagem direccional classificada, nos períodos de ponta (das 08h00 às 10 e 

das 17h00 às 19h00), na intersecção da EN 303 (Km 7+600) com a EN 201; 

- 1 Contagem direccional classificada, nos períodos de ponta (das 08h00 às 10 e 

das 17h00 às 19h00), na intersecção da EN 303 (Km 12+600) com a EM 513 

(acesso à ZI de Formariz); 

 

Os trabalhos de campo foram efectuados durante um dia útil (4ª feira - 07/10/2015). Os 

resultados destes trabalhos de campo encontram-se apresentados de forma exaustiva em 

Anexo. 

 

Estas contagens de tráfego foram realizadas manualmente por operadores nas 

secções/intersecção consideradas, identificando-se todos os movimentos de tráfego e as 

classes de veículos, motociclos, ligeiros, pesados e autocarros. 
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Figura 6 – Localização dos postos de contagem. 
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As Figuras 7 a 10 ilustram os volumes apurados, nos períodos de contagem considerados (24 

horas no posto S1 e 4 horas -08h00/10h00 E 17h00/19h00- nos postos C1, C2 e C3), para 

cada um dos movimentos, agregados em veículos Ligeiros e Pesados. 
 

 

Figura 7 – Volumes de Tráfego em dia útil, nos períodos de ponta, no Posto C1. 

TOTAL PERÍODO MANHÃ (08h00-10h00)

TOTAL PERÍODO TARDE (17h00-19h00)

Ligeiros/pesados

Ligeiros/pesados

Acesso Local

1/0

9/1

104/6

88/19

3/0

13/2

Paredes de Coura

EN 303

A3

Acesso Local

0/0

4/1

77/3

65/10

0/0

5/2

Paredes de Coura

EN 303

A3
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Figura 8 – Volumes de Tráfego em dia útil, nos períodos de ponta, no Posto C2. 
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Figura 9 – Volumes de Tráfego em dia útil, Volumes de Tráfego em dia útil, nos períodos de 

ponta, no Posto C3. 
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Paredes de Coura

EM 513

EM 513



   
   

 

 

 
15 

 

Figura 10 – Volumes de Tráfego em dia útil, durante 24h (08h00/08h00), no Posto S1. 

 

Da análise efectuada aos dados recolhidos constata-se que as horas de ponta da manhã e da 

tarde em dia útil ocorrem sensivelmente, das 08h00 às 09h00 e das 17h00 às 18h00, 

respectivamente. 

 

 

5.2 DETERMINAÇÃO DO TRÁFEGO MÉDIO DIÁRIO ANUAL -TMDA  

 

Os elementos recolhidos na EN 303 (obtidos durante as 24 horas do dia 07/10/2015) que 

permitem estimar a procura de tráfego total diária na via em causa, em termos de veículos 

ligeiros e pesados foram considerados como representativos do tráfego médio diário de 

Inverno. 

 

Posteriormente, o factor de expansão a aplicar para a extrapolação para o Tráfego Médio 

Diário Anual (a partir TMD de Inverno) foi de 1,062 e 1,061, respectivamente, para veículos 

ligeiros e pesados. Este factor foi obtido a partir da análise dos volumes de tráfego do Posto 

010 (EN 303, KM 11+850) da Infraestruturas de Portugal (ex-JAE e ex-EP). 

 

No quadro seguinte apresentam-se estimativas para os valores que relacionam o tráfego 

Diurno, de Entardecer e Nocturno com o TMD, conforme estabelecido no Decreto-Lei n.º 

9/2007 de 17 de Janeiro que se consideram como adequados para caracterizar o tráfego 

existente em cada um desses períodos, na zona em estudo.  

TOTAL PERÍODO (08h00-08h00)

Ligeiros/pesados

1220/59

1296/56
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Quadro I - Distribuição do Tráfego Diurno, de Entardecer e Nocturno. 

 

Deste modo, foi possível estimar o tráfego médio diário anual em 2015 nas secções 

esquematicamente representadas na Figura 11, valores que se apresentam no Quadro II.  

 

Numa observação sumária da procura de tráfego actual, pode-se referir os seguintes 

aspectos: 

- Baixa/moderada procura de tráfego em todos os troços da via em análise (cerca de  

1500 a 3000 veículos/dia); 

- Percentagem de pesados aumenta nas secções mais próximas da A3 (S2 e S3), uma 

vez que o volume total de veículos diminui, mantendo-se sensivelmente o volume de 

pesados. 

 

 
Figura 11 - Identificação das secções consideradas, na EN 303. 

 

Secção3 

Secção2 Secção1 

Secção4 

Veiculos 

Ligeiros

Veículos 

Pesados

DIURNO 87% 9%

ENTARDECER 7% 3%

NOCTURNO 6% 2%
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Quadro II - TMD nas secções da EN 303, em 2015. 

 

 

5.3 EVOLUÇÃO DA PROCURA DE TRÁFEGO 

 

Para estimar o crescimento natural do tráfego no período em análise, ou seja, para 

extrapolação dos valores dos fluxos contados para os anos base (2017), intermédio (2022, 

2027 e 2032) e horizonte (2037), consideraram-se taxas de crescimento médio anual 

fundamentadas na projecção das vendas de combustíveis na zona com base em séries 

históricas para o distrito de Viana do Castelo, variável fortemente relacionada com o 

aumento de viagens. 

 

Assim, na figura seguinte apresenta-se a variação de vendas de combustíveis observada, e a 

curva de tendência (ajustamento logarítmico, cuja assimptota corresponde ao valor máximo 

expectável assumido para o consumo de combustível) adaptada aos valores observados e a 

partir da qual se calcularam as taxas de crescimento consideradas. 

 

Os factores de crescimento assim obtidos foram os considerados para as previsões 

optimistas de crescimento de tráfego na via em estudo entre os anos de 2015 e 2037. 

Relativamente a uma perspectiva pessimista, foi tomada a opção de não aplicar qualquer 

taxa de crescimento, uma vez que se julga que dado o período de contenção económica que 

continuamos a atravessar, as taxas de evolução natural seriam nulas (ou tendencialmente 

Ano TMD Veículos

Secção 1

(km 10,5 a 

12,5)

Secção 2

(km 7,5 a 10,5)

Secção 3

(km 4 a 7,5)

Secção 4

(> km 12,5)

Lig 2 675 1 357 1 143 2 857

Pes  122  110  112  131

Total 2 797 1 467 1 255 2 988

% Pes 4% 7% 9% 4%

Lig 2 327 1 181  994 2 486

Pes  116  105  106  124

Total 2 443 1 285 1 101 2 610

Lig  187  95  80  200

Pes  4  3  3  4

Total  191  98  83  204

Lig  161  81  69  171

Pes  2  2  2  3

Total  163  84  71  174
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negativas). Deste modo as taxas anuais de crescimento do tráfego consideradas para o 

referido período são as que se indicam no quadro abaixo. 

 

Figura 12 - Venda Anual de Combustíveis na zona em estudo (Fonte: DGEG). 

Quadro III – Taxas de crescimento previstas. 

 

 

6. GERAÇÃO DE TRÁFEGO 

 

O tecido empresarial de Paredes de Coura destaca-se, considerando o volume de negócios e 

número de postos de trabalho criados, no sector da Indústria. Apesar da propalada crise 

económica internacional, a indústria do concelho apresenta vigor e capacidade de expansão 

a curto e médio prazo. De acordo com os últimos dados divulgados pelo INE, foram 

identificadas 784 empresas no concelho de Paredes de Coura. 

 

Concretamente para a zonas industrial de Formariz, de acordo com informações prestadas 

pela Câmara Municipal Paredes de Coura, está previsto a curto prazo um crescimento de 

cerca 7% de área ocupada. Este aumento irá reflectir-se na criação de cerca de 220 novos 

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

1990 2000 2010 2020 2030

Evolução do Tráfego
Venda Anual de Combustíveis Automóveis

Período
Taxa Crescimento 

Anual
Factores Crescimento

2015/2017 0,62% 1,012

2017/2022 0,38% 1,019

2022/2027 0,18% 1,009

2027/2037 0,09% 1,005
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postos de trabalho e um incremento de cerca 400 toneladas de mercadorias movimentas, 

em média, por dia. 

 

Para a determinação da geração de viagens, foi aplicada a metodologia preconizada pelo 

Institute of Tranportation Engineers (ITE 2003). Esta metodologia consiste na aplicação de 

índices de geração de tráfego, em função do tipo de uso esperado. Assim, os índices 

estabelecidos para o presente caso são de 1,3 passageiros por veículos, o que corresponderá 

a uma geração próxima de 170 veículos ligeiros/dia.  

 

Relativamente ao tráfego pesado, e tendo em conta os dados fornecidos pela Câmara 

Municipal e o tipo de indústria/uso, estima-se uma geração de tráfego pesado de cerca 53 

veículos/dia (considerando a utilização de camiões de transporte de carga até 7500 Kg).  

 

 

7. AFECTAÇÃO E PREVISÕES DE TRÁFEGO 

 

A afectação de tráfego prevista para a via que se pretende construir foi estimada com base 

na área de influência admitida e sua população (Quadro IV). Assim, admitiu-se que 73% da 

procura terá origem/destino através EN 303, isto é, 73 % do tráfego actual da EN 303 será 

desviado para a nova via.  

 

Para além desta projecção tendencial da procura de tráfego actual, foi também considerada 

uma parcela extra correspondente ao crescimento de tráfego resultante da melhoria geral 

das condições de circulação e respectivo aumento da atractividade dos diversos locais 

geradores de tráfego.  

 

Neste sentido, foi considerado que o número de viagens variaria com uma elasticidade 

negativa de -0,3 relativamente à redução do tempo de viagem resultante da introdução da 

nova infraestrutura rodoviária em análise, reflectindo uma indução de +2,1%. 
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Quadro IV – População Influenciada vs Acesso viário. 

 

Assim, foi possível estimar a procura global de tráfego, para os anos de previsão 

considerados (2017, 2022, 2027, 2032 e 2037) observando ou não a construção da nova via 

de acesso directo e ampliação da zona industrial, valores que se apresentam em volumes de 

tráfego médio diário anual (TMDA) nas secções, e em volumes horários de ponta, nas 

intersecções. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Freguesia Via Acesso
População 

Influenciada

Água Longa Vias locais 295

Bico e Cristelo Futura Via 783

Castanheira Futura Via 631

Cossourado Vias locais 517

Coura Vias locais 374

Cunha Vias locais 529

Ferreira e Formariz Futura Via 998

Infesta Futura Via 450

Insalde e Porreiras Futura Via 459

Moselos Futura Via 347

Padornelo Futura Via 437

Parada Futura Via 298

Paredes de Coura e Resende Futura Via 2099

Romarigães Vias locais 246

Rubiães Vias locais 512

Vascões Futura Via 223

Total 9198

Futura Via 73%

Vias locais 27%
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Quadro V – Previsões de tráfego (TMDA) nas secções da EN 303 em estudo, sem a 

construção da ligação directa e ampliação pretendidas. 

 

 

ANO

TMD Veículos

Secção 1

(km 10,5 a 

12,5)

Secção 2

(km 7,5 a 

10,5)

Secção 3

(km 4 a 7,5)

Secção 4

(> km 12,5)

Secção 1

(km 10,5 a 

12,5)

Secção 2

(km 7,5 a 

10,5)

Secção 3

(km 4 a 7,5)

Secção 4

(> km 12,5)

Lig 2 709 1 374 1 158 2 894 2 761 1 400 1 180 2 949

Pes  124  111  113  133  126  114  116  135

Total 2 833 1 486 1 271 3 026 2 887 1 514 1 295 3 084

% Pes 4% 7% 9% 4% 4% 7% 9% 4%

Lig 2 357 1 196 1 007 2 517 2 402 1 218 1 026 2 565

Pes  117  106  108  126  120  108  110  128

Total 2 474 1 302 1 115 2 643 2 521 1 326 1 136 2 694

Lig  190  96  81  203  193  98  83  206

Pes  4  3  3  4  4  3  3  4

Total  193  100  84  207  197  101  86  210

Lig  163  82  69  174  166  84  71  177

Pes  2  2  2  3  3  2  2  3

Total  165  85  72  176  168  86  73  180

Lig 2 786 1 414 1 191 2 976 2 800 1 421 1 197 2 991

Pes  127  115  117  136  128  115  117  137

Total 2 913 1 528 1 307 3 112 2 928 1 536 1 314 3 128

% Pes 4% 7% 9% 4% 4% 7% 9% 4%

Lig 2 424 1 230 1 036 2 589 2 436 1 236 1 041 2 602

Pes  121  109  111  130  121  109  111  130

Total 2 545 1 339 1 147 2 719 2 558 1 345 1 152 2 732

Lig  195  99  83  208  196  99  84  209

Pes  4  3  3  4  4  3  4  4

Total  199  102  87  212  200  103  87  213

Lig  167  85  71  179  168  85  72  179

Pes  3  2  2  3  3  2  2  3

Total  170  87  74  181  171  88  74  182

Lig 2 814 1 428 1 203 3 006

Pes  128  116  118  138

Total 2 943 1 543 1 320 3 144

% Pes 4% 7% 9% 4%

Lig 2 448 1 242 1 046 2 615

Pes  122  110  112  131

Total 2 570 1 352 1 158 2 746

Lig  197  100  84  210

Pes  4  3  4  4

Total  201  103  88  215

Lig  169  86  72  180

Pes  3  2  2  3

Total  171  88  75  183

2037

Anual

Diurno

07:00 às 

20:00

Entardecer

20:00 às 

23:00

Noturno

23:00 às 

07:00

2027 2032

Anual

Diurno

07:00 às 

20:00

Entardecer

20:00 às 

23:00

Noturno

23:00 às 

07:00

2017 2022

Anual

Diurno

07:00 às 

20:00

Entardecer

20:00 às 

23:00

Noturno

23:00 às 

07:00
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Quadro VI – Previsões de tráfego (VHP) nas intersecções actuais C1, C2 e C3, na EN 303, sem 

a construção da ligação directa e ampliação pretendidas. 

 

Lig. Pes. Lig. Pes. Lig. Pes. Lig. Pes. Lig. Pes. Lig. Pes.

Mov. 1 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0

Mov. 2 42 13 32 7 43 13 32 7 43 13 33 7

Mov. 3 59 4 36 2 60 4 36 2 61 4 37 2

Mov. 4 6 1 2 1 6 1 2 1 6 1 2 1

Mov. 5 8 2 3 1 8 2 3 1 8 2 3 1

Mov. 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mov. 1 69 5 34 2 70 5 34 2 71 5 35 2

Mov. 2 1 0 3 0 1 0 3 0 1 0 3 0

Mov. 3 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0

Mov. 4 32 0 24 1 32 0 24 1 33 0 25 1

Mov. 5 16 0 10 0 16 0 10 0 17 0 10 0

Mov. 6 27 8 15 2 27 8 15 2 28 8 15 2

Mov. 1 20 0 13 0 20 0 13 0 21 0 13 0

Mov. 2 83 3 88 1 84 3 89 1 86 3 91 1

Mov. 3 99 1 78 1 100 1 79 1 102 1 80 1

Mov. 4 73 0 7 0 74 0 7 0 75 0 7 0

Mov. 5 18 0 103 0 18 0 104 0 19 0 106 0

Mov. 6 12 0 29 0 12 0 29 0 12 0 30 0

Mov. 1 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0

Mov. 2 44 14 33 7 44 14 33 7 44 14 34 7

Mov. 3 61 4 37 2 62 4 38 2 62 4 38 2

Mov. 4 6 1 2 1 6 1 2 1 6 1 2 1

Mov. 5 8 2 3 1 8 2 3 1 8 2 3 1

Mov. 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mov. 1 72 5 35 2 72 5 36 2 73 5 36 2

Mov. 2 1 0 3 0 1 0 3 0 1 0 3 0

Mov. 3 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0

Mov. 4 33 0 25 1 33 0 25 1 34 0 25 1

Mov. 5 17 0 10 0 17 0 10 0 17 0 11 0

Mov. 6 28 8 16 2 28 8 16 2 28 8 16 2

Mov. 1 21 0 14 0 21 0 14 0 21 0 14 0

Mov. 2 86 3 92 1 87 3 92 1 87 3 93 1

Mov. 3 103 1 81 1 104 1 82 1 104 1 82 1

Mov. 4 76 0 7 0 76 0 7 0 77 0 7 0

Mov. 5 19 0 107 0 19 0 108 0 19 0 108 0

Mov. 6 12 0 30 0 13 0 30 0 13 0 31 0

2015 2017 2022

HP Manhã

C2

C1

HP Manhã HP TardeHP Tarde
Volumes Horários

HP Manhã HP Tarde

2027 2032 2037

C3

C3

C1

C2
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Quadro VII – Previsões de tráfego (TMDA) na secção da EM 513 em estudo, sem a 

construção da ligação directa e ampliação pretendidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TMD 

Secção EM 503

Veículos Lig Pes Total % Pes Lig Pes Total Lig Pes Total Lig Pes Total

2015 825 42 867 5% 718 4 722 58 1 59 50 1 51

2017 836 43 867 5% 727 4 731 58 1 60 50 1 51

2022 852 43 867 5% 741 4 745 60 1 61 51 1 51

2027 860 44 867 5% 748 4 752 60 1 62 52 1 51

2032 864 44 867 5% 752 4 756 61 1 62 52 1 51

2037 869 44 867 5% 756 4 760 61 1 62 52 1 51

Anual

Diurno

07:00 às 20:00

Entardecer

20:00 às 23:00

Noturno

23:00 às 07:00
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Quadro VIII – Previsões de tráfego (TMDA) nas secções da EN 303 em estudo, com a 

construção da ligação e ampliação pretendidas. 

 

ANO

TMD Veículos

Secção 1

(km 10,5 a 

12,5)

Secção 2

(km 7,5 a 

10,5)

Secção 3

(km 4 a 7,5)

Secção 4

(> km 12,5)

Secção 1

(km 10,5 a 

12,5)

Secção 2

(km 7,5 a 

10,5)

Secção 3

(km 4 a 7,5)

Secção 4

(> km 12,5)

Lig 1 768  344  289 2 954 1 802  350  295 3 010

Pes  31  28  28  135  31  28  29  138

Total 1 799  371  318 3 090 1 833  379  324 3 149

% Pes 2% 7% 9% 4% 2% 7% 9% 4%

Lig 1 538  299  252 2 570 1 567  305  257 2 619

Pes  29  26  27  129  30  27  27  131

Total 1 567  325  279 2 699 1 597  332  284 2 750

Lig  124  24  20  207  126  25  21  211

Pes  1  1  1  4  1  1  1  4

Total  125  25  21  211  127  25  22  215

Lig  106  21  17  177  108  21  18  181

Pes  1  1  1  3  1  1  1  3

Total  107  21  18  180  109  22  18  183

Lig 1 818  353  298 3 038 1 828  355  299 3 054

Pes  31  29  29  139  32  29  29  140

Total 1 850  382  327 3 178 1 859  384  328 3 194

% Pes 2% 7% 9% 4% 2% 7% 9% 4%

Lig 1 582  307  259 2 643 1 590  309  260 2 657

Pes  30  27  28  132  30  27  28  133

Total 1 612  335  287 2 776 1 620  336  288 2 790

Lig  127  25  21  213  128  25  21  214

Pes  1  1  1  4  1  1  1  4

Total  128  26  22  217  129  26  22  218

Lig  109  21  18  182  110  21  18  183

Pes  1  1  1  3  1  1  1  3

Total  110  22  18  185  110  22  19  186

Lig 1 837  357  301 3 069

Pes  32  29  29  141

Total 1 868  386  330 3 210

% Pes 2% 7% 9% 4%

Lig 1 598  311  262 2 670

Pes  30  27  28  134

Total 1 628  338  290 2 804

Lig  129  25  21  215

Pes  1  1  1  4

Total  130  26  22  219

Lig  110  21  18  184

Pes  1  1  1  3

Total  111  22  19  187

Anual

Diurno

07:00 às 

20:00

Entardecer

20:00 às 

23:00

Noturno

23:00 às 

07:00

2027

2037

2017 2022

Anual

Diurno

07:00 às 

20:00

Entardecer

20:00 às 

23:00

Noturno

23:00 às 

07:00

2032

Anual

Diurno

07:00 às 

20:00

Entardecer

20:00 às 

23:00

Noturno

23:00 às 

07:00
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Quadro IX – Previsões de tráfego (VHP) na intersecção actual C3, na EN 303, com a 

construção da ligação e ampliação pretendidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lig. Pes. Lig. Pes. Lig. Pes. Lig. Pes. Lig. Pes. Lig. Pes.

Mov. 1 91,5 0 56,5 0,5 93 0 57 1 94 0 58 1

Mov. 2 83 3 88 1 84 3 89 1 86 3 91 1

Mov. 3 99 1 78 1 100 1 79 1 102 1 80 1

Mov. 4 232 4 115 5 235 4 116 5 239 4 119 5

Mov. 5 177 4 211 5 179 4 214 5 183 4 218 5

Mov. 6 83,5 0 72,5 0,5 85 0 73 1 86 0 75 1

Mov. 1 95 0 59 1 96 0 59 1 96 0 59 1

Mov. 2 86 3 92 1 87 3 92 1 87 3 93 1

Mov. 3 103 1 81 1 104 1 82 1 104 1 82 1

Mov. 4 242 4 120 5 243 4 120 5 244 4 121 5

Mov. 5 184 4 220 5 185 4 221 5 186 4 222 5

Mov. 6 87 0 76 1 87 0 76 1 88 0 76 1

C3

C3

2027 2032 2037

2015 2017 2022

Volumes Horários
HP Manhã HP Tarde HP Manhã HP Tarde HP Manhã HP Tarde
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Quadro X– Previsões de tráfego (TMDA) nas secções da EM 513 em estudo, com a 

construção das ligações e ampliação pretendidas. 

 

Ano

TMD Veículos
EN 303 - 

Rua D

Rua D - 

Rotunda R3

EN 303 - 

Rua D

Rua D - 

Rotunda R3

EN 303 - 

Rua D

Rua D - 

Rotunda R3

EN 303 - 

Rua D

Rua D - 

Rotunda R3

EN 303 - 

Rua D

Rua D - 

Rotunda R3

Lig 2 582 2 434 2 634 2 483 2 658 2 506 2 671 2 518 2 685 2 531

Pes  162  172  165  175  167  177  168  178  168  179

Total 2 744 2 606 2 799 2 658 2 825 2 683 2 839 2 696 2 853 2 710

% Pes 6% 7% 6% 7% 6% 7% 6% 7% 6% 7%

Lig 2 246 2 118 2 291 2 160 2 313 2 180 2 324 2 191 2 336 2 202

Pes  154  163  157  167  158  168  159  169  160  170

Total 2 400 2 281 2 448 2 327 2 471 2 348 2 483 2 360 2 496 2 372

Lig  181  170  184  174  186  175  187  176  188  177

Pes  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5

Total  186  176  189  179  191  181  192  182  193  183

Lig  155  146  158  149  159  150  160  151  161  152

Pes  3  3  3  4  3  4  3  4  3  4

Total  158  149  161  152  163  154  164  155  164  155

Diurno

07:00 às 

20:00

Entardecer

20:00 às 

23:00

Noturno

23:00 às 

07:00

2017 2022 2027 2032 2037

Anual

EN 303 

Rot R3 

Rua D 

EM 513 
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Quadro XI – Previsões de tráfego (TMDA) nas secções S1 e S2 da futura ligação pretendida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ano

TMD Veículos Secção 1 Secção 2 Secção 1 Secção 2 Secção 1 Secção 2 Secção 1 Secção 2 Secção 1 Secção 2

Lig 1 217 2 371 1 241 2 419 1 253 2 441 1 259 2 453 1 265 2 466

Pes  138  148  141  151  142  152  143  153  144  153

Total 1 355 2 519 1 382 2 569 1 395 2 593 1 402 2 606 1 409 2 619

% Pes 10% 6% 10% 6% 10% 6% 10% 6% 10% 6%

Lig 1 059 2 063 1 080 2 104 1 090 2 124 1 095 2 134 1 101 2 145

Pes  131  140  134  143  135  144  136  145  137  146

Total 1 190 2 203 1 214 2 247 1 225 2 268 1 231 2 280 1 237 2 291

Lig  85  166  87  169  88  171  88  172  89  173

Pes  4  4  4  5  4  5  4  5  4  5

Total  89  170  91  174  92  175  92  176  93  177

Lig  73  142  74  145  75  146  76  147  76  148

Pes  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3

Total  76  145  77  148  78  150  78  150  79  151

2022 2027 2032 2037

Anual

Diurno

07:00 às 

20:00

Entardecer

20:00 às 

23:00

Noturno

23:00 às 

07:00

2017

Secção 1 

Secção 2 
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Quadro XII – Previsões de tráfego (TMD e VHP) na intersecção futura R1. 

TMD [Veíc/dia]

Ramo Lig Pes Lig Pes Lig Pes Lig Pes Lig Pes Lig Pes

A 753 83 122 3 763 84 123 3

B 609 69 145 14 616 70 146 14

C 145 14 609 69 146 14 616 70

D 60 4 875 86 61 4 886 88

Ramo Lig Pes Lig Pes Lig Pes Lig Pes Lig Pes Lig Pes

A 777 86 126 4 781 86 126 4 785 87 127 4

B 628 71 149 14 631 72 150 15 634 72 151 15

C 149 14 628 71 150 15 631 72 151 15 634 72

D 62 4 903 89 62 4 907 90 63 4 912 90

VHP [Veíc/hora]

Ramo Lig Pes Lig Pes Lig Pes Lig Pes Lig Pes Lig Pes

A 151 7 24 0 153 7 25 0

B 122 6 29 1 123 6 29 1

C 29 1 122 6 29 1 123 6

D 12 0 175 7 12 0 177 7

Ramo Lig Pes Lig Pes Lig Pes Lig Pes Lig Pes Lig Pes

A 155 7 25 0 156 7 25 0 157 7 25 0

B 126 6 30 1 126 6 30 1 127 6 30 1

C 30 1 126 6 30 1 126 6 30 1 127 6

D 12 0 181 7 12 0 181 7 13 0 182 8

Ramo Lig Pes Lig Pes Lig Pes Lig Pes Lig Pes Lig Pes

A 126 7 20 0 127 7 21 0

B 101 6 24 1 103 6 24 1

C 24 1 101 6 24 1 103 6

D 10 0 146 7 10 0 148 7

Ramo Lig Pes Lig Pes Lig Pes Lig Pes Lig Pes Lig Pes

A 130 7 21 0 130 7 21 0 131 7 21 0

B 105 6 25 1 105 6 25 1 106 6 25 1

C 25 1 105 6 25 1 105 6 25 1 106 6

D 10 0 150 7 10 0 151 7 10 0 152 8

Qe - Volume Entrada

Qc - Volume de Conflito

2015 2017 2022

Qe Qc Qe Qc Qe Qc

2032 2037

Qe Qc Qe Qc Qe Qc

Hora Ponta Manhã

EN 303 - Acesso A3

S1 - nova ligação ZI

EN 303 - Sul

Acesso local

2027

2022

Qe Qc Qe Qc

2017

EN 303 - Acesso A3

S1 - nova ligação ZI

EN 303 - Sul

Acesso local

2027 2037

Qe Qc Qe Qc Qe Qc

2032

S1 - nova ligação ZI

QcQeQcQeQcQe

203720322027

Acesso local

EN 303 - Sul

EN 303 - Acesso A3

QcQeQcQe
Hora Ponta Tarde

20222017

A 

B 

C 

D 
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Quadro XIII – Previsões de tráfego (TMD e VHP) na intersecção futura R2. 

TMD [Veíc/dia]

Ramo Lig Pes Lig Pes Lig Pes Lig Pes Lig Pes Lig Pes

A 609 69 868 14 617 70 879 14

B 884 16 593 67 895 16 601 68

C 1186 74 291 9 1201 75 295 9

D 172 14 1305 76 174 14 1322 77

Ramo Lig Pes Lig Pes Lig Pes Lig Pes Lig Pes Lig Pes

A 629 71 896 14 632 72 900 15 635 72 905 15

B 912 17 612 69 917 17 615 69 921 17 618 70

C 1223 76 300 9 1230 77 302 9 1236 77 303 9

D 178 14 1347 78 178 15 1354 79 179 15 1360 79

VHP [Veíc/hora]

Ramo Lig Pes Lig Pes Lig Pes Lig Pes Lig Pes Lig Pes

A 122 6 174 1 123 6 176 1

B 177 1 119 6 179 1 120 6

C 237 6 58 1 240 6 59 1

D 34 1 261 6 35 1 264 6

Ramo Lig Pes Lig Pes Lig Pes Lig Pes Lig Pes Lig Pes

A 126 6 179 1 126 6 180 1 127 6 181 1

B 182 1 122 6 183 1 123 6 184 1 124 6

C 245 6 60 1 246 6 60 1 247 6 61 1

D 36 1 269 7 36 1 271 7 36 1 272 7

Ramo Lig Pes Lig Pes Lig Pes Lig Pes Lig Pes Lig Pes

A 102 6 145 1 103 6 147 1

B 147 1 99 6 149 1 100 6

C 198 6 49 1 200 6 49 1

D 29 1 218 6 29 1 220 6

Ramo Lig Pes Lig Pes Lig Pes Lig Pes Lig Pes Lig Pes

A 105 6 149 1 105 6 150 1 106 6 151 1

B 152 1 102 6 153 1 103 6 154 1 103 6

C 204 6 50 1 205 6 50 1 206 6 51 1

D 30 1 224 7 30 1 226 7 30 1 227 7

Qe - Volume Entrada

Qc - Volume de Conflito

2015 2017 2022

Qe Qc Qe Qc Qe Qc

S1 - nova ligação ZI

EN 303 - Paredes de Coura

S2 - nova ligação ZI

EN 303 - A3

2027 2037

Qe Qc Qe Qc Qe Qc

2032

Hora Ponta Manhã
2017 2022

Qe Qc Qe Qc

S1 - nova ligação ZI

EN 303 - Paredes de Coura

S2 - nova ligação ZI

EN 303 - A3

2027 2037

Qe Qc Qe Qc Qe Qc

2032

Hora Ponta Tarde
2017 2022

Qe Qc Qe Qc

EN 303 - Acesso A3

S1 - nova ligação ZI

EN 303 - Sul

Acesso local

2027 2037

Qe Qc Qe Qc Qe Qc

2032

A 

B C 

D 
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Quadro XIV – Previsões de tráfego (TMD e VHP) na intersecção futura R3. 

 

 

TMD [Veíc/dia]

Ramo Lig Pes Lig Pes Lig Pes Lig Pes Lig Pes Lig Pes

A - - - - - - - -

B 1154 85 170 42 1169 86 172 43

C 441 70 1000 42 447 71 1013 43

D 1186 74 320 48 1201 75 324 49

Ramo Lig Pes Lig Pes Lig Pes Lig Pes Lig Pes Lig Pes

A - - - - - - - - - - - -

B 1191 88 175 43 1197 88 176 44 1203 89 177 44

C 455 72 1032 43 457 73 1037 44 460 73 1042 44

D 1223 76 330 50 1230 77 332 50 1236 77 334 50

VHP [Veíc/hora]

Ramo Lig Pes Lig Pes Lig Pes Lig Pes Lig Pes Lig Pes

A - - - - - - - -

B 231 7 34 4 234 7 34 4

C 88 6 200 4 89 6 203 4

D 237 6 64 4 240 6 65 4

Ramo Lig Pes Lig Pes Lig Pes Lig Pes Lig Pes Lig Pes

A - - - - - - - - - - - -

B 238 7 35 4 239 7 35 4 241 7 35 4

C 91 6 206 4 91 6 207 4 92 6 208 4

D 245 6 66 4 246 6 66 4 247 6 67 4

Ramo Lig Pes Lig Pes Lig Pes Lig Pes Lig Pes Lig Pes

A - - - - - - - -

B 192 7 28 4 195 7 29 4

C 74 6 167 4 74 6 169 4

D 198 6 53 4 200 6 54 4

Ramo Lig Pes Lig Pes Lig Pes Lig Pes Lig Pes Lig Pes

A - - - - - - - - - - - -

B 198 7 29 4 199 7 29 4 200 7 30 4

C 76 6 172 4 76 6 173 4 77 6 174 4

D 204 6 55 4 205 6 55 4 206 6 56 4

Qe - Volume Entrada

Qc - Volume de Conflito

2037

Qe Qc Qe Qc Qe Qc

2032

Acesso local  (tráfego residual)

EM503 

Acesso ZI Formariz

S2 - nova ligação ZI

2027

Hora Ponta Tarde
2017 2022

Qe Qc Qe Qc

2037

Qe Qc Qe Qc Qe Qc

2032

Acesso local  (tráfego residual)

EM503 

Acesso ZI Formariz

S2 - nova ligação ZI

2027

Hora Ponta Manhã
2017 2022

Qe Qc Qe Qc

2037

Qe Qc Qe Qc Qe Qc

2032

Acesso local  (tráfego residual)

EM503 

Acesso ZI Formariz

S2 - nova ligação ZI

2027

2015 2017 2022

Qe Qc Qe Qc Qe Qc
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Lig. Pes. Lig. Pes. Lig. Pes. Lig. Pes. Lig. Pes. Lig. Pes.

Mov. 1 91,5 0 56,5 0,5 4 0 3 0 4 0 3 0

Mov. 2 83 3 88 1 252 6 210 6 257 7 214 7

Mov. 3 99 1 78 1 231 7 192 7 235 7 196 7

Mov. 4 232 4 115 5 26 1 21 1 26 1 22 1

Mov. 5 177 4 211 5 8 1 7 1 8 1 7 1

Mov. 6 83,5 0 72,5 0,5 2 0 2 0 2 0 2 0

Mov. 1 4 0 3 0 4 0 3 0 4 0 3 0

Mov. 2 259 7 216 7 260 7 217 7 262 7 218 7

Mov. 3 237 7 198 7 239 7 199 7 240 7 200 7

Mov. 4 26 1 22 1 26 1 22 1 27 1 22 1

Mov. 5 8 1 7 1 8 1 7 1 8 1 7 1

Mov. 6 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0

EM 

503/

Rua D

2027 2032 2037

EM 

503/

Rua D

Volumes Horários

2015 2017 2022

HP Manhã HP Tarde HP Manhã HP Tarde HP Manhã HP Tarde

Rot R3

2

6 5

4
3

1

Z. Ind.

EN 503

Paredes
Coura

 
Quadro XV – Previsões de tráfego (VHP) na intersecção futura EM 513/Rua D. 
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8. ANÁLISE DE FUNCIONAMENTO 

 

Em função da rede definida foi efectuada uma análise das condições de circulação, tendo 

sido realizada para a situação actual (análise de funcionamento das intersecções onde foram 

feitas contagens de tráfego) e futura (análise de funcionamento das secções e intersecções 

giratórias a implementar, e intersecção EN 303 mais importante). 

 

 

8.1. ANÁLISE DA SITUAÇÃO ACTUAL 

 

A análise das condições de circulação foi realizada com recurso à metodologia preconizada 

no Highway Capacity Manual (HCM): a partir dos valores do atraso calculado para cada 

movimento, isto é, da demora média de cada veículo inserido numa corrente de tráfego, foi 

determinado o Nível de Serviço (NS) associado, com base nos intervalos definidos no HCM. 

De notar que nas intersecções prioritárias o NS é somente calculado para os movimentos 

não prioritários. 

 

Em Anexo - Análise de Funcionamento - encontram-se de forma detalhada os cálculos 

efectuados, para os diferentes cenários (horas de ponta da manhã e da tarde) e horizontes 

temporais. 

 

Analisado o Nível de Serviço, apresentam-se os resultados obtidos no quadro seguinte. 

Como consequência da análise dos resultados aí presentes, constata-se que os Níveis de 

Serviço estimados são A, reflectindo condições de circulação muito boas, sem 

constrangimentos. 

Nível Serviço

HPM HPT

Mov. 4 A A

Mov. 5 A A

Mov. 6 A A

Mov. 2 A A

Mov. 3 A A

Mov. 4 A A

Mov. 4 A A

Mov. 5 A A

Mov. 6 A A

C3

C1

C2

 

Quadro XVI – Níveis de Serviço actuais, nas intersecções prioritárias. 
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8.2. ANÁLISE DA SITUAÇÃO FUTURA 

 

8.2.1. Sem ampliação, requalificação e construção de nova ligação 

 

Em Anexo - Análise de Funcionamento - encontram-se de forma detalhada os cálculos 

efectuados, para os diferentes cenários (horas de ponta da manhã e da tarde) e horizontes 

temporais, apresentando-se resumidamente no quadro seguinte os resultados obtidos, nas 

intersecções viárias principais. 

 

Quadro XVII – Níveis de Serviço actuais, nas intersecções prioritárias. 

 

A análise do quadro anterior permite verificar que as condições de funcionamento são muito 

boas, reflectidas pelo NS A. 

 

 

8.2.2. Com ampliação, requalificação e construção de nova ligação 

 

Em Anexo - Análise de Funcionamento - encontram-se de forma detalhada os cálculos 

efectuados, para os diferentes cenários (horas de ponta da manhã e da tarde) e horizontes 

temporais, apresentando-se resumidamente nos quadros seguintes os resultados obtidos.  

 

Mostram-se no quadro abaixo os resultados obtidos na análise do funcionamento futuro 

(com a construção da nova ligação e ampliação da zona industrial) das intersecções 

prioritárias principais (C3 – EN 303/EM 513 e EM503/Rua D (de acesso ZI)). Como 

consequência da análise dos resultados aí presentes, constata-se que os Níveis de Serviço 

estimados reflectem condições de circulação boas/muito boas, sem constrangimentos. 

Evidentemente que, com o acréscimo de tráfego devido à ampliação da zona industrial e da 

construção da nova ligação, os NS no cruzamento da EN 303 com a EM 513 deixaram de ser 

A na via secundária (EM 513), continuando no entanto a reflectir boas condições de 

escoamento (NS B e C), sem atrasos significativos. 

HPM HPT HPM HPT HPM HPT HPM HPT HPM HPT

Mov. 4 A A A A A A A A A A

Mov. 5 A A A A A A A A A A

Mov. 6 A A A A A A A A A A

Mov. 2 A A A A A A A A A A

Mov. 3 A A A A A A A A A A

Mov. 4 A A A A A A A A A A

Mov. 4 A A A A A A A A A A

Mov. 5 A A A A A A A A A A

Mov. 6 A A A A A A A A A A

C3

Nível Serviço - Intersecções Prioritárias

C1

C2
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Quadro XVIII – Níveis de Serviço futuros, nas intersecções prioritárias. 

 

No que concerne à análise das condições de funcionamento das futuras intersecções 

giratórias, recorreu-se à metodologia preconizada pelo Transport Road and Research 

Laboratory (TRL) para as intersecções giratórias, calculando-se a Capacidade máxima de 

entrada (Q [u.v.l./h]) e o Grau de saturação (GS [%]). Para efectuar a referida análise de 

funcionamento, foi necessário identificar os débitos de entrada para cada um dos ramos 

(Qe), bem como os débitos de conflito (Qc) (fluxo de veículos que circulam na rotunda e, 

consequentemente, têm prioridade sobre os que se encontram nos ramos de acesso. Foi 

utilizado um coeficiente de equivalência de veículo pesado igual a dois. 

 

Pela análise dos resultados presentes no quadro seguinte, verifica-se em todos os ramos 

muito boas condições de circulação, com elevadas capacidades de reserva.  

 

 

 

HPM HPT HPM HPT HPM HPT HPM HPT HPM HPT

Mov. 4 A A A A A A A A A A

Mov. 5 B B B B B B B B B B

Mov. 6 C B C B C B C B C B

Mov. 4 A A A A A A A A A A

Mov. 5 B A B A B A B A B A

Mov. 6 B B B B B B B B B B

2032 2037

EM 503/

Rua D

Nível Serviço - Intersecções prioritárias

C3

2017 2022 2027
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Quadro XIX - Grau de Saturação, nas futuras rotundas R1, R2 e R3. 

 

A análise das condições de circulação nas secções da futura via de ligação (S1 e S2) foi 

realizada com recurso à metodologia preconizada no Highway Capacity Manual (HCM), para 

estradas de 1x2 vias (considerando via de Classe II, cuja principal função é a acessibilidade. A 

circulação a alta velocidade não é a principal preocupação, sendo no entanto o atraso, 

devido à formação de pelotões, mais relevante como medida de avaliação da qualidade do 

serviço). 

 

Em plena via a análise de funcionamento é efectuada a partir dos valores do Tempo de 

Percurso com Atraso, sendo determinado o Nível de Serviço (NS) associado, com base nos 

intervalos definidos no HCM. 

 

 

Q GS Q GS Q GS Q GS Q GS

A 1175 14% 1174 14% 1174 14% 1174 15% 1174 15%

B 1109 12% 1108 12% 1108 12% 1108 12% 1108 13%

C 1012 3% 1012 3% 1010 3% 1010 3% 1009 3%

D 949 1% 948 1% 946 1% 946 1% 945 1%

A 1177 12% 1177 12% 1176 12% 1176 12% 1176 12%

B 1111 10% 1111 10% 1111 10% 1111 11% 1111 11%

C 1023 3% 1022 3% 1021 3% 1021 3% 1021 3%

D 965 1% 963 1% 962 1% 961 1% 961 1%

A 1030 13% 1029 13% 1027 13% 1027 13% 1026 14%

B 967 19% 966 19% 965 19% 965 19% 964 19%

C 1093 23% 1093 23% 1092 24% 1092 24% 1092 24%

D 892 4% 890 4% 888 4% 887 4% 886 4%

A 1046 11% 1045 11% 1043 11% 1043 11% 1043 11%

B 977 15% 977 16% 976 16% 975 16% 975 16%

C 1098 19% 1098 19% 1097 20% 1097 20% 1097 20%

D 915 3% 913 3% 911 4% 910 4% 910 4%

A - - - - - - - - - -

B 1459 17% 1459 17% 1458 17% 1458 17% 1458 18%

C 1261 8% 1259 8% 1257 8% 1256 8% 1256 8%

D 1222 20% 1222 21% 1221 21% 1221 21% 1220 21%

A - - - - - - - - - -

B 1459 14% 1445 14% 1444 15% 1444 15% 1443 15%

C 1261 7% 1181 7% 1178 7% 1177 8% 1176 8%

D 1222 17% 1199 18% 1197 18% 1197 18% 1197 18%

Q [u.v.l./h] Capacidade máxima de entrada

GS [%] Grau de saturação

R
3

HPM

HPT

R
2

HPM

HPT

2032 2037

R
1

HPM

HPT

Ramo

2017 2022 2027
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Analisado o Nível de Serviço em plena via apresentam-se os resultados obtidos de forma 

resumida no quadro seguinte. Os cálculos efectuados tiveram por base: 

 

- Secção 1 (S1): Considerou-se o troço (rampa ascendente) mais desfavorável 

localizado entre os PK 3 +600 e PK 4+ 600, sentido Paredes de Coura / A3, uma vez 

que nas restantes rampas está prevista a existência de via de lentos: 

- Comprimento .................................................. 1000 m; 

- Inclinação ................................................................ 4%; 

- Secção 2 (S2): Considerou-se o troço (rampa ascendente) mais desfavorável 

localizado entre os PK 5+250 e PK 6+6025, sentido Paredes de Coura / A3: 

- Comprimento .................................................... 800 m; 

- Inclinação ............................................................. 5,5%; 

 

Quadro XX - Condições de circulação futuras nas secções da nova Ligação. 

 

Pela análise do quadro anterior, constata-se que, segundo a metodologia do HCM a via 

apresentará NS C, traduzindo um escoamento estável. 

 

Convém, no entanto referir que, na prática, o NS deverá ser superior. Efectivamente a 

concentração (relação entre o débito e a velocidade) obtida nas secções é cerca de 4 

veic/Km, correspondendo a espaçamentos médios entre veículos de 250m, o que se pode 

considerar bastante bom. 

Débitos Horários [Veíc/h]

2017 2022 2027 2032 2037

Secção 1  258  263 266 267 268

Secção 2  488  498 502 505 507

Tempo Percurso Com Atraso Base - BPTSF [%]

2017 2022 2027 2032 2037

Secção 1  28  29 29 29 29

Secção 2  45  46 46 46 46

Tempo Percurso Com Atraso  - PTSF [%]

2017 2022 2027 2032 2037

Secção 1  68  68 68 69 69

Secção 2  69  69 69 69 70

Nível Serviço

2017 2022 2027 2032 2037

Secção 1 C C C C C

Secção 2 C C C C C
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9. CIRCULAÇÃO E ESTACIONAMENTO 

 

A rede viária do Parque Empresarial é constituída por uma rotunda e por 8 arruamentos, 

como mostra a figura seguinte. Os arruamentos futuros previstos abrangem as Ruas E, F, G e 

H, bem como o prolongamento do Arruamento D (80 m em curva). 

 

A circulação rodoviária processa-se sempre em dois sentidos, sendo que as vias internas do 

empreendimento possuem na sua generalidade 9 m de largura, baias de estacionamento 

longitudinal com 2,5 m de largura e passeios, na sua maioria com 1,6 m de largura, e 

pontualmente 2 m, proporcionando a implementação de espaços verdes. Os perfis foram 

dimensionados de acordo com os parâmetros da Portaria n.º 216-B/2008, de 3 de Março, 

estando em concordância com o exigido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 – Esquema viário interno. 

Arruamento A 

Arruamento B 

Arruamento E 

Arruamento C 

Arruamento D 

Arruamento F 

Arruamento G 

Arruamento H 

Novo 
Acesso 
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Nestes eixos são acauteladas as ligações necessárias aos lotes bem como o acesso a bolsas 

de estacionamento público para veículos ligeiros e veículos pesados. 

 

Tendo presente a necessidade de estacionamento, funcional e regulamentar (Portaria 216-

B/2008 e Decreto-Lei 163/2006, sendo que o Plano Director Municipal de Paredes de Coura 

não indica índices específicos para um equipamento deste género), apresenta-se no quadro 

seguinte uma comparação entre os valores exigidos e os propostos.  

 

Quadro XXI - – Estacionamento funcional previsto vs Estacionamento regulamentar. 

 

Assim, deverão ser previstos, no total, cerca de 133 lugares públicos de estacionamento. 

Tendo presente o número proposto de 263 lugares, pode-se afirmar que este valor 

assegurará seguramente as necessidades de estacionamento. Relativamente ao 

estacionamento a exigir no interior de cada lote, caberá à Câmara Municipal de Paredes de 

Coura, exercer em devido tempo, a sua autoridade no sentido de serem cumpridos os 

valores legalmente exigidos em cada caso. 

 

Paralelamente, a Câmara Municipal de Paredes de Coura, equaciona a futura eventual 

criação de uma carreira que ligue esta zona industrial, polo gerador de viagens, ao centro da 

cidade de Paredes de Coura, possibilitando uma ligação rápida e cómoda em transporte 

colectivo. Esta acção permitirá a transferência de algumas viagens do transporte individual 

para o transporte colectivo. 

 
 

 

Regulamentar Propostos

Veículos Ligeiros

Interiores (total dos lotes) 564  * n/a n/a

Públicos 113 235 111

Mobilidade Reduzida 3 4 3

Veículos Pesados 17 24 9

Total 133 263 123

Estacionamento Público futuro Total 133

* A exigir pela CM posteriormente, em cada Projecto.

Com Ampliação
Existentes

Lugares de Estacionamento

386
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10. ANÁLISE GERAL E CONCLUSÕES 

 

O estudo de tráfego teve como objectivo avaliar o acréscimo de tráfego rodoviário originado 

pela ampliação e requalificação do Parque Empresarial de Formariz, na localidade de 

Formariz, em Paredes de Coura, e a forma como este acréscimo irá afectar os fluxos já 

existentes na rede viária adjacente. 

 

No âmbito desta ampliação e requalificação, considera-se como basilar a construção da nova 

Ligação do Parque Empresarial de Paredes de Coura à rede viária fundamental, entre a A3 e 

a EM 513, numa extensão aproximada de 6,3 quilómetros. 

 

A execução desta nova via permitirá ao tráfego com destino a Paredes de Coura, mais 

concretamente até à Zona Industrial de Formariz uma deslocação mais rápida e segura, 

evitando o atravessamento das localidades, assegurando ainda à população residente uma 

melhoria substancial das condições de circulação, uma vez que o tráfego local é actualmente 

servido por vias de traçado sinuoso e com diversos problemas de conforto e segurança. 

 

Conhecida a procura actual, e identificadas as horas de ponta foram efectuadas previsões da 

procura futura para os anos de abertura (2017), intermédios (2022, 2027 e 2032) e horizonte 

(2037. 

 

Conhecendo as cargas actuais e futuras, foi possível efectuar análises de funcionamento, 

para os cenários e anos considerados. Estas análises foram efectuadas com base nas 

metodologias preconizadas no Modelo do Transport Road Research Laboratory (TRRL – RU) 

para a análise de funcionamento das intersecções giratórias e no Highway Capacity Manual 

(HCM - EUA), para as intersecções prioritárias e plena via. 

 

Com base nos valores de tráfego aferidos e na análise de funcionamento efectuada 

retiraram-se como principais as seguintes conclusões: 

I. Actualmente, a EN 303 apresenta níveis moderados de procura de tráfego 

(cerca de 1500 a 3000 veículos/dia), com percentagem de pesados 

relativamente alta (4 a 9%). Este traçado é estreito e sinuoso, muito 

pouco aconselhável à circulação de camiões TIR e veículos de transportes 

de mercadorias; 

II. A construção da nova ligação à zona industrial admite uma diminuição do 

tráfego actual da EN 303 em cerca de 70%,; 

III. Dado tratar-se de uma ligação a um Parque Empresarial, houve a 

preocupação de a dotar com características adequadas à circulação de 
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veículos pesados, nomeadamente com inserção de via de lentos em parte 

do seu traçado. As ligações à rede viária existente serão de nível do tipo 

intersecção giratória; 

IV. A análise de funcionamento efectuada às futuras intersecções giratórias 

mostra verificar-se em todos os ramos muito boas condições de 

circulação, com elevadas capacidades de reserva; 

V. As condições de circulação nas secções da futura ligação apresentam NS 

C, que se traduz num escoamento estável; 

VI. Com a construção da nova ligação e ampliação da zona industrial, o 

funcionamento da intersecção prioritária principal de acesso (EN 303/EM 

513) continua a reflectir boas condições de escoamento (NS B e C), sem 

atrasos significativos; 

VII. Pode-se assim afirmar que a ampliação da zona industrial de Formariz 

não contribuirá para a degradação do funcionamento da rede rodoviária 

envolvente, nomeadamente nos seus pontos de acesso. 

 

Em suma, como medida de promoção da competitividade do tecido empresarial do 

município, integrada no projecto primordial de expansão e qualificação das zonas de 

acolhimento empresarial, afigura-se necessário, como medida complementar, o reforço da 

Integração da área de acolhimento empresarial na freguesia de Formariz, através da sua 

ampliação, requalificação e construção de um acesso dedicado à rede viária fundamental 

(entre a A3 e a EM 513). 

 

A ampliação e requalificação do Parque Empresarial de Formariz não contribuirá para a 

degradação do funcionamento da rede viária em análise. De facto, as condições de 

circulação não apresentam evidentes sinais de agravamento pelo que se pode afirmar que o 

impacto na mobilidade da zona adjacente ao empreendimento será mínimo. 

 

 

Marta N. B. de Andrade 

 

Porto, Junho de 2016 
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Resultado Trabalhos de Campo 



 



   
   

  Anexos - 3 

LOCALIZAÇÃO POSTO: S1 EN 303, KM 12,5

DATA: 07-10-2015 (4ª feira)

1 Identificação do Movimento

1

2

A3 Parede de 
Coura

EN 303

1

2

 
 
 



   
   

  Anexos - 4 

 
LOCALIZAÇÃO POSTO: S1-EN 303, Km 12,5 Mov. 1

SENTIDO: EN 303 (Ferreira --> P. de Coura) DATA: 07-10-2015 (4ª feira)

Período MC AT Ligeiros CP AUT Pesados TOTAL % Pes

08:00 às 09:00 5 99 104 3 3 6 110 5,5

09:00 às 10:00 1 88 89 2 1 3 92 3,3

10:00 às 11:00 0 60 60 3 0 3 63 4,8

11:00 às 12:00 3 72 75 6 0 6 81 7,4

12:00 às 13:00 1 76 77 3 0 3 80 3,8

13:00 às 14:00 3 73 76 3 3 6 82 7,3

14:00 às 15:00 1 101 102 9 0 9 111 8,1

15:00 às 16:00 0 69 69 8 0 8 77 10,4

16:00 às 17:00 1 57 58 1 1 2 60 3,3

17:00 às 18:00 0 106 106 1 1 2 108 1,9

18:00 às 19:00 4 97 101 0 1 1 102 1,0

19:00 às 20:00 2 74 76 1 4 5 81 6,2

20:00 às 21:00 0 47 47 2 0 2 49 4,1

21:00 às 22:00 0 35 35 2 0 2 37 5,4

22:00 às 23:00 0 35 35 0 0 0 35 0,0

23:00 às 00:00 0 18 18 0 0 0 18 0,0

00:00 às 01:00 0 7 7 0 0 0 7 0,0

01:00 às 02:00 0 4 4 0 0 0 4 0,0

02:00 às 03:00 0 1 1 0 0 0 1 0,0

03:00 às04:00 0 1 1 0 0 0 1 0,0

04:00 às 05:00 0 1 1 0 1 1 2 50,0

05:00 às 06:00 0 7 7 0 0 0 7 0,0

06:00 às 07:00 0 22 22 0 0 0 22 0,0

07:00 às 08:00 5 44 49 0 0 0 49 0,0

Total 26 1194 1220 44 15 59 1279 4,6

Hora Ponta Manhã

08:00 às 09:00 5 99 104 3 3 6 110 5,5

Hora Ponta Tarde

18:00 às 19:00 4 97 101 0 1 1 102 1,0

Diurno

07:00 às 20:00 26 1016 1042 40 14 54 1096 4,9

Entardecer

20:00 às 23:00 0 117 117 4 0 4 121 3,3

Nocturno

23:00 às 07:00 0 61 61 0 1 1 62 1,6  



   
   

  Anexos - 5 

 
LOCALIZAÇÃO POSTO: S1-EN 303, Km 12,5 Mov. 2

SENTIDO: EN 303(P. Coura --> Ferreira) DATA: 07-10-2015 (4ª feira)

Período MC AT Ligeiros CP AUT Pesados TOTAL % Pes

08:00 às 09:00 3 238 241 1 1 2 243 0,8

09:00 às 10:00 0 74 74 0 0 0 74 0,0

10:00 às 11:00 1 53 54 1 1 2 56 3,6

11:00 às 12:00 0 61 61 7 0 7 68 10,3

12:00 às 13:00 3 74 77 0 1 1 78 1,3

13:00 às 14:00 0 86 86 0 0 0 86 0,0

14:00 às 15:00 2 63 65 12 1 13 78 16,7

15:00 às 16:00 1 64 65 11 0 11 76 14,5

16:00 às 17:00 1 72 73 5 1 6 79 7,6

17:00 às 18:00 0 96 96 0 2 2 98 2,0

18:00 às 19:00 5 80 85 1 0 1 86 1,2

19:00 às 20:00 1 61 62 0 0 0 62 0,0

20:00 às 21:00 1 36 37 0 0 0 37 0,0

21:00 às 22:00 0 16 16 0 0 0 16 0,0

22:00 às 23:00 0 19 19 0 0 0 19 0,0

23:00 às 00:00 0 19 19 0 0 0 19 0,0

00:00 às 01:00 0 7 7 0 0 0 7 0,0

01:00 às 02:00 0 1 1 0 0 0 1 0,0

02:00 às 03:00 0 1 1 0 0 0 1 0,0

03:00 às04:00 0 0 0 0 0 0 0 0,0

04:00 às 05:00 0 6 6 0 0 0 6 0,0

05:00 às 06:00 1 26 27 1 0 1 28 3,6

06:00 às 07:00 0 29 29 0 1 1 30 3,3

07:00 às 08:00 3 92 95 5 4 9 104 8,7

Total 22 1274 1296 44 12 56 1352 4,1

Hora Ponta Manhã

08:00 às 09:00 3 238 241 1 1 2 243 0,8

Hora Ponta Tarde

18:00 às 19:00 5 80 85 1 0 1 86 1,2

Diurno

07:00 às 20:00 20 1114 1134 43 11 54 1188 4,5

Entardecer

20:00 às 23:00 1 71 72 0 0 0 72 0,0

Nocturno

23:00 às 07:00 1 89 90 1 1 2 92 2,2  



   
   

  Anexos - 6 

 
LOCALIZAÇÃO POSTO: S1-EN 303, Km 12,5 TOTAL

SENTIDO: Total em secção DATA: 07-10-2015 (4ª feira)

Período MC AT Ligeiros CP AUT Pesados TOTAL % Pes

08:00 às 09:00 8 337 345 4 4 8 353 2,3

09:00 às 10:00 1 162 163 2 1 3 166 1,8

10:00 às 11:00 1 113 114 4 1 5 119 4,2

11:00 às 12:00 3 133 136 13 0 13 149 8,7

12:00 às 13:00 4 150 154 3 1 4 158 2,5

13:00 às 14:00 3 159 162 3 3 6 168 3,6

14:00 às 15:00 3 164 167 21 1 22 189 11,6

15:00 às 16:00 1 133 134 19 0 19 153 12,4

16:00 às 17:00 2 129 131 6 2 8 139 5,8

17:00 às 18:00 0 202 202 1 3 4 206 1,9

18:00 às 19:00 9 177 186 1 1 2 188 1,1

19:00 às 20:00 3 135 138 1 4 5 143 3,5

20:00 às 21:00 1 83 84 2 0 2 86 2,3

21:00 às 22:00 0 51 51 2 0 2 53 3,8

22:00 às 23:00 0 54 54 0 0 0 54 0,0

23:00 às 00:00 0 37 37 0 0 0 37 0,0

00:00 às 01:00 0 14 14 0 0 0 14 0,0

01:00 às 02:00 0 5 5 0 0 0 5 0,0

02:00 às 03:00 0 2 2 0 0 0 2 0,0

03:00 às04:00 0 1 1 0 0 0 1 0,0

04:00 às 05:00 0 7 7 0 1 1 8 12,5

05:00 às 06:00 1 33 34 1 0 1 35 2,9

06:00 às 07:00 0 51 51 0 1 1 52 1,9

07:00 às 08:00 8 136 144 5 4 9 153 5,9

Total 48 2468 2516 88 27 115 2631 4,4

Hora Ponta Manhã

08:00 às 09:00 8 337 345 4 4 8 353 2,3

Hora Ponta Tarde

17:00 às 18:00 0 202 202 1 3 4 206 1,9

Diurno

07:00 às 20:00 46 2130 2176 83 25 108 2284 4,7

Entardecer

20:00 às 23:00 1 188 189 4 0 4 193 2,1

Nocturno

23:00 às 07:00 1 150 151 1 2 3 154 1,9  



   
   

  Anexos - 7 

LOCALIZAÇÃO POSTO: C1 - EN 303 (Saída A3)

DATA: 07-10-2015 (4ª Feira)

1 Identificação do Movimento

Acesso Local

6

4

3

2
1

5

Paredes de Coura

EN 303

A3

 

1 

2 

6 

5 4 

3 

 



   
   

  Anexos - 8 

 
TOTAL PERÍODO MANHÃ (08h00-10h00)

PERÍODO PONTA MANHÃ (08h15-09h15)

Ligeiros/pesados

Ligeiros/pesados

Acesso Local

1/0

9/1

104/6

88/19

3/0

13/2

Paredes de Coura

EN 303

A3

Acesso Local

1/0

6/1

59/4

42/13

2/0

8/2

Paredes de Coura

EN 303

A3

 
 
 



   
   

  Anexos - 9 

 
TOTAL PERÍODO TARDE (17h00-19h00)

PERÍODO PONTA TARDE (18h00-19h00)

Ligeiros/pesados

Ligeiros/pesados

Acesso Local

0/0

4/1

77/3

65/10

0/0

5/2

Paredes de Coura

EN 303

A3

Acesso Local

0/0

2/1

36/2

32/7
0/0

3/1

Paredes de Coura

EN 303

A3

 
 
 
 



   
   

  Anexos - 10 

 
LOCALIZAÇÃO POSTO: C1 - EN 303 (Saída A3) Mov. 1

SENTIDO:EN 303 (A3) --> Acesso Local DATA: 07-10-2015 (4ª Feira)

Período MC AT Ligeiros CP AUT Pesados TOTAL % Pes

08:00 às 08:15 0 0 0 0 0 0 0 0,0%

08:15 às 08:30 0 0 0 0 0 0 0 0,0%

08:30 às 08:45 0 1 1 0 0 0 1 0,0%

08:45 às 09:00 0 0 0 0 0 0 0 0,0%

09:00 às 09:15 0 1 1 0 0 0 1 0,0%

09:15 às 09:30 0 1 1 0 0 0 1 0,0%

09:30 às 09:45 0 0 0 0 0 0 0 0,0%

09:45 às 10:00 0 0 0 0 0 0 0 0,0%

Total 0 3 3 0 0 0 3 0,0%

17:00 às 17:15 0 0 0 0 0 0 0 0,0%

17:15 às 17:30 0 0 0 0 0 0 0 0,0%

17:30 às 17:45 0 0 0 0 0 0 0 0,0%

17:45 às 18:00 0 0 0 0 0 0 0 0,0%

18:00 às 18:15 0 0 0 0 0 0 0 0,0%

18:15 às 18:30 0 0 0 0 0 0 0 0,0%

18:30 às 18:45 0 0 0 0 0 0 0 0,0%

18:45 às 19:00 0 0 0 0 0 0 0 0,0%

Total 0 0 0 0 0 0 0 0,0%

Hora Ponta Manhã

08:15 às 09:15 0 2 2 0 0 0 2 0,0%

V15 Manhã (Ponta 15 minutos)

08:30 às 08:45 0 1 1 0 0 0 1 0,0%

Hora Ponta Tarde

18:00 às 19:00 0 0 0 0 0 0 0 0,0%

V15 Tarde (Ponta 15 minutos)

18:30 às 18:45 0 0 0 0 0 0 0 0,0%  
 



   
   

  Anexos - 11 

LOCALIZAÇÃO POSTO: C1 - EN 303 (Saída A3) Mov. 2

SENTIDO: EN 303 (A3 --> Paredes de Coura) DATA: 29-04-2015 (4ª Feira)

Período MC AT Ligeiros CP AUT Pesados TOTAL % Pes

08:00 às 08:15 0 11 11 0 0 0 11 0,0%

08:15 às 08:30 0 10 10 1 0 1 11 9,1%

08:30 às 08:45 0 8 8 0 1 1 9 11,1%

08:45 às 09:00 0 16 16 2 0 2 18 11,1%

09:00 às 09:15 0 8 8 4 1 5 13 38,5%

09:15 às 09:30 1 10 11 0 0 0 11 0,0%

09:30 às 09:45 1 11 12 2 0 2 14 14,3%

09:45 às 10:00 0 12 12 0 0 0 12 0,0%

Total 2 86 88 9 2 11 99 11,1%

17:00 às 17:15 0 8 8 0 0 0 8 0,0%

17:15 às 17:30 0 7 7 1 1 2 9 22,2%

17:30 às 17:45 0 6 6 0 0 0 6 0,0%

17:45 às 18:00 0 12 12 1 0 1 13 7,7%

18:00 às 18:15 0 6 6 4 0 4 10 40,0%

18:15 às 18:30 1 7 8 0 1 1 9 11,1%

18:30 às 18:45 1 8 9 0 0 0 9 0,0%

18:45 às 19:00 0 9 9 2 0 2 11 18,2%

Total 2 63 65 8 2 10 75 13,3%

Hora Ponta Manhã

08:15 às 09:15 0 42 42 7 2 9 51 17,6%

V15 Manhã (Ponta 15 minutos)

08:30 às 08:45 0 8 8 0 1 1 9 11,1%

Hora Ponta Tarde

18:00 às 19:00 2 30 32 6 1 7 39 17,9%

V15 Tarde (Ponta 15 minutos)

18:30 às 18:45 1 8 9 0 0 0 9 0,0%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
   

  Anexos - 12 

LOCALIZAÇÃO POSTO: C1 - EN 303 (Saída A3) Mov. 3

SENTIDO: EN 303 (Paredes de Coura --> A3) DATA: 29-04-2015 (4ª Feira)

Período MC AT Ligeiros CP AUT Pesados TOTAL % Pes

08:00 às 08:15 1 8 9 0 0 0 9 0,0%

08:15 às 08:30 0 11 11 0 0 0 11 0,0%

08:30 às 08:45 0 25 25 2 0 2 27 7,4%

08:45 às 09:00 0 10 10 0 0 0 10 0,0%

09:00 às 09:15 1 12 13 2 0 2 15 13,3%

09:15 às 09:30 0 11 11 2 0 2 13 15,4%

09:30 às 09:45 0 14 14 0 0 0 14 0,0%

09:45 às 10:00 0 11 11 0 0 0 11 0,0%

Total 2 102 104 6 0 6 110 5,5%

17:00 às 17:15 1 6 7 0 0 0 7 0,0%

17:15 às 17:30 0 8 8 0 0 0 8 0,0%

17:30 às 17:45 0 19 19 1 0 1 20 5,0%

17:45 às 18:00 0 7 7 0 0 0 7 0,0%

18:00 às 18:15 1 9 10 1 0 1 11 9,1%

18:15 às 18:30 0 8 8 1 0 1 9 11,1%

18:30 às 18:45 0 10 10 0 0 0 10 0,0%

18:45 às 19:00 0 8 8 0 0 0 8 0,0%

Total 2 75 77 3 0 3 80 3,8%

Hora Ponta Manhã

08:15 às 09:15 1 58 59 4 0 4 63 6,3%

V15 Manhã (Ponta 15 minutos)

08:30 às 08:45 0 25 25 2 0 2 27 7,4%

Hora Ponta Tarde

18:00 às 19:00 1 35 36 2 0 2 38 5,3%

V15 Tarde (Ponta 15 minutos)

18:30 às 18:45 0 10 10 0 0 0 10 0,0%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
   

  Anexos - 13 

LOCALIZAÇÃO POSTO: C1 - EN 303 (Saída A3) Mov. 4

SENTIDO: EN 303 (P. de Coura) --> Acesso Local DATA: 29-04-2015 (4ª Feira)

Período MC AT Ligeiros CP AUT Pesados TOTAL % Pes

08:00 às 08:15 0 0 0 0 0 0 0 0,0%

08:15 às 08:30 0 1 1 0 0 0 1 0,0%

08:30 às 08:45 0 2 2 0 0 0 2 0,0%

08:45 às 09:00 0 2 2 0 0 0 2 0,0%

09:00 às 09:15 0 1 1 1 0 1 2 50,0%

09:15 às 09:30 0 0 0 0 0 0 0 0,0%

09:30 às 09:45 0 0 0 0 0 0 0 0,0%

09:45 às 10:00 0 3 3 0 0 0 3 0,0%

Total 0 9 9 1 0 1 10 10,0%

17:00 às 17:15 0 0 0 0 0 0 0 0,0%

17:15 às 17:30 0 0 0 0 0 0 0 0,0%

17:30 às 17:45 0 1 1 0 0 0 1 0,0%

17:45 às 18:00 0 1 1 0 0 0 1 0,0%

18:00 às 18:15 0 0 0 0 0 0 0 0,0%

18:15 às 18:30 0 0 0 0 0 0 0 0,0%

18:30 às 18:45 0 0 0 1 0 1 1 100,0%

18:45 às 19:00 0 2 2 0 0 0 2 0,0%

Total 0 4 4 1 0 1 5 20,0%

Hora Ponta Manhã

08:15 às 09:15 0 6 6 1 0 1 7 14,3%

V15 Manhã (Ponta 15 minutos)

08:30 às 08:45 0 2 2 0 0 0 2 0,0%

Hora Ponta Tarde

18:00 às 19:00 0 2 2 1 0 1 3 33,3%

V15 Tarde (Ponta 15 minutos)

18:30 às 18:45 0 0 0 1 0 1 1 100,0%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
   

  Anexos - 14 

LOCALIZAÇÃO POSTO: C1 - EN 303 (Saída A3) Mov. 5

SENTIDO:Acesso Local--> Paredes de Coura DATA: 29-04-2015 (4ª Feira)

Período MC AT Ligeiros CP AUT Pesados TOTAL % Pes

08:00 às 08:15 0 2 2 0 0 0 2 0,0%

08:15 às 08:30 0 1 1 0 0 0 1 0,0%

08:30 às 08:45 0 2 2 1 0 1 3 0,0%

08:45 às 09:00 0 1 1 0 0 0 1 0,0%

09:00 às 09:15 0 4 4 1 0 1 5 0,0%

09:15 às 09:30 0 1 1 0 0 0 1 0,0%

09:30 às 09:45 0 1 1 0 0 0 1 0,0%

09:45 às 10:00 0 1 1 0 0 0 1 0,0%

Total 0 13 13 2 0 2 15 0,0%

17:00 às 17:15 0 1 1 0 0 0 1 0,0%

17:15 às 17:30 0 0 0 1 0 1 1 100,0%

17:30 às 17:45 0 1 1 0 0 0 1 0,0%

17:45 às 18:00 0 0 0 0 0 0 0 0,0%

18:00 às 18:15 0 3 3 0 0 0 3 0,0%

18:15 às 18:30 0 0 0 1 0 1 1 100,0%

18:30 às 18:45 0 0 0 0 0 0 0 0,0%

18:45 às 19:00 0 0 0 0 0 0 0 0,0%

Total 0 5 5 2 0 2 7 28,6%

Hora Ponta Manhã

08:15 às 09:15 0 8 8 2 0 2 10 20,0%

V15 Manhã (Ponta 15 minutos)

08:30 às 08:45 0 2 2 1 0 1 3 33,3%

Hora Ponta Tarde

18:00 às 19:00 0 3 3 1 0 1 4 25,0%

V15 Tarde (Ponta 15 minutos)

18:30 às 18:45 0 0 0 0 0 0 0 0,0%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
   

  Anexos - 15 

LOCALIZAÇÃO POSTO: C1 - EN 303 (Saída A3) Mov. 6

SENTIDO: Acesso Local--> A3 DATA: 29-04-2015 (4ª Feira)

Período MC AT Ligeiros CP AUT Pesados TOTAL % Pes

08:00 às 08:15 0 0 0 0 0 0 0 0,0%

08:15 às 08:30 0 1 1 0 0 0 1 0,0%

08:30 às 08:45 0 0 0 0 0 0 0 0,0%

08:45 às 09:00 0 0 0 0 0 0 0 0,0%

09:00 às 09:15 0 0 0 0 0 0 0 0,0%

09:15 às 09:30 0 0 0 0 0 0 0 0,0%

09:30 às 09:45 0 0 0 0 0 0 0 0,0%

09:45 às 10:00 0 0 0 0 0 0 0 0,0%

Total 0 1 1 0 0 0 1 0,0%

17:00 às 17:15 0 0 0 0 0 0 0 0,0%

17:15 às 17:30 0 0 0 0 0 0 0 0,0%

17:30 às 17:45 0 0 0 0 0 0 0 0,0%

17:45 às 18:00 0 0 0 0 0 0 0 0,0%

18:00 às 18:15 0 0 0 0 0 0 0 0,0%

18:15 às 18:30 0 0 0 0 0 0 0 0,0%

18:30 às 18:45 0 0 0 0 0 0 0 0,0%

18:45 às 19:00 0 0 0 0 0 0 0 0,0%

Total 0 0 0 0 0 0 0 0,0%

Hora Ponta Manhã

08:15 às 09:15 0 1 1 0 0 0 1 0,0%

V15 Manhã (Ponta 15 minutos)

08:30 às 08:45 0 0 0 0 0 0 0 0,0%

Hora Ponta Tarde

18:00 às 19:00 0 0 0 0 0 0 0 0,0%

V15 Tarde (Ponta 15 minutos)

18:30 às 18:45 0 0 0 0 0 0 0 0,0%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
   

  Anexos - 16 

LOCALIZAÇÃO POSTO: C1 - EN 303 (Saída A3) Mov. Total

SENTIDO: TOTAL DATA: 18-10-2012 (5ª Feira)

Período MC AT Ligeiros CP AUT Pesados TOTAL % Pes

08:00 às 08:15 1 21 22 0 0 0 22 0,0%

08:15 às 08:30 0 24 24 1 0 1 25 4,0%

08:30 às 08:45 0 38 38 3 1 4 42 9,5%

08:45 às 09:00 0 29 29 2 0 2 31 6,5%

09:00 às 09:15 1 26 27 8 1 9 36 25,0%

09:15 às 09:30 1 23 24 2 0 2 26 7,7%

09:30 às 09:45 1 26 27 2 0 2 29 6,9%

09:45 às 10:00 0 27 27 0 0 0 27 0,0%

Total 4 214 218 18 2 20 238 8,4%

17:00 às 17:15 1 15 16 0 0 0 16 0,0%

17:15 às 17:30 0 15 15 2 1 3 18 16,7%

17:30 às 17:45 0 27 27 1 0 1 28 3,6%

17:45 às 18:00 0 20 20 1 0 1 21 4,8%

18:00 às 18:15 1 18 19 5 0 5 24 20,8%

18:15 às 18:30 1 15 16 2 1 3 19 15,8%

18:30 às 18:45 1 18 19 1 0 1 20 5,0%

18:45 às 19:00 0 19 19 2 0 2 21 9,5%

Total 4 147 151 14 2 16 167 9,6%

Hora Ponta Manhã

08:00 às 09:00 1 117 118 14 2 16 134 11,9%

V15 Manhã (Ponta 15 minutos)

08:30 às 08:45 0 38 38 3 1 4 42 9,5%

Hora Ponta Tarde

18:00 às 19:00 3 70 73 10 1 11 84 13,1%

V15 Tarde (Ponta 15 minutos)

18:30 às 18:45 1 18 19 1 0 1 20 5,0%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
   

  Anexos - 17 

LOCALIZAÇÃO POSTO: C2 - EN 303 /EN 201

DATA: 07-10-2015 (4ª Feira)

1 Identificação do Movimento

5
6

3

4
2

1

EN 303

1

3
2

5

4

6

 



   
   

  Anexos - 18 

 
TOTAL PERÍODO MANHÃ (08h00-10h00)

PERÍODO PONTA MANHÃ (08h15-09h15)

Ligeiros/pesados

Ligeiros/pesados

EN 303

115/9

2/0
1/0

35/0

64/3

53/13

EN 303

69/5

1/0
1/0

16/0

32/0

27/8

 
 
 



   
   

  Anexos - 19 

 
TOTAL PERÍODO TARDE (17h00-19h00)

PERÍODO PONTA TARDE (18h00-19h00)

Ligeiros/pesados

Ligeiros/pesados

EN 303

82/4

2/0
7/0

24/0

45/1

37/4

EN 303

34/2

1/0
3/0

10/0

24/1

15/2

 
 
 



   
   

  Anexos - 20 

 
LOCALIZAÇÃO POSTO: C2 - EN 303 /EN 201 Mov. 1

SENTIDO: EN 201 --> EN 303 (Paredes Coura) DATA: 07-10-2015 (4ª Feira)

Período MC AT Ligeiros CP AUT Pesados TOTAL % Pes

08:00 às 08:15 2 14 16 2 0 2 18 11,1%

08:15 às 08:30 0 16 16 2 0 2 18 11,1%

08:30 às 08:45 0 18 18 1 0 1 19 5,3%

08:45 às 09:00 0 16 16 0 0 0 16 0,0%

09:00 às 09:15 0 19 19 2 0 2 21 9,5%

09:15 às 09:30 1 8 9 0 0 0 9 0,0%

09:30 às 09:45 1 7 8 2 0 2 10 20,0%

09:45 às 10:00 0 13 13 0 0 0 13 0,0%

Total 4 111 115 9 0 9 124 7,3%

17:00 às 17:15 1 10 11 1 0 1 12 8,3%

17:15 às 17:30 0 12 12 1 0 1 13 7,7%

17:30 às 17:45 0 13 13 0 0 0 13 0,0%

17:45 às 18:00 0 12 12 0 0 0 12 0,0%

18:00 às 18:15 0 14 14 1 0 1 15 6,7%

18:15 às 18:30 0 6 6 0 0 0 6 0,0%

18:30 às 18:45 0 5 5 1 0 1 6 16,7%

18:45 às 19:00 0 9 9 0 0 0 9 0,0%

Total 1 81 82 4 0 4 86 4,7%

Hora Ponta Manhã

08:15 às 09:15 0 69 69 5 0 5 74 6,8%

V15 Manhã (Ponta 15 minutos)

08:30 às 08:45 0 18 18 1 0 1 19 5,3%

Hora Ponta Tarde

18:00 às 19:00 0 34 34 2 0 2 36 5,6%

V15 Tarde (Ponta 15 minutos)

18:30 às 18:45 0 5 5 1 0 1 6 16,7%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
   

  Anexos - 21 

 
LOCALIZAÇÃO POSTO: C2 - EN 303 /EN 201 Mov. 2

SENTIDO: EN 201 --> EN 303 (A3) DATA: 07-10-2015 (4ª Feira)

Período MC AT Ligeiros CP AUT Pesados TOTAL % Pes

08:00 às 08:15 0 0 0 0 0 0 0 0,0%

08:15 às 08:30 0 0 0 0 0 0 0 0,0%

08:30 às 08:45 0 0 0 0 0 0 0 0,0%

08:45 às 09:00 0 1 1 0 0 0 1 0,0%

09:00 às 09:15 0 0 0 0 0 0 0 0,0%

09:15 às 09:30 0 0 0 0 0 0 0 0,0%

09:30 às 09:45 0 0 0 0 0 0 0 0,0%

09:45 às 10:00 0 0 0 0 0 0 0 0,0%

Total 0 1 1 0 0 0 1 0,0%

17:00 às 17:15 0 0 0 0 0 0 0 0,0%

17:15 às 17:30 0 0 0 0 0 0 0 0,0%

17:30 às 17:45 0 2 2 0 0 0 2 0,0%

17:45 às 18:00 2 0 2 0 0 0 2 0,0%

18:00 às 18:15 0 0 0 0 0 0 0 0,0%

18:15 às 18:30 0 1 1 0 0 0 1 0,0%

18:30 às 18:45 1 0 1 0 0 0 1 0,0%

18:45 às 19:00 0 1 1 0 0 0 1 0,0%

Total 3 4 7 0 0 0 7 0,0%

Hora Ponta Manhã

08:15 às 09:15 0 1 1 0 0 0 1 0,0%

V15 Manhã (Ponta 15 minutos)

08:30 às 08:45 0 0 0 0 0 0 0 0,0%

Hora Ponta Tarde

18:00 às 19:00 1 2 3 0 0 0 3 0,0%

V15 Tarde (Ponta 15 minutos)

18:30 às 18:45 1 0 1 0 0 0 1 0,0%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
   

  Anexos - 22 

 
LOCALIZAÇÃO POSTO: C2 - EN 303 /EN 201 Mov. 3

SENTIDO: EN 303 (A3) --> EN 201 DATA: 07-10-2015 (4ª Feira)

Período MC AT Ligeiros CP AUT Pesados TOTAL % Pes

08:00 às 08:15 0 0 0 0 0 0 0 0,0%

08:15 às 08:30 0 1 1 0 0 0 1 0,0%

08:30 às 08:45 0 0 0 0 0 0 0 0,0%

08:45 às 09:00 0 0 0 0 0 0 0 0,0%

09:00 às 09:15 0 0 0 0 0 0 0 0,0%

09:15 às 09:30 0 1 1 0 0 0 1 0,0%

09:30 às 09:45 0 0 0 0 0 0 0 0,0%

09:45 às 10:00 0 0 0 0 0 0 0 0,0%

Total 0 2 2 0 0 0 2 0,0%

17:00 às 17:15 0 0 0 0 0 0 0 0,0%

17:15 às 17:30 0 1 1 0 0 0 1 0,0%

17:30 às 17:45 0 0 0 0 0 0 0 0,0%

17:45 às 18:00 0 0 0 0 0 0 0 0,0%

18:00 às 18:15 0 1 1 0 0 0 1 0,0%

18:15 às 18:30 0 0 0 0 0 0 0 0,0%

18:30 às 18:45 0 0 0 0 0 0 0 0,0%

18:45 às 19:00 0 0 0 0 0 0 0 0,0%

Total 0 2 2 0 0 0 2 0,0%

Hora Ponta Manhã

08:15 às 09:15 0 1 1 0 0 0 1 0,0%

V15 Manhã (Ponta 15 minutos)

08:30 às 08:45 0 0 0 0 0 0 0 0,0%

Hora Ponta Tarde

18:00 às 19:00 0 1 1 0 0 0 1 0,0%

V15 Tarde (Ponta 15 minutos)

18:30 às 18:45 0 0 0 0 0 0 0 0,0%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
   

  Anexos - 23 

 
LOCALIZAÇÃO POSTO: C2 - EN 303 /EN 201 Mov. 4

SENTIDO: EN 303 (A3 --> Paredes de Coura) DATA: 07-10-2015 (4ª Feira)

Período MC AT Ligeiros CP AUT Pesados TOTAL % Pes

08:00 às 08:15 0 7 7 1 0 1 8 12,5%

08:15 às 08:30 0 10 10 0 0 0 10 0,0%

08:30 às 08:45 0 4 4 0 0 0 4 0,0%

08:45 às 09:00 0 9 9 0 0 0 9 0,0%

09:00 às 09:15 0 9 9 0 0 0 9 0,0%

09:15 às 09:30 0 3 3 0 0 0 3 0,0%

09:30 às 09:45 0 7 7 0 0 0 7 0,0%

09:45 às 10:00 0 15 15 2 0 2 17 11,8%

Total 0 64 64 3 0 3 67 4,5%

17:00 às 17:15 0 5 5 0 0 0 5 0,0%

17:15 às 17:30 0 7 7 0 0 0 7 0,0%

17:30 às 17:45 0 3 3 0 0 0 3 0,0%

17:45 às 18:00 0 6 6 0 0 0 6 0,0%

18:00 às 18:15 0 6 6 0 0 0 6 0,0%

18:15 às 18:30 0 2 2 0 0 0 2 0,0%

18:30 às 18:45 0 5 5 0 0 0 5 0,0%

18:45 às 19:00 0 11 11 1 0 1 12 8,3%

Total 0 45 45 1 0 1 46 2,2%

Hora Ponta Manhã

08:15 às 09:15 0 32 32 0 0 0 32 0,0%

V15 Manhã (Ponta 15 minutos)

08:30 às 08:45 0 4 4 0 0 0 4 0,0%

Hora Ponta Tarde

18:00 às 19:00 0 24 24 1 0 1 25 4,0%

V15 Tarde (Ponta 15 minutos)

18:30 às 18:45 0 5 5 0 0 0 5 0,0%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
   

  Anexos - 24 

 
LOCALIZAÇÃO POSTO: C2 - EN 303 /EN 201 Mov. 5

SENTIDO: EN 303 (Paredes de Coura --> A3) DATA: 07-10-2015 (4ª Feira)

Período MC AT Ligeiros CP AUT Pesados TOTAL % Pes

08:00 às 08:15 0 7 7 0 0 0 7 0,0%

08:15 às 08:30 0 4 4 0 0 0 4 0,0%

08:30 às 08:45 0 4 4 0 0 0 4 0,0%

08:45 às 09:00 0 5 5 0 0 0 5 0,0%

09:00 às 09:15 0 3 3 0 0 0 3 0,0%

09:15 às 09:30 0 6 6 0 0 0 6 0,0%

09:30 às 09:45 0 4 4 0 0 0 4 0,0%

09:45 às 10:00 0 2 2 0 0 0 2 0,0%

Total 0 35 35 0 0 0 35 0,0%

17:00 às 17:15 0 5 5 0 0 0 5 0,0%

17:15 às 17:30 0 3 3 0 0 0 3 0,0%

17:30 às 17:45 0 3 3 0 0 0 3 0,0%

17:45 às 18:00 0 3 3 0 0 0 3 0,0%

18:00 às 18:15 0 2 2 0 0 0 2 0,0%

18:15 às 18:30 0 4 4 0 0 0 4 0,0%

18:30 às 18:45 0 3 3 0 0 0 3 0,0%

18:45 às 19:00 0 1 1 0 0 0 1 0,0%

Total 0 24 24 0 0 0 24 0,0%

Hora Ponta Manhã

08:15 às 09:15 0 16 16 0 0 0 16 0,0%

V15 Manhã (Ponta 15 minutos)

08:30 às 08:45 0 4 4 0 0 0 4 0,0%

Hora Ponta Tarde

18:00 às 19:00 0 10 10 0 0 0 10 0,0%

V15 Tarde (Ponta 15 minutos)

18:30 às 18:45 0 3 3 0 0 0 3 0,0%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
   

  Anexos - 25 

 
LOCALIZAÇÃO POSTO: C2 - EN 303 /EN 201 Mov. 6

SENTIDO: EN 303 (Paredes Coura) --> EN 201 DATA: 07-10-2015 (4ª Feira)

Período MC AT Ligeiros CP AUT Pesados TOTAL % Pes

08:00 às 08:15 0 7 7 1 0 1 8 0,0%

08:15 às 08:30 2 7 9 3 0 3 12 0,0%

08:30 às 08:45 0 7 7 2 0 2 9 0,0%

08:45 às 09:00 0 8 8 0 0 0 8 0,0%

09:00 às 09:15 0 3 3 3 0 3 6 0,0%

09:15 às 09:30 0 9 9 3 0 3 12 0,0%

09:30 às 09:45 0 4 4 1 0 1 5 0,0%

09:45 às 10:00 0 6 6 0 0 0 6 0,0%

Total 2 51 53 13 0 13 66 0,0%

17:00 às 17:15 0 5 5 0 0 0 5 0,0%

17:15 às 17:30 1 5 6 1 0 1 7 0,0%

17:30 às 17:45 0 5 5 1 0 1 6 0,0%

17:45 às 18:00 0 6 6 0 0 0 6 0,0%

18:00 às 18:15 0 2 2 1 0 1 3 0,0%

18:15 às 18:30 0 6 6 1 0 1 7 0,0%

18:30 às 18:45 0 3 3 0 0 0 3 0,0%

18:45 às 19:00 0 4 4 0 0 0 4 0,0%

Total 1 36 37 4 0 4 41 0,0%

Hora Ponta Manhã

08:15 às 09:15 2 25 27 8 0 8 35 0,0%

V15 Manhã (Ponta 15 minutos)

08:30 às 08:45 0 7 7 2 0 2 9 0,0%

Hora Ponta Tarde

18:00 às 19:00 0 15 15 2 0 2 17 0,0%

V15 Tarde (Ponta 15 minutos)

18:30 às 18:45 0 3 3 0 0 0 3 0,0%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
   

  Anexos - 26 

 
LOCALIZAÇÃO POSTO: C2 - EN 303 /EN 201 Mov. Total

SENTIDO: TOTAL DATA: 07-10-2015 (4ª Feira)

Período MC AT Ligeiros CP AUT Pesados TOTAL % Pes

08:00 às 08:15 2 35 37 4 0 4 41 9,8%

08:15 às 08:30 2 38 40 5 0 5 45 11,1%

08:30 às 08:45 0 33 33 3 0 3 36 8,3%

08:45 às 09:00 0 39 39 0 0 0 39 0,0%

09:00 às 09:15 0 34 34 5 0 5 39 12,8%

09:15 às 09:30 1 27 28 3 0 3 31 9,7%

09:30 às 09:45 1 22 23 3 0 3 26 11,5%

09:45 às 10:00 0 36 36 2 0 2 38 5,3%

Total 6 264 270 25 0 25 295 8,5%

17:00 às 17:15 1 25 26 1 0 1 27 3,7%

17:15 às 17:30 1 28 29 2 0 2 31 6,5%

17:30 às 17:45 0 26 26 1 0 1 27 3,7%

17:45 às 18:00 2 27 29 0 0 0 29 0,0%

18:00 às 18:15 0 25 25 2 0 2 27 7,4%

18:15 às 18:30 0 19 19 1 0 1 20 5,0%

18:30 às 18:45 1 16 17 1 0 1 18 5,6%

18:45 às 19:00 0 26 26 1 0 1 27 3,7%

Total 5 192 197 9 0 9 206 4,4%

Hora Ponta Manhã

08:15 às 09:15 2 144 146 13 0 13 159 8,2%

V15 Manhã (Ponta 15 minutos)

08:30 às 08:45 0 33 33 3 0 3 36 8,3%

Hora Ponta Tarde

18:00 às 19:00 1 86 87 5 0 5 92 5,4%

V15 Tarde (Ponta 15 minutos)

18:30 às 18:45 1 16 17 1 0 1 18 5,6%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
   

  Anexos - 27 

LOCALIZAÇÃO POSTO: C3 - EN 303 (Acesso ZI)

DATA: 07-10-2015 (4ª Feira)

1 Identificação do Movimento

 

2 

1 

4 

3 5 

6 

Ferreira
2

6 5

4

3

1

Zona Industrial de 

Formariz

EN 303

Paredes de Coura

EM 513

 



   
   

  Anexos - 28 

 
TOTAL PERÍODO MANHÃ (08h00-10h00)

PERÍODO PONTA MANHÃ (08h15-09h15)

Ligeiros/pesados

Ligeiros/pesados

Ferreira
152/6

21/2
27/0

126/0

189/2

41/3

Zona Industrial de 

Formariz

EN 303

Paredes de Coura

Ferreira
83/3

12/0
18/0

73/0

99/1

20/0

Zona Industrial de 

Formariz

EN 303

Paredes de Coura

EM 513

EM 513

 
 
 



   
   

  Anexos - 29 

 
TOTAL PERÍODO TARDE (17h00-19h00)

PERÍODO PONTA TARDE (18h00-19h00)

Ligeiros/pesados

Ligeiros/pesados

Ferreira

184/2

52/0

124/0

27/1

154/2

23/0

Zona Industrial de 

Formariz

EN 303

Paredes de Coura

Ferreira

88/1

29/0

103/0

7/0

78/1

13/0

Zona Industrial de 

Formariz

EN 303

Paredes de Coura

EM 513

EM 513

 
 
 



   
   

  Anexos - 30 

 
LOCALIZAÇÃO POSTO: C3 - EN 303 (Acesso ZI) Mov. 1

SENTIDO: EN 303 --> M 513 (Zona Industrial) DATA: 07-10-2015 (4ª Feira)

Período MC AT Ligeiros CP AUT Pesados TOTAL % Pes

08:00 às 08:15 3 15 18 2 1 3 21 14,3%

08:15 às 08:30 0 14 14 0 0 0 14 0,0%

08:30 às 08:45 0 0 0 0 0 0 0 0,0%

08:45 às 09:00 0 2 2 0 0 0 2 0,0%

09:00 às 09:15 0 4 4 0 0 0 4 0,0%

09:15 às 09:30 0 3 3 0 0 0 3 0,0%

09:30 às 09:45 0 0 0 0 0 0 0 0,0%

09:45 às 10:00 0 0 0 0 0 0 0 0,0%

Total 3 38 41 2 1 3 44 6,8%

17:00 às 17:15 0 6 6 0 0 0 6 0,0%

17:15 às 17:30 0 2 2 0 0 0 2 0,0%

17:30 às 17:45 0 1 1 0 0 0 1 0,0%

17:45 às 18:00 0 1 1 0 0 0 1 0,0%

18:00 às 18:15 0 4 4 0 0 0 4 0,0%

18:15 às 18:30 0 3 3 0 0 0 3 0,0%

18:30 às 18:45 0 3 3 0 0 0 3 0,0%

18:45 às 19:00 0 3 3 0 0 0 3 0,0%

Total 0 23 23 0 0 0 23 0,0%

Hora Ponta Manhã

08:15 às 09:15 0 20 20 0 0 0 20 0,0%

V15 Manhã (Ponta 15 minutos)

08:30 às 08:45 0 0 0 0 0 0 0 0,0%

Hora Ponta Tarde

18:00 às 19:00 0 13 13 0 0 0 13 0,0%

V15 Tarde (Ponta 15 minutos)

18:30 às 18:45 0 3 3 0 0 0 3 0,0%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
   

  Anexos - 31 

 
LOCALIZAÇÃO POSTO: C3 - EN 303 (Acesso ZI) Mov. 2

SENTIDO: EN 303 (Ferreira --> Paredes de Coura) DATA: 29-04-2015 (4ª Feira)

Período MC AT Ligeiros CP AUT Pesados TOTAL % Pes

08:00 às 08:15 1 11 12 0 1 1 13 7,7%

08:15 às 08:30 0 30 30 1 1 2 32 6,3%

08:30 às 08:45 1 13 14 0 0 0 14 0,0%

08:45 às 09:00 0 14 14 0 0 0 14 0,0%

09:00 às 09:15 0 25 25 1 0 1 26 3,8%

09:15 às 09:30 0 22 22 0 0 0 22 0,0%

09:30 às 09:45 0 13 13 1 1 2 15 13,3%

09:45 às 10:00 1 21 22 0 0 0 22 0,0%

Total 3 149 152 3 3 6 158 3,8%

17:00 às 17:15 0 15 15 0 0 0 15 0,0%

17:15 às 17:30 0 24 24 1 0 1 25 4,0%

17:30 às 17:45 0 34 34 0 1 1 35 2,9%

17:45 às 18:00 0 23 23 0 0 0 23 0,0%

18:00 às 18:15 1 24 25 0 0 0 25 0,0%

18:15 às 18:30 0 14 14 0 0 0 14 0,0%

18:30 às 18:45 0 27 27 0 0 0 27 0,0%

18:45 às 19:00 3 19 22 0 1 1 23 4,3%

Total 4 180 184 1 2 3 187 1,6%

Hora Ponta Manhã

08:15 às 09:15 1 82 83 2 1 3 86 3,5%

V15 Manhã (Ponta 15 minutos)

08:30 às 08:45 1 13 14 0 0 0 14 0,0%

Hora Ponta Tarde

18:00 às 19:00 4 84 88 0 1 1 89 1,1%

V15 Tarde (Ponta 15 minutos)

18:30 às 18:45 0 27 27 0 0 0 27 0,0%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
   

  Anexos - 32 

 
LOCALIZAÇÃO POSTO: C3 - EN 303 (Acesso ZI) Mov. 3

SENTIDO: EN 303 (Paredes de Coura --> Ferreira) DATA: 29-04-2015 (4ª Feira)

Período MC AT Ligeiros CP AUT Pesados TOTAL % Pes

08:00 às 08:15 1 48 49 1 0 1 50 2,0%

08:15 às 08:30 0 32 32 0 0 0 32 0,0%

08:30 às 08:45 0 28 28 0 1 1 29 3,4%

08:45 às 09:00 0 20 20 0 0 0 20 0,0%

09:00 às 09:15 0 19 19 0 0 0 19 0,0%

09:15 às 09:30 0 25 25 0 0 0 25 0,0%

09:30 às 09:45 0 7 7 0 0 0 7 0,0%

09:45 às 10:00 0 9 9 0 0 0 9 0,0%

Total 1 188 189 1 1 2 191 1,0%

17:00 às 17:15 0 19 19 0 0 0 19 0,0%

17:15 às 17:30 0 18 18 0 0 0 18 0,0%

17:30 às 17:45 0 22 22 0 1 1 23 4,3%

17:45 às 18:00 0 17 17 0 0 0 17 0,0%

18:00 às 18:15 1 28 29 1 0 1 30 3,3%

18:15 às 18:30 1 18 19 0 0 0 19 0,0%

18:30 às 18:45 1 12 13 0 0 0 13 0,0%

18:45 às 19:00 1 16 17 0 0 0 17 0,0%

Total 4 150 154 1 1 2 156 1,3%

Hora Ponta Manhã

08:15 às 09:15 0 99 99 0 1 1 100 1,0%

V15 Manhã (Ponta 15 minutos)

08:30 às 08:45 0 28 28 0 1 1 29 3,4%

Hora Ponta Tarde

18:00 às 19:00 4 74 78 1 0 1 79 1,3%

V15 Tarde (Ponta 15 minutos)

18:30 às 18:45 1 12 13 0 0 0 13 0,0%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
   

  Anexos - 33 

 
LOCALIZAÇÃO POSTO: C3 - EN 303 (Acesso ZI) Mov. 4

SENTIDO: Paredes de Coura --> M 553 (Z. Industrial) DATA: 29-04-2015 (4ª Feira)

Período MC AT Ligeiros CP AUT Pesados TOTAL % Pes

08:00 às 08:15 1 42 42 0 0 0 42 0,0%

08:15 às 08:30 1 60 61 0 0 0 61 0,0%

08:30 às 08:45 0 5 5 0 0 0 5 0,0%

08:45 às 09:00 0 3 3 0 0 0 3 0,0%

09:00 às 09:15 0 4 4 0 0 0 4 0,0%

09:15 às 09:30 0 7 7 0 0 0 7 0,0%

09:30 às 09:45 0 1 1 0 0 0 1 0,0%

09:45 às 10:00 0 2 2 0 0 0 2 0,0%

Total 2 124 126 0 0 0 126 0,0%

17:00 às 17:15 0 6 6 0 0 0 6 0,0%

17:15 às 17:30 0 9 9 0 1 1 10 10,0%

17:30 às 17:45 0 3 3 0 0 0 3 0,0%

17:45 às 18:00 0 2 2 0 0 0 2 0,0%

18:00 às 18:15 0 2 2 0 0 0 2 0,0%

18:15 às 18:30 1 4 5 0 0 0 5 0,0%

18:30 às 18:45 0 0 0 0 0 0 0 0,0%

18:45 às 19:00 0 0 0 0 0 0 0 0,0%

Total 1 26 27 0 1 1 28 3,6%

Hora Ponta Manhã

08:15 às 09:15 1 72 73 0 0 0 73 0,0%

V15 Manhã (Ponta 15 minutos)

08:30 às 08:45 0 5 5 0 0 0 5 0,0%

Hora Ponta Tarde

18:00 às 19:00 1 6 7 0 0 0 7 0,0%

V15 Tarde (Ponta 15 minutos)

18:30 às 18:45 0 0 0 0 0 0 0 0,0%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
   

  Anexos - 34 

 
LOCALIZAÇÃO POSTO: C3 - EN 303 (Acesso ZI) Mov. 5

SENTIDO: M513 (Z. Industrial) --> Paredes de Coura DATA: 29-04-2015 (4ª Feira)

Período MC AT Ligeiros CP AUT Pesados TOTAL % Pes

08:00 às 08:15 0 5 5 0 0 0 5 0,0%

08:15 às 08:30 0 5 5 0 0 0 5 0,0%

08:30 às 08:45 0 1 1 0 0 0 1 0,0%

08:45 às 09:00 0 6 6 0 0 0 6 0,0%

09:00 às 09:15 0 6 6 0 0 0 6 0,0%

09:15 às 09:30 0 1 1 0 0 0 1 0,0%

09:30 às 09:45 0 1 1 0 0 0 1 0,0%

09:45 às 10:00 0 2 2 0 0 0 2 0,0%

Total 0 27 27 0 0 0 27 0,0%

17:00 às 17:15 0 7 7 0 0 0 7 0,0%

17:15 às 17:30 0 7 7 0 0 0 7 0,0%

17:30 às 17:45 0 5 5 0 0 0 5 0,0%

17:45 às 18:00 0 2 2 0 0 0 2 0,0%

18:00 às 18:15 3 88 91 0 0 0 91 0,0%

18:15 às 18:30 0 9 9 0 0 0 9 0,0%

18:30 às 18:45 0 3 3 0 0 0 3 0,0%

18:45 às 19:00 0 0 0 0 0 0 0 0,0%

Total 3 121 124 0 0 0 124 0,0%

Hora Ponta Manhã

08:15 às 09:15 0 18 18 0 0 0 18 0,0%

V15 Manhã (Ponta 15 minutos)

08:30 às 08:45 0 1 1 0 0 0 1 0,0%

Hora Ponta Tarde

18:00 às 19:00 3 100 103 0 0 0 103 0,0%

V15 Tarde (Ponta 15 minutos)

18:30 às 18:45 0 3 3 0 0 0 3 0,0%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
   

  Anexos - 35 

 
LOCALIZAÇÃO POSTO: C3 - EN 303 (Acesso ZI) Mov. 6

SENTIDO: M 513 (Z.Industrial) --> EN 303 (Ferreira) DATA: 29-04-2015 (4ª Feira)

Período MC AT Ligeiros CP AUT Pesados TOTAL % Pes

08:00 às 08:15 0 3 3 0 0 0 3 0,0%

08:15 às 08:30 0 4 4 0 0 0 4 0,0%

08:30 às 08:45 0 6 6 0 0 0 6 0,0%

08:45 às 09:00 0 1 1 1 0 1 2 0,0%

09:00 às 09:15 0 1 1 1 0 1 2 0,0%

09:15 às 09:30 0 3 3 0 0 0 3 0,0%

09:30 às 09:45 0 1 1 0 0 0 1 0,0%

09:45 às 10:00 0 2 2 0 0 0 2 0,0%

Total 0 21 21 2 0 2 23 0,0%

17:00 às 17:15 0 5 5 0 0 0 5 0,0%

17:15 às 17:30 0 7 7 0 0 0 7 0,0%

17:30 às 17:45 0 7 7 0 0 0 7 0,0%

17:45 às 18:00 0 4 4 0 0 0 4 0,0%

18:00 às 18:15 0 20 20 0 0 0 20 0,0%

18:15 às 18:30 0 5 5 0 0 0 5 0,0%

18:30 às 18:45 0 3 3 0 0 0 3 0,0%

18:45 às 19:00 0 1 1 0 0 0 1 0,0%

Total 0 52 52 0 0 0 52 0,0%

Hora Ponta Manhã

08:15 às 09:15 0 12 12 2 0 2 14 0,0%

V15 Manhã (Ponta 15 minutos)

08:30 às 08:45 0 6 6 0 0 0 6 0,0%

Hora Ponta Tarde

18:00 às 19:00 0 29 29 0 0 0 29 0,0%

V15 Tarde (Ponta 15 minutos)

18:30 às 18:45 0 3 3 0 0 0 3 0,0%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
   

  Anexos - 36 

 
LOCALIZAÇÃO POSTO: C3 - EN 303 (Acesso ZI) Mov. Total

SENTIDO: TOTAL DATA: 18-10-2012 (5ª Feira)

Período MC AT Ligeiros CP AUT Pesados TOTAL % Pes

08:00 às 08:15 6 124 130 3 2 5 135 3,7%

08:15 às 08:30 1 145 146 1 1 2 148 1,4%

08:30 às 08:45 1 53 54 0 1 1 55 1,8%

08:45 às 09:00 0 46 46 1 0 1 47 2,1%

09:00 às 09:15 0 59 59 2 0 2 61 3,3%

09:15 às 09:30 0 61 61 0 0 0 61 0,0%

09:30 às 09:45 0 23 23 1 1 2 25 8,0%

09:45 às 10:00 1 36 37 0 0 0 37 0,0%

Total 9 547 556 8 5 13 569 2,3%

17:00 às 17:15 0 58 58 0 0 0 58 0,0%

17:15 às 17:30 0 67 67 1 1 2 69 2,9%

17:30 às 17:45 0 72 72 0 2 2 74 2,7%

17:45 às 18:00 0 49 49 0 0 0 49 0,0%

18:00 às 18:15 5 166 171 1 0 1 172 0,6%

18:15 às 18:30 2 53 55 0 0 0 55 0,0%

18:30 às 18:45 1 48 49 0 0 0 49 0,0%

18:45 às 19:00 4 39 43 0 1 1 44 2,3%

Total 12 552 564 2 4 6 570 1,1%

Hora Ponta Manhã

08:15 às 09:15 2 303 305 4 2 6 311 1,9%

V15 Manhã (Ponta 15 minutos)

08:30 às 08:45 1 53 54 0 1 1 55 1,8%

Hora Ponta Tarde

18:00 às 19:00 12 306 318 1 1 2 320 0,6%

V15 Tarde (Ponta 15 minutos)

18:30 às 18:45 1 48 49 0 0 0 49 0,0%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
   

  Anexos - 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análise de Funcionamento 
 
 
 
 
 



   
   

  Anexos - 38 

 
Sem Intervenção (Ampliação, requalificação e construção novo acesso) 

C1, C2 e C3 – Intersecções Prioritárias – Situação Actual 
Débitos Horários [Veic/h]  2015

HPM HPT

Mov. 1 2 0

Mov. 2 55 39

Mov. 3 63 38

Mov. 4 7 3

Mov. 5 10 4

Mov. 6 0 0

Mov. 1 74 36

Mov. 2 1 3

Mov. 3 1 1

Mov. 4 32 25

Mov. 5 16 10

Mov. 6 35 17

Mov. 1 20 13

Mov. 2 86 89

Mov. 3 100 79

Mov. 4 73 7

Mov. 5 18 103

Mov. 6 12 29

Volumes de Conflito dos Movimentos Não Prioritários [uvl/h]

HPM HPT

Mov. 4 57 39

Mov. 5 56 39

Mov. 6 132 83

Mov. 2 35 17

Mov. 3 35 17

Mov. 4 111 59

Mov. 4 106 102

Mov. 5 96 96

Mov. 6 332 182

Intervalos Crítico e Mínimo [seg] Capacidade Potencial [uvl/h]

Ic Im HPM HPT

Mov. 4 4,1 2,2 Mov. 4 1560 1584

Mov. 5 6,2 3,3 Mov. 5 1562 1584

Mov. 6 6,4 3,5 Mov. 6 1466 1527

Mov. 2 4,1 2,2 Mov. 2 1589 1613

Mov. 3 6,2 3,3 Mov. 3 1589 1613

Mov. 4 6,4 3,5 Mov. 4 1492 1558

Mov. 4 4,1 2,2 Mov. 4 1498 1503

Mov. 5 6,2 3,3 Mov. 5 1510 1511

Mov. 6 6,4 3,5 Mov. 6 1239 1405

C1

C2

C3

C2

C3

C1

C2

C3

C1

C2

C3

C1

 



   
   

  Anexos - 39 

 
C1, C2 e C3 – Intersecções Prioritárias – Situação Actual 
Impedância Capacidade Real [uvl/h]

HPM HPT HPM HPT

Mov. 4 1,00 1,00 Mov. 4 1560 1584

Mov. 5 1,00 1,00 Mov. 5 1562 1584

Mov. 6 1,00 1,00 Mov. 6 1459 1524

Mov. 2 1,00 1,00 Mov. 2 1589 1613

Mov. 3 1,00 1,00 Mov. 3 1589 1613

Mov. 4 1,00 1,00 Mov. 4 1491 1555

Mov. 4 1,00 1,00 Mov. 4 1498 1503

Mov. 5 1,00 1,00 Mov. 5 1510 1511

Mov. 6 0,95 1,00 Mov. 6 1178 1399

Atraso [seg] Nível Serviço

HPM HPT HPM HPT

Mov. 4 7 7 Mov. 4 A A

Mov. 5 7 7 Mov. 5 A A

Mov. 6 7 7 Mov. 6 A A

Mov. 2 7 7 Mov. 2 A A

Mov. 3 7 7 Mov. 3 A A

Mov. 4 7 7 Mov. 4 A A

Mov. 4 8 7 Mov. 4 A A

Mov. 5 7 8 Mov. 5 A A

Mov. 6 8 8 Mov. 6 A A

C3

C1

C2

C3

C1

C2

C3

C1

C2

C3

C1

C2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
   

  Anexos - 40 

 

Sem Intervenção (Ampliação, requalificação e construção novo acesso) 

 

C1, C2 e C3 – Intersecções Prioritárias – Situação Futura 
Débitos Horários [Veic/h]  2015

HPM HPT HPM HPT HPM HPT HPM HPT HPM HPT

Mov. 1 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0

Mov. 2 56 39 57 40 57 41 58 41 58 41

Mov. 3 64 38 65 39 66 40 66 40 66 40

Mov. 4 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3

Mov. 5 10 4 10 4 10 4 10 4 11 4

Mov. 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mov. 1 75 36 76 37 77 37 77 38 78 38

Mov. 2 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3

Mov. 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Mov. 4 32 25 33 26 33 26 33 26 34 26

Mov. 5 16 10 17 10 17 10 17 10 17 11

Mov. 6 35 17 36 18 36 18 37 18 37 18

Mov. 1 20 13 21 13 21 14 21 14 21 14

Mov. 2 87 90 89 92 90 93 90 93 90 94

Mov. 3 101 80 103 82 104 82 105 83 105 83

Mov. 4 74 7 75 7 76 7 76 7 77 7

Mov. 5 18 104 19 106 19 107 19 108 19 108

Mov. 6 12 29 12 30 12 30 13 30 13 31

Volumes de Conflito dos Movimentos Não Prioritários [uvl/h]

HPM HPT HPM HPT HPM HPT HPM HPT HPM HPT

Mov. 4 58 39 59 40 59 41 60 41 60 41

Mov. 5 57 39 58 40 58 41 59 41 59 41

Mov. 6 134 84 136 86 137 86 138 87 139 87

Mov. 2 35 17 36 18 36 18 37 18 37 18

Mov. 3 35 17 36 18 36 18 37 18 37 18

Mov. 4 112 60 115 61 116 61 116 62 117 62

Mov. 4 107 103 109 105 110 106 111 107 112 107

Mov. 5 97 97 99 99 100 99 100 100 101 100

Mov. 6 336 184 343 188 346 190 348 191 349 191

Intervalos Crítico e Mínimo [seg]

Ic Im

Mov. 4 4,1 2,2

Mov. 5 6,2 3,3

Mov. 6 6,4 3,5

Mov. 2 4,1 2,2

Mov. 3 6,2 3,3

Mov. 4 6,4 3,5

Mov. 4 4,1 2,2

Mov. 5 6,2 3,3

Mov. 6 6,4 3,5

2022 2027 2032 2037

C2

C3

C1

C2

C3

2017

C1

C2

C3

C1

 

 

 

 

 



   
   

  Anexos - 41 

 

C1, C2 e C3 – Intersecções Prioritárias – Situação Futura 

HPM HPT HPM HPT HPM HPT HPM HPT HPM HPT

Mov. 4 1559 1583 1558 1582 1557 1582 1557 1582 1557 1581

Mov. 5 1561 1583 1559 1582 1559 1582 1558 1582 1558 1581

Mov. 6 1463 1525 1460 1523 1459 1522 1458 1522 1457 1521

Mov. 2 1589 1613 1588 1613 1587 1612 1587 1612 1587 1612

Mov. 3 1589 1613 1588 1613 1587 1612 1587 1612 1587 1612

Mov. 4 1490 1557 1487 1555 1486 1555 1485 1554 1484 1554

Mov. 4 1496 1501 1494 1499 1492 1497 1492 1497 1491 1496

Mov. 5 1509 1509 1506 1507 1505 1506 1505 1505 1504 1505

Mov. 6 1234 1403 1228 1399 1224 1396 1223 1395 1221 1394

HPM HPT HPM HPT HPM HPT HPM HPT HPM HPT

Mov. 4 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Mov. 5 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Mov. 6 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Mov. 2 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Mov. 3 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Mov. 4 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Mov. 4 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Mov. 5 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Mov. 6 0,95 1,00 0,95 1,00 0,95 1,00 0,95 1,00 0,95 1,00

HPM HPT HPM HPT HPM HPT HPM HPT HPM HPT

Mov. 4 1559 1583 1558 1582 1557 1582 1557 1582 1557 1581

Mov. 5 1561 1583 1559 1582 1559 1582 1558 1582 1558 1581

Mov. 6 1457 1523 1454 1520 1452 1519 1451 1519 1450 1518

Mov. 2 1589 1613 1588 1613 1587 1612 1587 1612 1587 1612

Mov. 3 1589 1613 1588 1613 1587 1612 1587 1612 1587 1612

Mov. 4 1489 1554 1486 1552 1485 1552 1484 1551 1483 1551

Mov. 4 1496 1501 1494 1499 1492 1497 1492 1497 1491 1496

Mov. 5 1509 1509 1506 1507 1505 1506 1505 1505 1504 1505

Mov. 6 1173 1396 1166 1392 1162 1390 1160 1389 1158 1387

HPM HPT HPM HPT HPM HPT HPM HPT HPM HPT

Mov. 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Mov. 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Mov. 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Mov. 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Mov. 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Mov. 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Mov. 4 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7

Mov. 5 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8

Mov. 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

HPM HPT HPM HPT HPM HPT HPM HPT HPM HPT

Mov. 4 A A A A A A A A A A

Mov. 5 A A A A A A A A A A

Mov. 6 A A A A A A A A A A

Mov. 2 A A A A A A A A A A

Mov. 3 A A A A A A A A A A

Mov. 4 A A A A A A A A A A

Mov. 4 A A A A A A A A A A

Mov. 5 A A A A A A A A A A

Mov. 6 A A A A A A A A A A

2017 2022 2027 2032 2037

C3

C1

C2

C3

Nível Serviço

C1

C2

C3

Capacidade Real [uvl/h]

C1

C2

C3

Atraso [seg]

C1

C2

C3

Impedância

C1

C2

Capacidade Potencial [uvl/h]



   
   

  Anexos - 42 

 
Com Intervenção (Ampliação, requalificação e construção novo acesso) 

 

R1 - Intersecção Giratória Futura 

 
 
 
 
 
 
 

Hora Ponta Manhã 2017

Ramos Qentrada Qconflito f r e v l' D K S x td fc F Capacidade Geométrica Q GS

A 164 25 30 15,0 4,0 3,8 9,0 24,0 0,984 0,036 3,987 1,487 0,561 1208 0,9837*(1208-0,5611*Qc) 1175 14%

B 133 31 30 15,0 3,8 3,5 11,0 24,0 0,984 0,044 3,776 1,487 0,548 1144 0,9837*(1144-0,5480*Qc) 1109 12%

C 31 133 30 15,0 3,7 3,2 10,5 24,0 0,984 0,076 3,634 1,487 0,539 1101 0,9837*(1101-0,5391*Qc) 1012 3%

D 13 189 30 15,0 3,6 3,0 12,0 24,0 0,984 0,080 3,517 1,487 0,532 1066 0,9837*(1066-0,5318*Qc) 949 1%

2022

Ramos Qentrada Qconflito f r e v l' D K S x td fc F Capacidade Geométrica Q GS

A 167 25 30 15,0 4,0 3,8 9,0 24,0 0,984 0,036 3,987 1,487 0,561 1208 0,9837*(1208-0,5611*Qc) 1174 14%

B 135 32 30 15,0 3,8 3,5 11,0 24,0 0,984 0,044 3,776 1,487 0,548 1144 0,9837*(1144-0,5480*Qc) 1108 12%

C 32 135 30 15,0 3,7 3,2 10,5 24,0 0,984 0,076 3,634 1,487 0,539 1101 0,9837*(1101-0,5391*Qc) 1012 3%

D 13 192 30 15,0 3,6 3,0 12,0 24,0 0,984 0,080 3,517 1,487 0,532 1066 0,9837*(1066-0,5318*Qc) 948 1%

2027

Ramos Qentrada Qconflito f r e v l' D K S x td fc F Capacidade Geométrica Q GS

A 170 26 30 15,0 4,0 3,8 9,0 24,0 0,984 0,036 3,987 1,487 0,561 1208 0,9837*(1208-0,5611*Qc) 1174 14%

B 137 32 30 15,0 3,8 3,5 11,0 24,0 0,984 0,044 3,776 1,487 0,548 1144 0,9837*(1144-0,5480*Qc) 1108 12%

C 32 137 30 15,0 3,7 3,2 10,5 24,0 0,984 0,076 3,634 1,487 0,539 1101 0,9837*(1101-0,5391*Qc) 1010 3%

D 13 195 30 15,0 3,6 3,0 12,0 24,0 0,984 0,080 3,517 1,487 0,532 1066 0,9837*(1066-0,5318*Qc) 946 1%

2032

Ramos Qentrada Qconflito f r e v l' D K S x td fc F Capacidade Geométrica Q GS

A 171 26 30 15,0 4,0 3,8 9,0 24,0 0,984 0,036 3,987 1,487 0,561 1208 0,9837*(1208-0,5611*Qc) 1174 15%

B 138 32 30 15,0 3,8 3,5 11,0 24,0 0,984 0,044 3,776 1,487 0,548 1144 0,9837*(1144-0,5480*Qc) 1108 12%

C 32 138 30 15,0 3,7 3,2 10,5 24,0 0,984 0,076 3,634 1,487 0,539 1101 0,9837*(1101-0,5391*Qc) 1010 3%

D 13 196 30 15,0 3,6 3,0 12,0 24,0 0,984 0,080 3,517 1,487 0,532 1066 0,9837*(1066-0,5318*Qc) 946 1%

2037

Ramos Qentrada Qconflito f r e v l' D K S x td fc F Capacidade Geométrica Q GS

A 171 26 30 15,0 4,0 3,8 9,0 24,0 0,984 0,036 3,987 1,487 0,561 1208 0,9837*(1208-0,5611*Qc) 1174 15%

B 139 33 30 15,0 3,8 3,5 11,0 24,0 0,984 0,044 3,776 1,487 0,548 1144 0,9837*(1144-0,5480*Qc) 1108 13%

C 33 139 30 15,0 3,7 3,2 10,5 24,0 0,984 0,076 3,634 1,487 0,539 1101 0,9837*(1101-0,5391*Qc) 1009 3%

D 13 197 30 15,0 3,6 3,0 12,0 24,0 0,984 0,080 3,517 1,487 0,532 1066 0,9837*(1066-0,5318*Qc) 945 1%



   
   

  Anexos - 43 

 
R1 - Intersecção Giratória Futura 

 

 
 
 

Hora Ponta Tarde 2017

Ramos Qentrada Qconflito f r e v l' D K S x td fc F Capacidade Geométrica Q GS

A 139 21 30 15,0 4,0 3,8 9,0 24,0 0,984 0,036 3,987 1,487 0,561 1208 0,9837*(1208-0,5611*Qc) 1177 12%

B 113 26 30 15,0 3,8 3,5 11,0 24,0 0,984 0,044 3,776 1,487 0,548 1144 0,9837*(1144-0,5480*Qc) 1111 10%

C 26 113 30 15,0 3,7 3,2 10,5 24,0 0,984 0,076 3,634 1,487 0,539 1101 0,9837*(1101-0,5391*Qc) 1023 3%

D 11 160 30 15,0 3,6 3,0 12,0 24,0 0,984 0,080 3,517 1,487 0,532 1066 0,9837*(1066-0,5318*Qc) 965 1%

2022

Ramos Qentrada Qconflito f r e v l' D K S x td fc F Capacidade Geométrica Q GS

A 141 21 30 15,0 4,0 3,8 9,0 24,0 0,984 0,036 3,987 1,487 0,561 1208 0,9837*(1208-0,5611*Qc) 1177 12%

B 114 27 30 15,0 3,8 3,5 11,0 24,0 0,984 0,044 3,776 1,487 0,548 1144 0,9837*(1144-0,5480*Qc) 1111 10%

C 27 114 30 15,0 3,7 3,2 10,5 24,0 0,984 0,076 3,634 1,487 0,539 1101 0,9837*(1101-0,5391*Qc) 1022 3%

D 11 162 30 15,0 3,6 3,0 12,0 24,0 0,984 0,080 3,517 1,487 0,532 1066 0,9837*(1066-0,5318*Qc) 963 1%

2027

Ramos Qentrada Qconflito f r e v l' D K S x td fc F Capacidade Geométrica Q GS

A 144 22 30 15,0 4,0 3,8 9,0 24,0 0,984 0,036 3,987 1,487 0,561 1208 0,9837*(1208-0,5611*Qc) 1176 12%

B 117 27 30 15,0 3,8 3,5 11,0 24,0 0,984 0,044 3,776 1,487 0,548 1144 0,9837*(1144-0,5480*Qc) 1111 10%

C 27 117 30 15,0 3,7 3,2 10,5 24,0 0,984 0,076 3,634 1,487 0,539 1101 0,9837*(1101-0,5391*Qc) 1021 3%

D 11 165 30 15,0 3,6 3,0 12,0 24,0 0,984 0,080 3,517 1,487 0,532 1066 0,9837*(1066-0,5318*Qc) 962 1%

2032

Ramos Qentrada Qconflito f r e v l' D K S x td fc F Capacidade Geométrica Q GS

A 145 22 30 15,0 4,0 3,8 9,0 24,0 0,984 0,036 3,987 1,487 0,561 1208 0,9837*(1208-0,5611*Qc) 1176 12%

B 117 27 30 15,0 3,8 3,5 11,0 24,0 0,984 0,044 3,776 1,487 0,548 1144 0,9837*(1144-0,5480*Qc) 1111 11%

C 27 117 30 15,0 3,7 3,2 10,5 24,0 0,984 0,076 3,634 1,487 0,539 1101 0,9837*(1101-0,5391*Qc) 1021 3%

D 11 166 30 15,0 3,6 3,0 12,0 24,0 0,984 0,080 3,517 1,487 0,532 1066 0,9837*(1066-0,5318*Qc) 961 1%

2037

Ramos Qentrada Qconflito f r e v l' D K S x td fc F Capacidade Geométrica Q GS

A 145 22 30 15,0 4,0 3,8 9,0 24,0 0,984 0,036 3,987 1,487 0,561 1208 0,9837*(1208-0,5611*Qc) 1176 12%

B 118 28 30 15,0 3,8 3,5 11,0 24,0 0,984 0,044 3,776 1,487 0,548 1144 0,9837*(1144-0,5480*Qc) 1111 11%

C 28 118 30 15,0 3,7 3,2 10,5 24,0 0,984 0,076 3,634 1,487 0,539 1101 0,9837*(1101-0,5391*Qc) 1021 3%

D 11 167 30 15,0 3,6 3,0 12,0 24,0 0,984 0,080 3,517 1,487 0,532 1066 0,9837*(1066-0,5318*Qc) 961 1%



   
   

  Anexos - 44 

 
R2 - Intersecção Giratória Futura 

 

 
 
 

Hora Ponta Manhã 2017

Ramos Qentrada Qconflito f r e v l' D K S x td fc F Capacidade Geométrica Q GS

A 133 176 30 15,0 3,8 3,5 10,5 24,0 0,984 0,046 3,775 1,487 0,548 1144 0,9837*(1144-0,5479*Qc) 1030 13%

B 179 130 30 15,0 3,6 3,0 10,5 24,0 0,984 0,084 3,471 1,487 0,529 1052 0,9837*(1052-0,5289*Qc) 967 19%

C 249 60 30 15,0 3,8 3,5 10,5 24,0 0,984 0,046 3,775 1,487 0,548 1144 0,9837*(1144-0,5479*Qc) 1093 23%

D 37 274 30 15,0 3,6 3,0 10,5 24,0 0,984 0,084 3,471 1,487 0,529 1052 0,9837*(1052-0,5289*Qc) 892 4%

2022

Ramos Qentrada Qconflito f r e v l' D K S x td fc F Capacidade Geométrica Q GS

A 135 178 30 15,0 3,8 3,5 10,5 24,0 0,984 0,046 3,775 1,487 0,548 1144 0,9837*(1144-0,5479*Qc) 1029 13%

B 182 131 30 15,0 3,6 3,0 10,5 24,0 0,984 0,084 3,471 1,487 0,529 1052 0,9837*(1052-0,5289*Qc) 966 19%

C 253 60 30 15,0 3,8 3,5 10,5 24,0 0,984 0,046 3,775 1,487 0,548 1144 0,9837*(1144-0,5479*Qc) 1093 23%

D 37 277 30 15,0 3,6 3,0 10,5 24,0 0,984 0,084 3,471 1,487 0,529 1052 0,9837*(1052-0,5289*Qc) 890 4%

2027

Ramos Qentrada Qconflito f r e v l' D K S x td fc F Capacidade Geométrica Q GS

A 138 182 30 15,0 3,8 3,5 10,5 24,0 0,984 0,046 3,775 1,487 0,548 1144 0,9837*(1144-0,5479*Qc) 1027 13%

B 185 134 30 15,0 3,6 3,0 10,5 24,0 0,984 0,084 3,471 1,487 0,529 1052 0,9837*(1052-0,5289*Qc) 965 19%

C 257 62 30 15,0 3,8 3,5 10,5 24,0 0,984 0,046 3,775 1,487 0,548 1144 0,9837*(1144-0,5479*Qc) 1092 24%

D 38 282 30 15,0 3,6 3,0 10,5 24,0 0,984 0,084 3,471 1,487 0,529 1052 0,9837*(1052-0,5289*Qc) 888 4%

2032

Ramos Qentrada Qconflito f r e v l' D K S x td fc F Capacidade Geométrica Q GS

A 138 182 30 15,0 3,8 3,5 10,5 24,0 0,984 0,046 3,775 1,487 0,548 1144 0,9837*(1144-0,5479*Qc) 1027 13%

B 186 135 30 15,0 3,6 3,0 10,5 24,0 0,984 0,084 3,471 1,487 0,529 1052 0,9837*(1052-0,5289*Qc) 965 19%

C 259 62 30 15,0 3,8 3,5 10,5 24,0 0,984 0,046 3,775 1,487 0,548 1144 0,9837*(1144-0,5479*Qc) 1092 24%

D 38 284 30 15,0 3,6 3,0 10,5 24,0 0,984 0,084 3,471 1,487 0,529 1052 0,9837*(1052-0,5289*Qc) 887 4%

2037

Ramos Qentrada Qconflito f r e v l' D K S x td fc F Capacidade Geométrica Q GS

A 139 183 30 15,0 3,8 3,5 10,5 24,0 0,984 0,046 3,775 1,487 0,548 1144 0,9837*(1144-0,5479*Qc) 1026 14%

B 187 135 30 15,0 3,6 3,0 10,5 24,0 0,984 0,084 3,471 1,487 0,529 1052 0,9837*(1052-0,5289*Qc) 964 19%

C 260 62 30 15,0 3,8 3,5 10,5 24,0 0,984 0,046 3,775 1,487 0,548 1144 0,9837*(1144-0,5479*Qc) 1092 24%

D 38 285 30 15,0 3,6 3,0 10,5 24,0 0,984 0,084 3,471 1,487 0,529 1052 0,9837*(1052-0,5289*Qc) 886 4%



   
   

  Anexos - 45 

 
R2 - Intersecção Giratória Futura 

 

 

Hora Ponta Tarde 2017

Ramos Qentrada Qconflito f r e v l' D K S x td fc F Capacidade Geométrica Q GS

A 113 147 30 15,0 3,8 3,5 10,5 24,0 0,984 0,046 3,775 1,487 0,548 1144 0,9837*(1144-0,5479*Qc) 1046 11%

B 150 110 30 15,0 3,6 3,0 10,5 24,0 0,984 0,084 3,471 1,487 0,529 1052 0,9837*(1052-0,5289*Qc) 977 15%

C 210 50 30 15,0 3,8 3,5 10,5 24,0 0,984 0,046 3,775 1,487 0,548 1144 0,9837*(1144-0,5479*Qc) 1098 19%

D 31 230 30 15,0 3,6 3,0 10,5 24,0 0,984 0,084 3,471 1,487 0,529 1052 0,9837*(1052-0,5289*Qc) 915 3%

2022

Ramos Qentrada Qconflito f r e v l' D K S x td fc F Capacidade Geométrica Q GS

A 114 149 30 15,0 3,8 3,5 10,5 24,0 0,984 0,046 3,775 1,487 0,548 1144 0,9837*(1144-0,5479*Qc) 1045 11%

B 152 111 30 15,0 3,6 3,0 10,5 24,0 0,984 0,084 3,471 1,487 0,529 1052 0,9837*(1052-0,5289*Qc) 977 16%

C 213 51 30 15,0 3,8 3,5 10,5 24,0 0,984 0,046 3,775 1,487 0,548 1144 0,9837*(1144-0,5479*Qc) 1098 19%

D 31 233 30 15,0 3,6 3,0 10,5 24,0 0,984 0,084 3,471 1,487 0,529 1052 0,9837*(1052-0,5289*Qc) 913 3%

2027

Ramos Qentrada Qconflito f r e v l' D K S x td fc F Capacidade Geométrica Q GS

A 117 152 30 15,0 3,8 3,5 10,5 24,0 0,984 0,046 3,775 1,487 0,548 1144 0,9837*(1144-0,5479*Qc) 1043 11%

B 155 114 30 15,0 3,6 3,0 10,5 24,0 0,984 0,084 3,471 1,487 0,529 1052 0,9837*(1052-0,5289*Qc) 976 16%

C 217 52 30 15,0 3,8 3,5 10,5 24,0 0,984 0,046 3,775 1,487 0,548 1144 0,9837*(1144-0,5479*Qc) 1097 20%

D 32 238 30 15,0 3,6 3,0 10,5 24,0 0,984 0,084 3,471 1,487 0,529 1052 0,9837*(1052-0,5289*Qc) 911 4%

2032

Ramos Qentrada Qconflito f r e v l' D K S x td fc F Capacidade Geométrica Q GS

A 117 152 30 15,0 3,8 3,5 10,5 24,0 0,984 0,046 3,775 1,487 0,548 1144 0,9837*(1144-0,5479*Qc) 1043 11%

B 156 114 30 15,0 3,6 3,0 10,5 24,0 0,984 0,084 3,471 1,487 0,529 1052 0,9837*(1052-0,5289*Qc) 975 16%

C 218 52 30 15,0 3,8 3,5 10,5 24,0 0,984 0,046 3,775 1,487 0,548 1144 0,9837*(1144-0,5479*Qc) 1097 20%

D 32 239 30 15,0 3,6 3,0 10,5 24,0 0,984 0,084 3,471 1,487 0,529 1052 0,9837*(1052-0,5289*Qc) 910 4%

2037

Ramos Qentrada Qconflito f r e v l' D K S x td fc F Capacidade Geométrica Q GS

A 118 153 30 15,0 3,8 3,5 10,5 24,0 0,984 0,046 3,775 1,487 0,548 1144 0,9837*(1144-0,5479*Qc) 1043 11%

B 156 115 30 15,0 3,6 3,0 10,5 24,0 0,984 0,084 3,471 1,487 0,529 1052 0,9837*(1052-0,5289*Qc) 975 16%

C 219 52 30 15,0 3,8 3,5 10,5 24,0 0,984 0,046 3,775 1,487 0,548 1144 0,9837*(1144-0,5479*Qc) 1097 20%

D 32 240 30 15,0 3,6 3,0 10,5 24,0 0,984 0,084 3,471 1,487 0,529 1052 0,9837*(1052-0,5289*Qc) 910 4%



   
   

  Anexos - 46 

 
R3 - Intersecção Giratória Futura 

 

 
 

Hora Ponta Manhã 2017

Ramos Qentrada Qconflito f r e v l' D K S x td fc F Capacidade Geométrica Q GS

A _ _ 40 15,0 4,6 3,5 7,0 20,5 0,949 0,240 4,209 1,491 0,577 1275 0,9490*(1275-0,5765*Qc) _ _

B 245 41 40 15,0 5,5 4,5 7,0 20,5 0,949 0,240 5,159 1,491 0,636 1563 0,9490*(1563-0,6360*Qc) 1459 17%

C 100 207 40 15,0 5,5 3,5 12,0 20,5 0,949 0,267 4,804 1,491 0,614 1456 0,9490*(1456-0,6138*Qc) 1261 8%

D 249 72 40 15,0 5,0 3,5 7,0 20,5 0,949 0,343 4,390 1,491 0,588 1330 0,9490*(1330-0,5878*Qc) 1222 20%

2022

Ramos Qentrada Qconflito f r e v l' D K S x td fc F Capacidade Geométrica Q GS

A _ _ 40 15,0 4,6 3,5 7,0 20,5 0,949 0,240 4,209 1,491 0,577 1275 0,9490*(1275-0,5765*Qc) _ _

B 248 42 40 15,0 5,5 4,5 7,0 20,5 0,949 0,240 5,159 1,491 0,636 1563 0,9490*(1563-0,6360*Qc) 1459 17%

C 101 210 40 15,0 5,5 3,5 12,0 20,5 0,949 0,267 4,804 1,491 0,614 1456 0,9490*(1456-0,6138*Qc) 1259 8%

D 253 73 40 15,0 5,0 3,5 7,0 20,5 0,949 0,343 4,390 1,491 0,588 1330 0,9490*(1330-0,5878*Qc) 1222 21%

2027

Ramos Qentrada Qconflito f r e v l' D K S x td fc F Capacidade Geométrica Q GS

A _ _ 40 15,0 4,6 3,5 7,0 20,5 0,949 0,240 4,209 1,491 0,577 1275 0,9490*(1275-0,5765*Qc) _ _

B 253 42 40 15,0 5,5 4,5 7,0 20,5 0,949 0,240 5,159 1,491 0,636 1563 0,9490*(1563-0,6360*Qc) 1458 17%

C 103 214 40 15,0 5,5 3,5 12,0 20,5 0,949 0,267 4,804 1,491 0,614 1456 0,9490*(1456-0,6138*Qc) 1257 8%

D 257 74 40 15,0 5,0 3,5 7,0 20,5 0,949 0,343 4,390 1,491 0,588 1330 0,9490*(1330-0,5878*Qc) 1221 21%

2032

Ramos Qentrada Qconflito f r e v l' D K S x td fc F Capacidade Geométrica Q GS

A _ _ 40 15,0 4,6 3,5 7,0 20,5 0,949 0,240 4,209 1,491 0,577 1275 0,9490*(1275-0,5765*Qc) _ _

B 254 43 40 15,0 5,5 4,5 7,0 20,5 0,949 0,240 5,159 1,491 0,636 1563 0,9490*(1563-0,6360*Qc) 1458 17%

C 104 215 40 15,0 5,5 3,5 12,0 20,5 0,949 0,267 4,804 1,491 0,614 1456 0,9490*(1456-0,6138*Qc) 1256 8%

D 259 75 40 15,0 5,0 3,5 7,0 20,5 0,949 0,343 4,390 1,491 0,588 1330 0,9490*(1330-0,5878*Qc) 1221 21%

2037

Ramos Qentrada Qconflito f r e v l' D K S x td fc F Capacidade Geométrica Q GS

A _ _ 40 15,0 4,6 3,5 7,0 20,5 0,949 0,240 4,209 1,491 0,577 1275 0,9490*(1275-0,5765*Qc) _ _

B 255 43 40 15,0 5,5 4,5 7,0 20,5 0,949 0,240 5,159 1,491 0,636 1563 0,9490*(1563-0,6360*Qc) 1458 18%

C 104 216 40 15,0 5,5 3,5 12,0 20,5 0,949 0,267 4,804 1,491 0,614 1456 0,9490*(1456-0,6138*Qc) 1256 8%

D 260 75 40 15,0 5,0 3,5 7,0 20,5 0,949 0,343 4,390 1,491 0,588 1330 0,9490*(1330-0,5878*Qc) 1220 21%



   
   

  Anexos - 47 

 
R3 - Intersecção Giratória Futura 

 

 

Hora Ponta Tarde 2017

Ramos Qentrada Qconflito f r e v l' D K S x td fc F Capacidade Geométrica Q GS

A _ _ 40 15,0 4,6 3,5 7,0 20,5 0,949 0,240 4,209 1,491 0,577 1275 0,9490*(1275-0,5765*Qc) _ _

B 207 41 40 15,0 5,5 4,5 7,0 20,5 0,949 0,240 5,159 1,491 0,636 1563 0,9490*(1563-0,6360*Qc) 1459 14%

C 85 207 40 15,0 5,5 3,5 12,0 20,5 0,949 0,267 4,804 1,491 0,614 1456 0,9490*(1456-0,6138*Qc) 1261 7%

D 210 72 40 15,0 5,0 3,5 7,0 20,5 0,949 0,343 4,390 1,491 0,588 1330 0,9490*(1330-0,5878*Qc) 1222 17%

2022

Ramos Qentrada Qconflito f r e v l' D K S x td fc F Capacidade Geométrica Q GS

A _ _ 40 15,0 4,6 3,5 7,0 20,5 0,949 0,240 4,209 1,491 0,577 1275 0,9490*(1275-0,5765*Qc) _ _

B 209 65 40 15,0 5,5 4,5 7,0 20,5 0,949 0,240 5,159 1,491 0,636 1563 0,9490*(1563-0,6360*Qc) 1445 14%

C 86 344 40 15,0 5,5 3,5 12,0 20,5 0,949 0,267 4,804 1,491 0,614 1456 0,9490*(1456-0,6138*Qc) 1181 7%

D 213 114 40 15,0 5,0 3,5 7,0 20,5 0,949 0,343 4,390 1,491 0,588 1330 0,9490*(1330-0,5878*Qc) 1199 18%

2027

Ramos Qentrada Qconflito f r e v l' D K S x td fc F Capacidade Geométrica Q GS

A _ _ 40 15,0 4,6 3,5 7,0 20,5 0,949 0,240 4,209 1,491 0,577 1275 0,9490*(1275-0,5765*Qc) _ _

B 213 66 40 15,0 5,5 4,5 7,0 20,5 0,949 0,240 5,159 1,491 0,636 1563 0,9490*(1563-0,6360*Qc) 1444 15%

C 88 350 40 15,0 5,5 3,5 12,0 20,5 0,949 0,267 4,804 1,491 0,614 1456 0,9490*(1456-0,6138*Qc) 1178 7%

D 217 116 40 15,0 5,0 3,5 7,0 20,5 0,949 0,343 4,390 1,491 0,588 1330 0,9490*(1330-0,5878*Qc) 1197 18%

2032

Ramos Qentrada Qconflito f r e v l' D K S x td fc F Capacidade Geométrica Q GS

A _ _ 40 15,0 4,6 3,5 7,0 20,5 0,949 0,240 4,209 1,491 0,577 1275 0,9490*(1275-0,5765*Qc) _ _

B 214 66 40 15,0 5,5 4,5 7,0 20,5 0,949 0,240 5,159 1,491 0,636 1563 0,9490*(1563-0,6360*Qc) 1444 15%

C 88 352 40 15,0 5,5 3,5 12,0 20,5 0,949 0,267 4,804 1,491 0,614 1456 0,9490*(1456-0,6138*Qc) 1177 8%

D 218 117 40 15,0 5,0 3,5 7,0 20,5 0,949 0,343 4,390 1,491 0,588 1330 0,9490*(1330-0,5878*Qc) 1197 18%

2037

Ramos Qentrada Qconflito f r e v l' D K S x td fc F Capacidade Geométrica Q GS

A _ _ 40 15,0 4,6 3,5 7,0 20,5 0,949 0,240 4,209 1,491 0,577 1275 0,9490*(1275-0,5765*Qc) _ _

B 215 66 40 15,0 5,5 4,5 7,0 20,5 0,949 0,240 5,159 1,491 0,636 1563 0,9490*(1563-0,6360*Qc) 1443 15%

C 89 354 40 15,0 5,5 3,5 12,0 20,5 0,949 0,267 4,804 1,491 0,614 1456 0,9490*(1456-0,6138*Qc) 1176 8%

D 219 118 40 15,0 5,0 3,5 7,0 20,5 0,949 0,343 4,390 1,491 0,588 1330 0,9490*(1330-0,5878*Qc) 1197 18%



   
   

  Anexos - 48 

 
C3 – Intersecções Prioritárias  
Débitos Horários [Veic/h]  

HPM HPT HPM HPT HPM HPT HPM HPT HPM HPT

Mov. 1 93 58 94 59 95 59 96 60 96 60

Mov. 2 87 90 89 94 90 93 90 93 90 94

Mov. 3 101 80 103 82 104 82 105 83 105 83

Mov. 4 239 122 244 123 246 125 247 126 248 126

Mov. 5 183 219 187 222 189 225 189 226 190 227

Mov. 6 85 74 86 75 87 76 87 76 88 77

Volumes de Conflito dos Movimentos Não Prioritários [uvl/h]

HPM HPT HPM HPT HPM HPT HPM HPT HPM HPT

Mov. 4 180 148 183 153 185 152 186 153 187 154

Mov. 5 133 119 136 123 137 122 138 123 139 124

Mov. 6 666 413 679 421 685 425 689 427 692 429

Intervalos Crítico e Mínimo [seg]

Ic Im

Mov. 4 4,1 2,2 4,1 2,2 4,1 2,2 4,1 2,2 4,1 2,2

Mov. 5 6,2 3,3 6,2 3,3 6,2 3,3 6,2 3,3 6,2 3,3

Mov. 6 6,4 3,5 6,4 3,5 6,4 3,5 6,4 3,5 6,4 3,5

HPM HPT HPM HPT HPM HPT HPM HPT HPM HPT

Mov. 4 1408 1446 1404 1440 1402 1441 1401 1440 1400 1439

Mov. 5 921 938 918 933 917 934 916 933 915 933

Mov. 6 427 599 420 593 417 590 415 588 413 587

HPM HPT HPM HPT HPM HPT HPM HPT HPM HPT

Mov. 4 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Mov. 5 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Mov. 6 0,83 0,92 0,83 0,91 0,82 0,91 0,82 0,91 0,82 0,91

HPM HPT HPM HPT HPM HPT HPM HPT HPM HPT

Mov. 4 1408 1446 1404 1440 1402 1441 1401 1440 1400 1439

Mov. 5 921 938 918 933 917 934 916 933 915 933

Mov. 6 355 549 347 542 344 539 342 537 340 535

HPM HPT HPM HPT HPM HPT HPM HPT HPM HPT

Mov. 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Mov. 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Mov. 6 18 13 19 13 19 13 19 13 19 13

HPM HPT HPM HPT HPM HPT HPM HPT HPM HPT

Mov. 4 A A A A A A A A A A

Mov. 5 B B B B B B B B B B

Mov. 6 C B C B C B C B C B

C3

C3

Capacidade Potencial [uvl/h]

2017

C3

Capacidade Real [uvl/h]

C3

Atraso [seg]

C3

Impedância

C3

2022 2027 2032 2037

C3

Nível Serviço

C3
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EM 513/Rua D (Novo acesso) – Intersecções Prioritárias 
Débitos Horários [Veic/h]  2015

HPM HPT HPM HPT HPM HPT HPM HPT HPM HPT

Mov. 1 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3

Mov. 2 258 216 263 221 266 223 267 224 268 225

Mov. 3 238 199 242 203 245 205 246 206 247 207

Mov. 4 26 22 27 23 27 23 27 23 27 23

Mov. 5 9 7 9 7 9 7 9 7 9 8

Mov. 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Volumes de Conflito dos Movimentos Não Prioritários [uvl/h]

HPM HPT HPM HPT HPM HPT HPM HPT HPM HPT

Mov. 4 262 220 267 224 270 226 271 227 273 228

Mov. 5 260 218 265 222 268 224 269 225 271 227

Mov. 6 549 460 560 469 565 473 568 476 570 478

Intervalos Crítico e Mínimo [seg]

Ic Im

Mov. 4 4,1 2,2 4,1 2,2 4,1 2,2 4,1 2,2 4,1 2,2

Mov. 5 6,2 3,3 6,2 3,3 6,2 3,3 6,2 3,3 6,2 3,3

Mov. 6 6,4 3,5 6,4 3,5 6,4 3,5 6,4 3,5 6,4 3,5

HPM HPT HPM HPT HPM HPT HPM HPT HPM HPT

Mov. 4 1314 1362 1308 1357 1305 1354 1304 1353 1302 1352

Mov. 5 783 827 778 822 776 820 774 819 773 818

Mov. 6 500 563 493 556 490 553 488 552 486 550

HPM HPT HPM HPT HPM HPT HPM HPT HPM HPT

Mov. 4 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Mov. 5 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Mov. 6 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98

HPM HPT HPM HPT HPM HPT HPM HPT HPM HPT

Mov. 4 1314 1362 1308 1357 1305 1354 1304 1353 1302 1352

Mov. 5 783 827 778 822 776 820 774 819 773 818

Mov. 6 490 554 483 547 480 544 478 542 476 540

HPM HPT HPM HPT HPM HPT HPM HPT HPM HPT

Mov. 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Mov. 5 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9

Mov. 6 12 12 12 12 13 12 13 12 13 12

HPM HPT HPM HPT HPM HPT HPM HPT HPM HPT

Mov. 4 A A A A A A A A A A

Mov. 5 B A B A B A B A B A

Mov. 6 B B B B B B B B B B

EM 503/

Rua D

2017 2022 2027 2032 2037

EM 503/

Rua D

EM 503/

Rua D

EM 503/

Rua D

Capacidade Potencial [uvl/h]

EM 503/

Rua D

Impedância

EM 503/

Rua D

Capacidade Real [uvl/h]

EM 503/

Rua D

Atraso [seg]

EM 503/

Rua D

Nível Serviço

 



   
   

  Anexos - 50 

 
S1 e S2 – Secções Nova Ligação 

 
Débitos Horários [Veíc/h]

2017 2022 2027 2032 2037

Secção 1  258  263 266 267 268

Secção 2  488  498 502 505 507

Tempo Percurso Com Atraso Base - BPTSF [%]

2017 2022 2027 2032 2037

Secção 1  28  29 29 29 29

Secção 2  45  46 46 46 46

Tempo Percurso Com Atraso  - PTSF [%]

2017 2022 2027 2032 2037

Secção 1  68  68 68 69 69

Secção 2  69  69 69 69 70

Nível Serviço

2017 2022 2027 2032 2037

Secção 1 C C C C C

Secção 2 C C C C C  

 

Factores de Ajustamento - Secção 1

2017 2022 2027 2032 2037

fG 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

ET 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

fHV 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

V'p 129,00 131,58 132,80 133,47 134,14

a -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01

b 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67

Factores de Ajustamento - Secção 2

2017 2022 2027 2032 2037

fG 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

ET 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

fHV 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

V'p 244,00 248,88 251,19 252,45 253,71

a -0,02 -0,02 -0,02 -0,02 -0,02

b 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62  
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“AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE EMPRESARIAL DE FORMARIZ – 01/16” 

 
GEOLOGIA E GEOTECNIA 

 

GEOMORFOLOGIA 

 

A região de Paredes de Coura é marcada por forte abundância de rochas graníticas, 

intercaladas com formações metassedimentares intensamente metamorfizadas. Sobre este 

substrato geológico desenvolveu-se um relevo vigoroso naturalmente controlado pela 

geoestrutura regional, com cumes graníticos arredondados e vales fortemente encaixados, 

condicionados pelos principais alinhamentos de fraturação da região, do final da orogenia 

Hercínica, com direções predominantes NNW-SSW, NW-SE e NE-SE. 

 

Limitado a sul pelo vale do rio Coura e a nascente pela ribeira de Borzendes, seu afluente pela 

margem direita, o Pólo Empresarial de Formariz está localizado numa zona de planalto, com 

topografia ondulada, com cotas entre 260 e 290m, aproximadamente. 

 

LITOLOGIA 

 

A carta geológica da região faz referência à ocorrência de xistos e granitos, como se 

documenta na Figura 1.  

 

 
 

Figura 1 – Localização do Pólo Empresarial de Formariz sobre a Carta Geológica de Portugal à 

esc. 1/50.000 - Folha  1-C - Caminha, e legenda aplicável (sem escala) 



 

 

 

A seguir far-se-á uma descrição sucinta desses dois tipos de terrenos. 

 

Xisto da Unidade do Minho Central 

Trata-se de um xisto pelítico, macio, castanho amarelado, com significativas intrusões 

graníticas, por vezes pegmatíticas. 

 

Granito 

O maciço granítico apresenta-se em alguns locais aflorante (Figura 2) com grão médio a fino, e 

noutros com um horizonte de alteração que pode ultrapassar os 3m de profundidade. 

 

 
 

Figura 2 – Maciço granítico aflorante 

 

Associados ao maciço granítico podem ocorrer gnaisses e migmatitos com estrutura foliada 

típica, definida pela alternância milimétrica de leitos quartzo-feldspáticos com níveis micáceos. 

Os gnaisses possuem grão fino, abundantes minerais micáceos e megacristais de feldspato 

dispersos. Nos migmatitos a estrutura é mais irregular e heterogénea. 

 

A foliação dos gnaisses e migmatitos tem a orientação das macroestruturas regionais e inclina 

cerca de 50° para SW – N140°-50°SW. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

À superfície os maciços encontram-se decompostos ou muito alterados, evoluindo em 

profundidade para rocha compacta (Figura 3). 

 
 

Figura 3 – Horizonte de alteração visível em taludes de escavação em terreno granítico. 

 

 

HIDROGEOLOGIA E TECTÓNICA 

 

Os saibros superficiais apresentam permeabilidade por porosidade reduzida, funcionando as 

fraturas como canais preferenciais para o escoamento das águas pluviais e para a circulação 

interna no maciço. Algumas das fraturas com maior desenvolvimento, conhecidas na gíria 

como “veios”, poderão ter alguma capacidade de armazenamento e funcionar como aquíferos 

em profundidade.  

 

Nas escavações com maior dimensão há possibilidade de ocorrência de exsurgências de água 

junto dos “veios” mais permeáveis e na sequência dos períodos de maior pluviosidade.  

 

Como se referiu, à escala regional destacam-se os alinhamentos NNW-SSW, NW-SE e NE-SE 

associados à deformação frágil do final da orogenia Hercínica. Possuem elevada continuidade e 

traçado retilíneo, condicionando a geometria das linhas de água e, naturalmente, a circulação 

e armazenamento da água em profundidade. 

 

 

 

 

 



 

 

 

TERRAPLENAGENS  

 

Os aterros e as escavações a realizar geralmente não atingem mais de 10m de altura e os 

materiais resultantes das escavações têm boas caraterísticas para aplicação em aterro. 

 

A espessura da terra vegetal a decapar é normalmente reduzida, da ordem de 30cm. A sua 

escavação e depósito provisório deve fazer-se separadamente dos restantes materiais, de 

forma a permitir a posterior utilização no revestimento de taludes e em zonas ajardinadas. 

 

A inclinação prevista para os taludes, cerca de 30o, garante as necessárias condições de 

estabilidade e permite a fixação de vegetação, indispensável para reduzir o efeito erosivo da 

água e melhorar o enquadramento paisagístico. 
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Nº de Desenho Designação 

   

4676.HI.PE.02.03000 Bacia Hidrográfica_ Ribeira de Borzendes 

1_CMPC Drenagem de Águas Pluviais_ Perfil Longitudinal 

4_CMPC Planta Esquemática de Rede de Águas Pluvial   
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MUNICÍPIO DE PAREDES DE COURA 

 
AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DO  

PARQUE EMPRESARIAL DE FORMARIZ 
 

ESTUDO HIDROLÓGICO 
 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 
A presente Memória Descritiva e Justificativa refere-se ao Estudo Hidrológico da linha de água existente – 
Rib.ª de Borzendes, onde está prevista a descarga das águas pluviais afluentes à zona existente e da 
futura expansão do Parque Empresarial de Formariz, que o Município de Paredes de Coura, pretende levar 
a efeito. 
 
Pretende-se com o presente estudo, a verificação e análise do impacto resultante do aumento do caudal 
das águas pluviais que afluirá à ribeira de Borzendes e consequente aumento de respetiva bacia 
hidrográfica.  
 
Este estudo baseou-se fundamentalmente no projeto de Drenagem de Águas Pluviais da Ampliação e 
requalificação do loteamento industrial do Parque Empresarial, e da Carta Militar onde apresenta a linha de 
água existente. 
 
 
2 ESTUDO HIDROLÓGCIO 

 

2.1 DESCRIÇÃO GERAL 

 
Segundo o projeto da rede de drenagem da Ampliação do Parque Empresarial, as águas pluviais 
provenientes da drenagem superficial do loteamento industrial e dos novos arruamentos, serão entregues 
num único ponto de descarga na linha de água existente. 
 
A descarga na linha de água de Borzendes, será prevista por intermédio de um colector de drenagem 
Ø1200, implantado na encosta entre o loteamento a linha de água. Foram previstas 6 caixas de queda, de 
forma a vencer o desnível e reduzir a velocidade de escoamento do caudal efluente, cerca de 2600l/s. 
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Figura 1 – Zona de implantação do coletor   Figura 2 - Linha de água _Rib.ª de Borzendes   

de descarga na linha de água. 
 
Segundo as Cartas Militares, a zona correspondente à área existente do Parque Empresarial já fazia parte 
da área de influência da Bacia Hidrográfica da Rib.ª de Borzendes. Com esta ampliação do Parque 
Empresarial, será previsto um aumento dessa área de influência da Bacia Hidrográfica. 
 
 
2.2 ENQUADRAMENTO GERAL 

 

A linha de água em estudo, é um afluente da margem direita do rio Coura, que se inserem na Bacia 
Hidrográfica do Rio Minho. 
 
O rio Coura é um rio português que nasce na serra da Boalhosa, na lagoa da Chã de Lamas e na serra de 
Corno de Bico e desagua na margem esquerda do Minho, abrange os concelhos de Paredes de Coura, Vila 
Nova de Cerveira e Caminha. 
 
As figuras seguintes apresentam, em termos gerais, o enquadramento biofísico da região onde se insere o 
percurso, destacando-se a repartição geográfica do escoamento, que é decalcada da repartição geográfica da 
precipitação. 
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            a) Escoamento médio anual        b) Hipsometria 

           
          c) Precipitação média anual                  d) Uso do Solo 

 

Figura 3 - Características biofísicas da região onde se insere o percurso (Fonte INAG). 

 
Esta bacia é caracterizada pela presença de vários alinhamentos montanhosos de grande importância, de 
declives acentuados, alguns desses alinhamentos constituem o limite natural da própria bacia. 
 
A zona em estudo está associada a clima marítimo, registando-se, de uma forma geral, temperaturas 
moderadas e elevada pluviosidade (frequência que oscila entre 1600 e 2400 milímetros anuais). 
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Relativamente à ocupação do solo da zona em estudo a bacia superior do rio Coura, caracteriza-se, a 
nascente e numa margem reduzida, o solo litólico, muito insaturado, e o solo argiluviado, pardo-acinzentado, a 
oeste e ocupando a maior parte do território, o solo litólico, também muito insaturado e com afloramentos 
rochosos. São terrenos pobres e pouco propícios ao trabalho agrícola, terras ocupadas permanentemente por 
pastagens. 
 
 

3  CÁLCULO HIDROLÓGICO 

 

3.1 DADOS GERAIS 

 

3.1.1 Intensidade Máxima de Precipitação 

 

O valor da intensidade de precipitação foi determinado a partir dos dados editados pela Direcção dos Serviços 

de Recursos Hídricos, referentes ao posto udográfico que se situe mais próximo da área de intervenção do 

presente projeto.  

 

Estas curvas são do tipo exponencial e são dadas pela seguinte expressão: 

I = a . tc 
b ; 

 

em que: 

I  - Intensidade média máxima de precipitação (mm/h) para a duração t (min.); 

tc   - Tempo de concentração (minutos); 

a e b - Constantes que dependem do período de retorno T (anos) e da região pluviométrica em que se 

insere a área em estudo. 

 

As constantes a e b têm os seguintes valores para a região em estudo e períodos de retorno de 100 anos: 

 

T=100 Anos 1428.2 a

-0.800 b

LNEC - Parâmteros das curvas I-D-F (30min < t< 6h) Viana do Castelo

M.R.Matos, M.H.da Silva, LNEC 1986  
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3.1.2 Tempo de Concentração 

O tempo de concentração foi calculado pelas fórmulas de Témez, de Giandotti, de Kirpicch e de Ventura. Após 
uma análise das expressões disponíveis para o cálculo do tempo de concentração de bacias hidrográficas, 
utilizou-se a fórmula de Témez, desenvolvida para bacias hidrográficas em Espanha e largamente aplicada em 
Portugal Continental. A sua expressão de cálculo é a seguinte: 

 

76.0

25.0
m

b
c

i

L
3.0t














⋅=

 

 
tc - Tempo de concentração (h); 
Lb - Extensão do curso de água principal (km); 
im – Declive médio do curso de água principal (m/m). 

 
De referir, que para o cálculo do tempo de concentração da bacia hidrográfica, existe um número elevado de 
expressões de variados autores, estabelecidas com base em hidrogramas de cheia em bacias hidrográficas 
com indicação de caudais. A aplicação de diferentes equações a um mesmo caso, resulta geralmente na 
obtenção de diferentes valores para o tempo de concentração, por vezes com diferenças muito significativas. O 
método seleccionado é considerado adequado ao tipo de bacia hidrográfica em análise, tipo rurais, tendo em 
conta as características fisiográficas das bacias a drenar, e as respectivas áreas que são inferiores a 20 km². 
 
Os valores obtidos para o tempo de concentração foram devidamente apreciados e ponderados, sendo 
apresentados em anexo (Quadro II). 
 
 

3.1.3 Período de Retorno 

 
Relativamente ao período de retorno ou intervalo de recorrência este valor é definido em função da importância 
do estudo, por um lado, e a magnitude das consequências previsíveis da sua insuficiência, por outro. Então, 
efetuou-se o dimensionamento para um período de retorno de 100 anos. 
 
 

3.1.4 Caudais de Cálculo 

 
Na avaliação dos caudais de cálculo para dimensionamento das obras de drenagem utilizou-se a fórmula 
Racional, atendendo às características e dimensões da bacia interceptada pela obra em estudo. De salientar, 
que métodos mais complexos não garantem melhores resultados em bacias desta dimensão, possibilitando o 
método racional um grande controlo sobre os resultados obtidos, uma vez que as variáveis usadas possuem 
significado físico bem definido.  
 
O método racional é traduzido pela seguinte equação: 
 

6,3

A.I.C
Q =
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em que: 
 
Q - Caudal de ponta de cheia (m³/s); 
C - Coeficiente de escoamento; 
I - Intensidade máxima da precipitação correspondente a um determinado período de retorno 
(mm/h); 
A - Área da bacia hidrográfica a drenar (km²). 

 
O coeficiente de escoamento é um valor adimensional que depende das características e condições de 
infiltração do solo, diminuindo a capacidade de infiltração à medida que a chuvada decorre e a sua humidade 
aumenta. O coeficiente de escoamento depende também da intensidade de precipitação, da proximidade do 
lençol freático, do grau de compactação do solo, da sua porosidade, do coberto vegetal, da tipologia de 
ocupação, do declive da bacia, do período de retorno, do caudal de cheia que se pretende estimar, etc. Para o 
deste valor utilizou-se as normas espanholas: 
 

40 30 20 10

Muito acidentado Acidentado Ondulado Plano

i > 40% 40% > i > 10% 10% > i > 5% 5% > i 

20 15 10 5

Muito imperm. Bastante imperm. Bastante perm. Perm.

Rocha Argila Mistura Areia

20 15 10 5

Nenhuma Pouca Bastante Muita

-10% da sup. -50% da sup.

20 15 10 5

Nenhuma Pouca Bastante Muita

K 78 - 100 50 - 75 30 - 50 25 - 30

C 0,65 - 0,80 0,50 - 0,65 0,35 - 0,50 0,20 - 0,35

Vegetação

K

Capacidade de 
Armezenamento

Relevo do Terreno

Permeabilidade do 
Solo

 

Quadro 1: Coeficiente de escoamento – Normas Espanholas 

 
Tendo sido já definido o modo como se calculam os valores de intensidade da precipitação, resta referir a área 
da bacia hidrográfica. A área da bacia hidrográfica da rib.ª de Borzendes, foi definida sobre Carta militar de 
Portugal (1:25.000), do Instituto Geográfico do Exército, unindo pontos elevados que constituem linhas de 
cumieira. 
 
Conforme referido no início desta memória, será previsto um aumento da área correspondente à ampliação da 
plataforma do parque que contribui para a linha de água em estudo. 
 
A determinação do caudal de cheia é apresentada nos cálculos hidráulicos nos anexos (Quadro II). 
 
 
 
 
 



 

Nº. Enc:           4676 

Cliente: Paredes de Coura 

 

MUNICÍPIO DE PAREDES DE COURA 
AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DO  

PARQUE EMPRESARIAL DE FORMARIZ 

ESTUDO HIDROLÓGICO Página: 10 

 

Rua Manuel Pinto de Azevedo, 711 – 3º a 6º - 4100 - 321 PORTO Telefs. 226 191 400 – Telefax  226 191 490/1/2 4676HI001RNcfMDPE.doc 

 

4 CONCLUSÃO 

 
Como resultado deste estudo, foi obtido para a cheia centenária o caudal escoado pela linha de água da 
Rib.ª de Borzendes de cerca de 59,03 m³/s.  
 
O caudal resultante do aumento de área da Bacia hidrográfica da Rib.ª de Borzendes correspondente à 
ampliação do Parque Empresarial, é de 59,25 m³/s, o que equivale a menos de 1% de acréscimo da área 
em questão, conforme apresentado no Quadro II dos anexos. 
 
Deste modo, podemos concluir que o acréscimo de caudal resultante da ampliação do parque empresarial 
é insignificante, não trazendo impacto significativo no caudal afluente à linha de água em questão, estando 
de parte qualquer tipo de agravamento de riscos de inundação, e alargamento marginal da ribeira. 
 
Sugerimos, de forma a minimizar os fenómenos erosivos localizados na margem da ribeira, dando origem a 
um fosso do leito, que a boca de descarga do coletor na linha de água, seja minimamente integrada no 
leito, colocando um enrocamento na base da boca em talude de modo a criar uma dissipação de energia 
do efluente. 
 

 
 
 

Porto, junho de 2016 
A Engenheira do Projeto 

 

 
(Raquel Neto) 
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5 ANEXOS DE CÁLCULO 

 

 

Extensão do 
Talvegue

Cs Ci
Desnível 

Topográfico
Inclinação 

média
Morfologia C

(km²) (ha) (km) (m) (%)

Rib.ª Borzendes 12.2999 1229.990 6.641 680.00 195.00 485.00 7.30% Ondulado 0.575

Rrib.ª Borzendes + Ampliação do 
Parque Empresarial

12.3447 1234.470 6.641 680.00 195.00 485.00 7.30%
Acidentado

0.575

QUADRO I - Caracterização das Bacias Hidrográficas

Área Bacia Hidrografica
Bacia Hidrográfica

 

 

 

Área
Extensão 

do 
Talvegue

Desnível 
Topográfico

Tempo de 
Concentração 

segundo Temez

Tempo de 
Concentração 

adoptado

Periodo 
de 

Retorno

Int. de Prec. 
Tr=100 anos

Coeficiente de 
escoamento

Caudal 
Tr=100anos

(km²) (km) (m) (minuto) (minuto) (ano) a b (mm/h) (m³/s)

12.2999 6.641 485.00 124.77 124.8 100 1428.2 -0.800 30.05 0.575 59.032

12.3447 6.641 485.00 124.77 124.8 100 1428.2 -0.800 30.05 0.575 59.247

0.36%

Rib.ª Borzendes

Rrib.ª Borzendes + 
Ampliação do Parque 

Empresarial

Percentagem de acréscimo de Caudal na Rib.ª Borzendes:

QUADRO II - Caudais Afluentes Máximos para 100 anos

Constantes 
segundo TBacia Hidrográfica

 



PARQUE EMPRESARIAL

Esc. 1:25 000

LEGENDA

- IDENTIFICAÇÃO DE CAPITAL DE CONCELHO

- IDENTIFICAÇÃO DE CURSO DE ÁGUA

- IDENTIFICAÇÃO DE LOCALIDADE

- IDENTIFICAÇÃO DE ESTRADA

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO

QUADRO - Bacia Hidrográfica

-  BACIA HIDROGRÁFICA

PLANTA DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS

15

-  LINHA DE ÁGUA

CARTAS MILITARES UTILIZADAS

7

-  PONTO DE DESCARGA



 



i=1.41%

i=1.49%

i=2.21%

i=3.65%

i=5.25%

Câmara de Visita de Interseção do

afluente da rede do Parque Empresarial

Coletor em manilhas de betão Ø1200

classe II (condução à linha de água de

Borzendes)

 Ø600 (Substituição de Troço de colector)

 Ø1200

linha de água de Borzendes

Perfil 1

LEGENDA:

- Terreno

- Coletor

- Câmara de visita

- Caixa de queda/Dissipador

- Boca em aterro



 



Câmara de Visita de Interseção do

afluente da rede do Parque Empresarial

Coletor em manilhas de betão Ø1200

classe II (condução à linha de água de

Borzendes)

Caixa de Visita existente

Descarga em valeta

Descarga na linha de água existente

Descarga em valeta

 Ø600 (Substituição de Troço de colector)

 Ø600 (Substituição de Troço de colector)

 Ø600 (Substituição de Troço de colector)

 Ø400

 Ø400

 Ø400

 Ø400

 Ø400

 Ø500

 Ø500

 Ø1200

linha de água de Borzendes

 Ø400

 Ø400

 Ø400

 Ø400

LEGENDA:

- Câmara de Visita

- Sarjeta

- Colector em Tubo Corrugado

- Valeta a executar

- Sentido do escoamento

- Câmara de Queda/Dissipador de energia

- Boca em aterro Ø1200 Tipo "Cimenteira do Louro" ou equivalente

TUBAGEM: Polipropileno "tipo" Duralight SN8 da Férsil ou equivalente
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ANEXO 6.1 – CRONOGRAMA POR FASES DE PROJETO 
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capitulos tarefa
duração da

tarefa
mês 1 mês 2 mês 3 mês 4 mês 5 mês 6 mês 7 mês 8 mês 9 mês 10 mês 11 mês 12 mês 13 mês 14 mês 15 mês 17 mês 18

1 movimento geral de terras 10 meses

2 arruamento D 3 meses

3 arruamento I 2 meses

4 trabalhos acessórios 7 meses

5 pavimentações - vias de circulação rodoviária e pedonal 6 meses

6 infraestruturas elétricas - baixa tensão 9 meses

7 infraestruturas elétricas - iluminação pública 9 meses

8 infraestruturas - rede de fibra ótica 7 meses

9 infraestruruas - rede de águas pluviais 5 meses

10 infraestruturas - rede de águas residuais 5 meses

11 infraestuturas - rede de abastecimento de água/combate a incêndios 5 meses

12 sinalização 2 meses

13 integração paisagistica - tratamento e revestimento de taludes 6 meses

“AMPLIAÇÃO DO PARQUE EMPRESARIAL DE FORMARIZ, EM PAREDES DE COURA - 01/16”

Prazo de execução: 180meses

Empreitada de:

Municipio de Paredes de Coura

PLANO DE TRABALHOS
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ANEXO 6.2 – PERFIS COM REPRESENTAÇÃO DO EXISTENTE E DO PROPOSTO 
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LEGENDA:

1 - Terreno existente

2 - Blocos de betão dom 8cm de espessura tipo "Cimenteira do Louro" modelo paralello (C200,L100,A80mm) ou equivalente, assente em pó de pedra com 5cm de espessura
3 - Lancil guia normal em betão tipo "Cimenteira do Louro" Ref: 4041250150120(C100, A250, L inf 150, L sup 120mm) ou equivalente, e fundação em betão
4 - Camada de desgaste em betão betuminoso com 6cm de espessura
5 - camada de base em macadame betuminoso (Binder) com 10cm de espessura

6 - Base em camada de material de granulometria extensa com 30cm de espessura

7 - Guarda Semi-flexível e fundação em betão
8 - valeta em betão com secção em "V"
9 - Lancil Guia bi-facetado em betão tipo "Cimenteira do Louro" Ref: 40491200080080 (C800,A200,L inf 80, L sup 80mm)ou equivalente e fundação em betão
10 - Faixa arbórea (plantação de Quercus-robur) e terra vegetal
11 - Talude em terra vegetal e hidrossementeira de espécies arbóreas
12 - Lancil meia-rampa em betão,em curva tipo "Cimenteira do Louro" Ref: 40430125040020 (C1000, A250, L inf 400, L sup 200mm) ou equivalente e fundação em betão

13 - Área ajardinada

P5P4
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P1 P2

P6

P7 P8

P7

0
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0

0
,0
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PORMENOR DE VALETA EM BETÃO  (Escala: 1/20)
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0
,2
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PLANTA DE INDICAÇÃO DE PERFIS LONGITUDINAIS (ESCALA: 1/2000)
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LEGENDA:

- Perfil do terreno

- Perfil do eixo do arruamento

Perfil 2

Perfil 3

Perfil 1

COTA DE REFERÊNC 200.000

ESCALA 1:500

COTAS TERRENO

DIST. ORIGEM

DIST. PARCEAIS

INCLINAÇAO

DESNIVEL

i=5.59%

i=3.83%

278.19 (interseção com Arruamento G)

269.52 (interseção com Arruamento F)

ARRUAMENTO D (286.90m)(troço a executar)ARRUAMENTO D (184.77m)(troço existente)

291.95

COTA DE REFERÊNC 200.000

ESCALA 1:500

COTAS TERRENO

DIST. ORIGEM

DIST. PARCEAIS

INCLINAÇAO

DESNIVEL

i=1.00%

268.08
268.27

276.94 278.19

i=1.00% 266.47
i=1.00%

ARRUAMENTO E (160.76m) ARRUAMENTO H (403.68m) ARRUAMENTO G (124.60m)

COTA DE REFERÊNC 200.000

ESCALA 1:500

COTAS TERRENO

DIST. ORIGEM

DIST. PARCEAIS

INCLINAÇAO

DESNIVEL

ARRUAMENTO F (122.77m)

269.52 (interseção com Arruamento D) 268.27 (interseção com Arruamento H)

i=1.00%

PERFIL 3

PERFIL 2

PERFIL 1
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- Aterro
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CARACTERIZAÇÃO DO ESTADO ATUAL DO AMBIENTE 

 

 

1. GEOMORFOLOGIA 

O Parque Empresarial de Formariz insere-se numa região marcada essencialmente pela 

ocorrência de rochas graníticas, intercaladas com formações metassedimentares 

intensamente metamorfizadas. Sobre este substrato geológico desenvolveu-se um 

relevo vigoroso controlado pela geoestrutura regional, com cumes graníticos 

arredondados e vales encaixados, condicionados pelos principais alinhamentos de 

fraturação da região. 

 

A fraturação frágil do final da orogenia Hercínica, nomeadamente as direções 

NNW-SSW, NW-SE e NE-SE, condicionaram o desenvolvimento das linhas de água e 

deste modo a rede hidrográfica da região.  

 

O Parque e a sua área de expansão desenvolvem-se numa zona de topografia aplanada 

correspondente a uma área de topo face à envolvente poente e sul, onde se 

desenvolvem os vales encaixados de duas linhas de água, a ribeira de Borzendes e o rio 

Coura, respetivamente, sendo que a ribeira de Borzendes constitui um afluente da 

margem direita do rio Coura. 

 

A partir da estrada que delimita a norte o Parque (M513) e que lhe serve de acesso a 

partir da EN303, o terreno apresenta uma inclinação relativamente regular até ao rio 

Coura, os declives são contudo mais acentuados a partir do limite sul, em particular a 

sul do arruamento H, onde vai ser necessária a criação de um aterro para a 

implantação dos lotes. 
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De referir também que os diferentes lotes existentes encontram-se a cotas diferentes, 

sendo os lotes acedidos pelos arruamentos C e E, ocupados pelas empresas Kyaia, 

Cervignon, Valvez Ibérica, Solução Ambiente e Domeca. A uma cota mais alta 

encontram-se os lotes acedidos pelo arruamento A (Kyaia e Alfos). 

 

Os futuros lotes entre os arruamentos D e H e que se inserem já na área de expansão, 

apresentam um pequeno morro no local que será necessário escavar. 

 

 

Foto 7.1-1 – Pequeno Morro Presente na Zona de Ampliação  

 
 
 
 

2. LITOLOGIA 

Conforme se enquadra no extrato da carta geológica da região, o Parque Empresarial 

de Formariz implanta-se no domínio de duas formações geológicas, correspondentes 

às formações granitoides que dominam a região e às formações de xistos que tendem 

a ocorrer de forma mais localizada. 

 

A descrição sucinta das duas unidades interferidas pelo projeto é a seguinte: 
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Ilustração 7.1-1  – Extrato da Carta Geológica de Portugal, Folha 1C, de Caminha, 

com a implantação do projeto (s/ escala) 

 

 

 

 Granito alcalino de grão médio a fino 

O maciço granítico apresenta-se em alguns locais aflorante (Foto 7.1-2) com grão médio 

a fino, e noutros com um horizonte de alteração que pode ultrapassar os 3m de 

profundidade. 

 

 

Foto 7.1-2 – Maciço granítico aflorante 
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Associados ao maciço granítico podem ocorrer gnaisses e migmatitos com estrutura 

foliada típica, definida pela alternância milimétrica de leitos quartzo-feldspáticos com 

níveis micáceos. Os gnaisses possuem grão fino, abundantes minerais micáceos e 

megacristais de feldspato dispersos. Nos migmatitos a estrutura é mais irregular e 

heterogénea. A foliação dos gnaisses e migmatitos tem a orientação das 

macroestruturas regionais e inclina cerca de 50° para SW – N140°-50°SW. 

 

À superfície os maciços encontram-se decompostos ou muito alterados, evoluindo em 

profundidade para rocha compacta (Foto 7.1-3). 

 

 

Foto 7.1-3  – Horizonte de alteração visível em taludes de escavação 

 em terreno granítico 

 

 

 Complexo Xistos-migmatítico 

De acordo com a carta geológica, o canto sudoeste do Parque Empresarial que abrange 

parte da área de expansão interceta formações xistosas, correspondentes a um 

complexo xisto-migmatítico, composto por gnaisses, migmatitos, micaxistos e xistos 

luzentes, de cor castanho amarelado, com significativas intrusões graníticas, por vezes 

pegmatíticas e que se encontra também bastante meteorizada. 
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Na Foto 7.1-4 apresenta-se o aspeto da litologia local, com as formas granitoides a 

revelaram um estado de erosão superficial considerável (saibros) e portanto 

facilmente mobilizáveis. 

 

 

Foto 7.1-4 – Pormenor dos Solos e Geologia Local 

 

 

 

 

3. HIDROGEOLOGIA E TECTÓNICA 

À escala regional destacam-se os alinhamentos NNW-SSW, NW-SE e NE-SE associados 

à deformação frágil do final da orogenia Hercínica. Possuem elevada continuidade e 

traçado retilíneo, condicionando a geometria das linhas de água e, naturalmente, a 

circulação e armazenamento da água em profundidade. 

 

Mais localmente, os saibros superficiais apresentam permeabilidade por porosidade 

reduzida, funcionando as fraturas como canais preferenciais para o escoamento das 

águas pluviais e para a circulação interna no maciço. Algumas das fraturas com maior 

desenvolvimento, conhecidas na gíria como “veios”, poderão ter alguma capacidade 

de armazenamento e funcionar como aquíferos em profundidade.  
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CARACTERIZAÇÃO DO ESTADO ATUAL DO AMBIENTE, AVALIAÇÃO DE IMPACTES E MEDIDAS 

 

 

1. CARACTERIZAÇÃO DO ESTADO ATUAL DO AMBIENTE 

 
1.1 METODOLOGIA 

Nesta secção procede-se à caracterização da qualidade do ar na área de estudo do 

projeto de Ampliação do Parque Empresarial de Formariz, em Paredes de Coura. Numa 

primeira parte apresenta-se o enquadramento legislativo no que concerne à qualidade 

do ar ambiente, seguido da identificação das principais fontes poluidoras existentes na 

área do projeto e envolvente. 

 

Posteriormente, apresenta-se uma caracterização da qualidade do ar na área de 

estudo, tendo por base os dados disponíveis para a estação de monitorização do 

Minho-Lima, pertencente à Rede de Qualidade do Ar da zona Norte Litoral, que 

constitui a estação mais próxima do local do projeto. 

 

Para realização desta análise foram utilizados os dados estatísticos anuais, disponíveis 

no site da Agência Portuguesa de Ambiente, relativamente à estação anteriormente 

referida para os poluentes dióxido de enxofre, dióxido de azoto, partículas em 

suspensão e ozono entre os anos de 2010 e 2014. De assinalar que para o poluente 

dióxido de enxofre, a estação em análise apenas apresenta dados até ao ano de 2011. 

 

Os dados recolhidos foram analisados e comparados com a legislação nacional 

atualmente em vigor e com as orientações da Organização Mundial de Saúde (OMS). 

 

 

1.2 ENQUADRAMENTO LEGISLATIVO 

O Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro, alterado pelo Decreto-Lei 

n.º 43/2015, de 27 de março, fixa os objetivos para a qualidade do ar ambiente tendo 

em conta as normas, as orientações e os programas da OMS, destinados a evitar, 

prevenir ou reduzir as emissões de poluentes atmosféricos. 



      
   
 

  4676-DC-007-GA-ac-EIA-EP_ Adit ANEXO 8.1 - pág. 2 

 

O referido Decreto-Lei estabelece o regime da avaliação e gestão da qualidade do ar 

ambiente, transpondo para a ordem jurídica interna as seguintes diretivas:  

 A Directiva n.º 2008/50/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de 

maio, relativa à qualidade do ar ambiente e a um ar mais limpo na Europa;  

 A Directiva n.º 2004/107/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de 

dezembro, relativa ao arsénio, ao cádmio, ao mercúrio, ao níquel e aos 

hidrocarbonetos. 

 

No Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro, são estabelecidos valores limite para 

vários poluentes, entre eles, o dióxido de enxofre, o dióxido de azoto, as partículas 

totais em suspensão e o monóxido de carbono. Para o dióxido de enxofre, dióxido de 

azoto e ozono são também definidos limiares de alerta. 

 

Relativamente ao ozono são ainda estabelecidos objetivos a longo prazo, valores alvo e 

um limiar de informação. 

 

No Quadro 8.-1 apresentam-se os valores normativos da qualidade do ar para o dióxido 

de enxofre, dióxido de azoto, partículas em suspensão, monóxido de carbono e ozono, 

de acordo com o Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro. 

 

No Quadro 8.1- apresentam-se os valores recomendados pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS) para a qualidade do ar tendo em conta efeitos no Homem que não estão 

diretamente relacionados com doenças cancerígenas ou incomodidade devido ao 

odor. 

 

No Quadro 8.1- apresentam-se os valores recomendados pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS) para a qualidade do ar no sentido de proteger a vegetação terrestre. 
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Quadro 8.1-1 - Valores Normativos da Qualidade do Ar – Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro 

Poluente Legislação 

Período Considerado 

1 h 8 h 24 h 
Ano 
Civil 

AOT40 

Dióxido de Enxofre 

Valor Limite para Proteção da Saúde 
Humana (µg/m3) 

350(1) — 125 (2) — — 

Valor Limite para Proteção da Vegetação 
(µg/m3) — — — 20 — 

Limiar de Alerta (µg/m3) 500 (3) — — — — 

Dióxido 

de Azoto 

Valor Limite para Proteção da Saúde 
Humana (µg/m3) 200 (4) — — 40  — 

Limiar de Alerta (µg/m3) 400 (3) — — — — 

Partículas em 
Suspensão (PM10) 

Valor Limite para Proteção da Saúde 
Humana (µg/m3) 

— — 50 (5) 40 — 

Monóxido de 
Carbono 

Valor Limite para Proteção da Saúde 
Humana (µg/m3) 

— 10 000 — — — 

Ozono 

Valor Alvo para Proteção da Saúde 
Humana(6) (µg/m3) — 120(7) (8) — — — 

Valor Alvo para Proteção da Vegetação(10) 

(µg/m3) —  — — 18 000(9) (8) 

Objetivos a Longo Prazo para Proteção da 
Saúde Humana(11) (µg/m3) — 120 — — — 

Objetivos a Longo Prazo para Proteção da 
Vegetação(10) (µg/m3) — — — — 6 000 

Limiar de Informação (µg/m3) 180 — — — — 

Limiar de Alerta (µg/m3) 240(12)     

Notas: 

(1) – Valor Limite que não deve ser excedido mais de 24 vezes em cada ano civil. 
(2) – Valor Limite que não deve ser excedido mais de 3 vezes em cada ano civil. 
(3) – Valor medido em três horas consecutivas que não deve ser excedido, em locais que sejam representativos da 

qualidade do ar, numa área de pelo menos 100 km2, ou numa zona ou aglomeração, consoante o espaço que 
apresentar menor área. 

(4) – Valor Limite que não deve ser excedido mais de 18 vezes em cada ano civil. 
(5) – Valor Limite que não deve ser excedido em mais de 35 vezes em cada ano civil. 
(6) – Valor máximo das médias octo-horárias, calculadas por períodos consecutivos de oito horas. O valor máximo diário 

das médias octo-horárias será selecionado com base nas médias obtidas por períodos consecutivos de oito horas, 
calculadas a partir de dados horários e atualizados de hora a hora. Cada média por período de oito horas calculada 
desta forma será atribuída ao dia em que termina, desta forma, o primeiro período de cálculo de um dia tem início às 
17 horas do dia anterior e termina à 1 hora do dia em causa; o último período de cálculo de um dia tem início às 16 
horas e termina às 24 horas do mesmo dia. 

(7) – Valor a não exceder mais de 25 dias, em média, por ano civil, num período de três anos.  
(8) – Se não for possível determinar as médias de períodos de três ou cinco anos com base num conjunto completo e 

consecutivo de dados anuais, os dados anuais mínimos necessários à verificação da observância dos valores alvo são 
os seguintes: - Valor alvo para proteção da saúde humana- dados válidos respeitantes a um ano; Valor alvo para 
proteção da vegetação – dados válidos por três anos. 

(9) – Calculados em média em relação a 5 anos.  
(10) – Calculado com base em valores horários medidos de maio a julho (inclusive). 
(11) – Valor máximo diário das médias octo-horárias, calculadas por períodos consecutivos de oito horas, num ano civil. 
(12) - As excedências em relação ao limiar devem ser medidas ou previstas durante 3 horas consecutivas. 
AOT40 – Exposição acumulada acima de um valor limite de 40 ppb. 
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Quadro 8.1-2 - Valores Recomendados pela OMS para Proteção da Saúde Humana 

Poluente Valor Recomendado Período 

Ozono 120 μg/m3 (0,06 ppm) 8 h 

Dióxido de Azoto 
200 μg/m3 (0,11 ppm) 

40 a 50 μg/m3 (0,021 a 0,026 ppm) 

1 h 
Anual 

Dióxido de Enxofre 

500 μg/m3 (0,175 ppm) 

125 μg/m3 (0,044 ppm) 

50 μg/m3 (0,017 ppm) 

10 min 

24 h 

Anual 

Partículas em suspensão a)  

Monóxido de Carbono 

100 mg/m3 (90 ppm)b) 

60 mg/m3 (50 ppm) 

30 mg/m3 (25 ppm) 

10 mg/m3 (10 ppm) 

15 min 

30 min 

1 h 

8 h 

Chumbo c) 0,5 mg/m3 Anual 

a) Não foram estabelecidos valores para partículas em suspensão dado que não existe nenhum valor limite evidente 
associado a causas de morbilidade e mortalidade. 

b) O valor recomendado visa prevenir que os níveis de carboxihemoglobina no sangue não excedam 2,5 %. Os 
valores superiores baseiam-se em estimativas matemáticas para diferentes períodos de exposição. 

c) O valor guia para o chumbo foi estabelecido pela OMS em 1987. 
 
Fonte: WHO regional publications. European series, No. 91; “Air Quality Guidelines for Europe”; 2nd edition. 

 

 

Quadro 8.1-3 - Valores Recomendados pela OMS para Proteção da Vegetação 

Poluente Valor Recomendado Período 

Dióxido de Enxofre 
Nível crítico 10 – 30 µg/m3 a) Anual 

Carga crítica 250 – 1500 eq/ha/ano b) Anual 

Óxidos de Azoto 
Nível crítico 30 µg/m3 Anual 

Carga crítica 5 – 35 kg N/ha/ano b) Anual 

Ozono Nível crítico 0,2 – 10 ppm·h a,c) 5 dias – 6 meses 

a) Depende do tipo de vegetação. 
b) Depende do tipo de solo e ecossistema. 
c) AOT: exposição acumulada acima de um valor limite de 40 ppb. 

 

 

De referir que quando os valores de qualidade do ar observados são de ordem inferior 

aos recomendados pela OMS, não é expectável que a exposição permanente conduza 

a efeitos nocivos para o Homem ou vegetação. 
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1.3 CARACTERIZAÇÃO DA QUALIDADE DO AR NA ÁREA DE ESTUDO 

Paredes de Coura insere-se no distrito de Viana do Castelo, Região do Norte Sub-

região do Minho-Lima. A estação de monitorização selecionada para análise da 

qualidade do ar, encontra-se inserida na região Norte Litoral e localiza-se cerca de 

15 km a sudoeste da área de estudo, sendo uma estação de monitorização rural de 

fundo.  

 

No Quadro 8.1- apresenta-se a localização da respetiva estação, bem como as principais 

características. 

 

Quadro 8.1-4 - Características da Estação de Monitorização da Qualidade do Ar 

Designação da Estação Minho-Lima 

Código: 1047 

Data de inicio: 2005-03-11 

Tipo de Ambiente: Rural 

Tipo de Influência: Fundo 

Zona: Norte Litoral 

Rua: Alto do Monte, Senhora do Minho 

Freguesia: Montaria 

Concelho: Viana do Castelo 

Coord. Geográficas  
WGS84 

Latitude 41˚48’08’’N 

Longitude -8˚41’38’’W 

Altitude 777 

Rede Rede de Qualidade do Ar do Norte 

Instituição responsável pela estação Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte 

 

 

No Quadro 8.1- apresentam-se, para os poluentes dióxido de enxofre, dióxido de azoto, 

partículas em suspensão e ozono, as eficiências obtidas por analisador e as 

concentrações médias anuais, na estação de monitorização do Minho-Lima. 
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Quadro 8.1-5 - Concentrações médias anuais e eficiências obtidas por analisador,  

na estação de monitorização Minho-Lima 

Poluente 2010 2011 2012 2013 2014 

SO2 

Valor Anual 
(base horária) 

(µg/m3) 

Eficiência (%) 56,5 60,6 --- --- --- 

Média 1,0 1,0 --- --- --- 

Máximo 60 17 --- --- --- 

Valor Anual 
(base diária) 

(µg/m3) 

Eficiência (%) 56,7 60,3 --- --- --- 

Média 1,0 1,0 --- --- --- 

Máximo 9,7 3,7 --- --- --- 

NO2 

Valor Anual 
(base horária) 

(µg/m3) 

Eficiência (%) 55,5 58,0 99,7 97,1 0 

Média 3,5 4,5 3,9 3,5 0 

Máximo 69,0 28,5 29,5 26,9 0 

Valor Anual 
(base diária) 

(µg/m3) 

Eficiência (%) 56,7 57,8 100 97,3 0 

Média 3,5 4,5 3,9 3,5 0 

Máximo 15,6 14,5 10,9 9,8 0 

PM10 

Valor Anual 
(base horária) 

(µg/m3) 

Eficiência (%) 56,2 50,4 80,0 90,9 0 

Média 13,7 8,6 8,9 9,1 0 

Máximo 195 47 128 91 0 

Valor Anual 
(base diária) 

(µg/m3) 

Eficiência (%) 55,9 50,4 80,9 90,4 0 

Média 13,5 8,6 8,8 9,1 0 

Máximo 70,2 38,9 37,1 58,6 0 

Ozono 

Valor Anual 
(base horária) 

(µg/m3) 

Eficiência (%) 56,5 67,3 99,8 97,2 29,8 

Média 67,1 78,3 76,8 80,8 56,6 

Máximo 147 168 172 185 108 

Valor Anual 
(base 8 horas) 

(µg/m3) 

Eficiência (%) 56,5 67,3 100 70,5 29,7 

Média 67,1 78,4 76,8 81,0 56,6 

Máximo 132,8 158,8 155,5 165,1 96,5 

 

 

Analisando este quadro verifica-se que as eficiências obtidas nas determinações 

estatísticas de todos os poluentes, com exceção dos anos 2012 e 2013, são muito 

baixas. 

 

Em dois dos poluentes analisados, nomeadamente partículas em suspensão e ozono, 

verificaram-se excedências dos valores limite legais, conforme demonstrado no 

Quadro 8.1-. 
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Quadro 8.1-6 - Resumo das excedências aos valores limite legais 

Poluente 2010 2011 2012 2013 2014 

SO2 
N.º de Vezes que 
Excedeu o Valor 

Limite 

Valor Limite Horário (1) 0 0 --- --- --- 

Valor Limite Diário (2) 0 0 --- --- --- 

Limiar de Alerta (3) 0 0 --- --- --- 

Valor Limite Anual (4) 0 0 --- --- --- 

NO2 
N.º de Vezes que 
Excedeu o Valor 

Limite 

Valor Limite Horário (5) 0 0 0 0 0 

Limiar de Alerta (6) 0 0 0 0 0 

Valor Limite Anual (7) 0 0 0 0 0 

PM10 N.º de Vezes que Excedeu o Valor Limite Diário (8) 1 0 0 2 0 

Ozono N.º de excedências 

Valor Alvo (oito horas) (9) 3 26 28 35 0 

Limiar de Informação (10) 0 0 0 1 0 

Limiar de Alerta (11) 0 0 0 0 0 

AOT40 Valor Alvo (12) 0 0 0 0 0 

 

(1) – 350 g/m3 (valor a não exceder mais de 24 vezes em cada ano civil) 

(2) – 125 g/m3 (valor a não exceder mais de 3 vezes em cada ano civil) 

(3) – 500 g/m3 (medido em 3 horas consecutivas) 

(4) – 20 g/m3 

(5) – 200 g/m3 (valor a não exceder mais de 18 vezes em cada ano civil) 

(6) – 400 g/m3 (medido em 3 horas consecutivas) 

(7) – 40 g/m3 

(8) – 50 g/m3 (valor a não exceder mais de 35 vezes em cada ano civil) 
(9) – 120 µg/m3 (a não exceder mais de 25 dias por ano) 
(10) – 180 µg/m3 
(11) – 240 µg/m3 
(12) – 18 000 µg/m3 

 

 

Sobre os resultados obtidos é de referir o seguinte: 

 Para o poluente dióxido de enxofre (SO2), durante o período em análise e por 

comparação dos valores registados com os valores normativos estabelecidos no 

Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro, verifica-se que nunca foi 

excedido o valor horário e diário para Proteção da Saúde Humana. 

Relativamente ao Limiar de Alerta e ao Valor Limite para Proteção da 

Vegetação, a legislação em vigor foi igualmente cumprida. Comparando os 

valores obtidos com os valores de qualidade do ar recomendados pela OMS 

(Quadro 8.1- e Quadro 8.1-) pode concluir-se que foram cumpridos os valores 

recomendados por esta entidade, para Proteção da Saúde Humana. O valor 

recomendado para Proteção da Vegetação foi também cumprido. 
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 No que se refere ao poluente dióxido de azoto (NO2), durante o período em 

análise e por comparação dos valores registados com os valores normativos 

estabelecidos no Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro, verifica-se que 

em todos os anos foram cumpridos os valores limite definidos no Decreto-Lei 

n.º 102/2010, de 23 de setembro, para o Valor Limite horário e anual para 

Proteção da Saúde Humana e Limiar de Alerta. Para este poluente o valor 

recomendado pela OMS para Proteção da Saúde Humana (média de 1 hora) 

coincide com o valor limite de 200 g/m3 estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 

102/2010, de 23 de setembro, pelo que se regista também o cumprimento 

deste normativo. Quanto ao valor médio anual recomendado para proteção da 

vegetação (30 g/m3) foi também cumprido em todos os anos em análise. 

 Relativamente ao poluente partículas em suspensão (PM10), da análise dos 

dados disponíveis, verifica-se que, em 2010 e em 2013 foi excedido o Valor 

Limite Diário para proteção da saúde humana estabelecido no Decreto-Lei n.º 

102/2010, de 23 de setembro. Nestes anos, a concentração de 50 µg/m3 foi 

excedida em 1 dia e 2 dias, respetivamente, sendo por isso a legislação 

aplicável cumprida. Tal como referido anteriormente, a OMS não estabelece 

valores recomendados para partículas em suspensão. 

 Por último, da análise dos dados disponíveis para o poluente ozono (O3), 

verifica-se que o valor-alvo para Proteção da Saúde Humana, estabelecido pelo 

Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro, foi ultrapassado entre os anos de 

2010 e 2013. Nos anos de 2011, 2012 e 2013, a concentração 120 µg/m3 foi 

excedida em mais do que 25 dias não tendo sido a legislação aplicável 

cumprida. O limiar de informação para a saúde humana foi excedido 1 dia em 

2013. Relativamente ao Limiar de Alerta para proteção da saúde humana e ao 

Valor Alvo para a proteção da vegetação não se registaram quaisquer 

excedências à legislação em vigor. O valor recomendado pela OMS para 

proteção da saúde humana foi igualmente ultrapassado entre os anos de 2010 

e 2013. 
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Conclusão 

A avaliação realizada para os dados de qualidade do ar monitorizados na estação do 

Minho-Lima revela que apenas para o parâmetro Ozono foram registadas situações de 

incumprimento da legislação. 

 

No que diz respeito à análise das concentrações médias registadas dos restantes 

poluentes atmosféricos incluídos no estudo, pode-se concluir que a sua significância 

em termos de degradação da qualidade do ar é praticamente inexistente, tendo em 

consideração a capacidade de depuração da atmosfera. Analisando o Quadro 8.1- 

constata-se que os valores de emissão de poluentes no Concelho de Viana do Castelo 

são bastante baixos, refletindo a reduzida perturbação do ambiente por fontes fixas, 

fundamentalmente as associadas à Indústria. 

 

Importa contudo salientar que a estação se posiciona a cerca de 15 km da área de 

estudo, motivo pelo qual é possível que a qualidade do ar na área de estudo apresente 

características diferentes das reportadas pela referida estação de monitorização.  

 

 

 

1.4 CONDIÇÕES DE DISPERSÃO DE POLUENTES ATMOSFÉRICOS 

O regime de ventos (e genericamente as características climáticas da região) e a 

morfologia do terreno na envolvente do parque empresarial em estudo, constituem os 

principais fatores que influenciam a dispersão atmosférica local e, consequentemente, 

a capacidade de depuração e de sedimentação/deposição relativamente a poluentes 

gasosos e a partículas emitidas. 

 

A análise das condições climáticas regionais, sobretudo das que mais influenciam a 

dispersão atmosférica, baseia-se na análise dos valores registados na estação 

climatológica de Monção/Valinha, visto ser esta a estação mais próxima da área em 

estudo com um registo de dados disponíveis mais completo. 
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Ilustração 8.1-1 - Frequência e Velocidade Média dos Ventos para Cada Rumo 

(Estação Climatológica de Monção/Valinha 1967-1980) 

Fonte: INMG, 1991 

 

 

O regime de ventos predominantes nesta estação evidencia uma maior frequência nos 

quadrantes sudoeste (36,5%) e nordeste (22,1%), embora seja no quadrante este que 

se atingem as maiores velocidades, com valores na ordem dos 14 km/h, contribuindo 

para que a dispersão dos poluentes atmosféricos com origem no parque empresarial 

ocorra no sentido oposto ao do aglomerado populacional. 

 

A velocidade média anual do vento na região pode considerar-se fraca/moderada, 

rondando em média os 10 km/h. 

 

A frequência de calma registada, em que a velocidade do vento é inferior a 1,0 km/h, é 

relativamente baixa (2,3%), sendo o número de dias com ventos fortes (velocidade 

igual ou superior a 36,0 km/h) relativamente raros (2,6 dias por ano) e com ventos 

muito fortes (velocidade igual ou superior a 55 km/h) praticamente inexistentes (0,4 

dias por ano).  

 

Deste modo, e embora as situações de calmaria sejam pouco frequentes na área de 

estudo, no geral o regime de ventos característico da região em estudo manifesta-se 

pouco favorável a uma dispersão dos poluentes atmosféricos que são lançados no ar. 
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No que respeita às condições morfológicas locais, estas caracterizam-se por um relevo 

pouco acentuado com uma altitude média baixa, podendo contribuir para uma melhor 

dispersão atmosférica, constituindo assim o principal fator favorável à circulação, 

dispersão e depuração atmosférica. 

 

Salienta-se contudo que na área de estudo não se identificam fontes de emissões 

atmosféricas significativas, correspondendo a principal fonte ao tráfego rodoviário nas 

principais vias da envolvente e, em menor escala, o próprio parque empresarial de 

Formariz. 

 

Em síntese, e de acordo com a avaliação da qualidade do ar efetuada, a zona de 

influência do empreendimento não evidencia condições preocupantes de degradação 

qualitativa do ar, aliás conforme verificado no EIA. 

 

 

2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

 
2.1 METODOLOGIA 

A avaliação da qualidade do ar no âmbito deste estudo tem em consideração a 

especificidade dos impactes que irão ocorrer em duas fases distintas: 

 Na fase de construção, que envolve a execução dos trabalhos, determinando 

impactes maioritariamente associados a emissão de poeiras e, em menor 

escala, à emissão de gases de escape pelos veículos e máquinas de apoio à 

obra; 

 Na fase de exploração, associados à instalação de estabelecimentos ligados à 

indústria e à emissão de gases de escape decorrentes do aumento previsível do 

volume de tráfego de veículos ligeiros e pesados nas vias de acesso ao Parque 

Empresarial de Formariz. 

 

De acordo com a análise feita, no essencial os impactes previsíveis do projeto da 

ampliação não alteram as avaliações do EIA. 
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2.2 FASE DE CONSTRUÇÃO 

Nesta fase os potenciais impactes na qualidade do ar serão decorrentes das emissões 

de poeiras para a atmosfera, com consequente aumento das concentrações de 

material particulado no ar, em resultado das várias atividades envolvidas na obra 

(principalmente na sua fase inicial) e das quais se destacam as ações de preparação do 

solo (remoção e decapagem do coberto vegetal e movimentação de terras). 

 

Estas emissões de material particulado poderão assumir maior intensidade nos 

períodos mais secos do ano, quer devido à normal intensificação dos trabalhos, quer 

pela maior facilidade de suspensão das poeiras em épocas menos húmidas, e terá 

maior significado nas zonas de estaleiro ou de depósitos de terras, bem como em 

acessos não pavimentados onde possa ocorrer maior circulação de veículos e 

maquinaria afeta à obra. 

 

Deste modo, sendo obviamente de caráter temporário, o seu efeito poderá não ser 

significativo se se tomarem medidas apropriadas. Avalia-se este impacte como 

negativo, direto, imediato, temporário e pouco significativo. 

 

Relativamente à emissão de poluentes atmosféricos pela circulação de veículos 

pesados e maquinaria de apoio à obra, é de referir que o facto dos trabalhos estarem 

confinados, ou seja, concentrarem-se na área do parque empresarial a ampliar, atenua 

este impacte, avaliando-se o mesmo como negativo, direto, imediato, temporário e 

pouco significativo. 

 

 

 

2.3 FASE DE EXPLORAÇÃO 

Como referido anteriormente, durante a fase de exploração, os impactes estarão 

associados à instalação de estabelecimentos ligados à indústria e ao aumento 

previsível do volume de tráfego de veículos ligeiros e pesados de e para o parque 

empresarial. 
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A magnitude e significância do impacte da instalação de atividades económicas estarão 

associadas à categoria da atividade da indústria, aos seus processos de produção e à 

existência, ou não, de meios de redução da emissão de poluentes para a atmosfera, 

pelo que não é possível, nesta fase, avaliar de forma precisa os impactes na qualidade 

do ar. Salienta-se, contudo, que as condições morfológicas locais e as situações de 

calmaria pouco frequentes na área de estudo atenuam este possível impacte. 

 

 

 
3. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

 
3.1 FASE DE CONSTRUÇÃO 

Durante a fase de construção do projeto de ampliação do Parque Empresarial de 

Formariz devem ser adotadas as seguintes medidas de minimização de impactes: 

 Garantir o bom funcionamento de todos os equipamentos e maquinaria afetos 

à construção, de forma a minimizar a emissão de poluentes para a atmosfera; 

 Racionalizar a circulação de veículos e máquinas de apoio à obra; 

 Utilizar, sempre que possível, técnicas e processos construtivos que gerem a 

emissão e a dispersão de menos poluentes atmosféricos; 

 Conferir cuidados especiais nas operações de transporte e deposição dos 

materiais de construção e de materiais residuais da obra, especialmente se 

forem pulverulentos ou do tipo particulado; 

 Os camiões utilizados no transporte de materiais pulverulentos deverão ter um 

sistema que permita tapar a caixa para evitar a queda e o espalhamento de 

materiais na via pública aquando do transporte; 

 Proceder à atempada limpeza das vias públicas sempre que nelas forem 

vertidos materiais de construção ou materiais residuais das obras aquando do 

transporte para as áreas afetas aos trabalhos; 
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 Proceder ao humedecimento por aspersão das áreas de intervenção e acessos, 

quando os trabalhos forem desenvolvidos durante a época mais seca; 

 Garantir a inexistência da queima de qualquer tipo de resíduo a céu aberto, 

prática expressamente proibida por lei. 

 

 

 

3.2 FASE DE EXPLORAÇÃO 

Quanto à fase de exploração, aquando do licenciamento dos estabelecimentos a 

instalar, deverá a Câmara Municipal de Paredes de Coura, bem como as demais 

entidades envolvidas com responsabilidade nesta matéria, assegurar que todas as 

instalações disporão dos meios necessários ao controlo e redução da emissão de 

poluentes para a atmosfera. 
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CARACTERIZAÇÃO DO ESTADO ATUAL DO AMBIENTE, AVALIAÇÃO DE IMPACTES E MEDIDAS 

 

 

1. CARACTERIZAÇÃO DO ESTADO ATUAL DO AMBIENTE 

 
1.1 METODOLOGIA 

O Parque Empresarial de Formariz localiza-se na freguesia de Formariz e Ferreira, 

concelho de Paredes de Coura, distrito de Viana do Castelo. O acesso ao Parque 

Empresarial de Formariz faz-se por norte, a partir da estrada municipal M513 que por 

sua vez liga à EN303. 

 

Para a caracterização do ambiente sonoro atual procedeu-se, numa primeira fase, à 

identificação dos locais com ocupação humana situados na proximidade do Parque 

Empresarial, potencialmente afetados pelo ruído com origem na atividade das 

empresas aí sediadas, e numa segunda fase à realização de campanhas de medição dos 

níveis sonoros apercebidos atualmente nos locais/recetores com interesse, localizados 

na proximidade da instalação em estudo. Deste modo, procurou-se caracterizar o 

ambiente acústico da zona em estudo por forma a avaliar a capacidade de obtenção de 

situações acústicas compatíveis com as utilizações existentes, de forma a ser possível, 

a adoção de medidas de prevenção e/ou minimização, caso sejam necessárias. A 

caracterização do ambiente sonoro atual foi feita através da medição in situ dos níveis 

sonoros, apresentando-se o relatório de ensaio no Anexo 9.3 do presente Aditamento. 

 

 

1.2 DISPOSIÇÕES LEGAIS 

A legislação em vigor em matéria de prevenção e controlo da poluição sonora 

(Regulamento Geral do Ruído (RGR) - Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro) 

estabelece o regime de prevenção e controlo da poluição sonora, visando a 

salvaguarda da saúde humana e o bem-estar das populações, destinando-se a prevenir 

e controlar o ruído nos locais onde existam ou estejam previstos recetores sensíveis, e 

estabelece o seguinte: 
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Artigo 3.º - Definições 

Atividade ruidosa 
permanente 

 

A atividade desenvolvida com carácter permanente, ainda que sazonal, que produza ruído 
nocivo ou incomodativo para quem habite ou permaneça em locais onde se fazem sentir os 
efeitos dessa fonte de ruído, designadamente laboração de estabelecimentos industriais, 
comerciais e de serviços. 

Atividade ruidosa 
temporária 

 

A atividade que, não constituindo um ato isolado, tenha carácter não permanente e que produza 
ruído nocivo ou incomodativo para quem habite ou permaneça em locais onde se fazem sentir 
os efeitos dessa fonte de ruído tais como obras de construção civil, espetáculos, festas ou outros 
divertimentos, feiras e mercados 

Avaliação Acústica  Verificação da conformidade de situações específicas de ruído com os limites fixados. 

Fonte de Ruído  
Ação, atividade permanente ou temporária, equipamento, estrutura ou infraestrutura que 
produza ruído nocivo ou incomodativo para quem habite ou permaneça em locais onde se faça 
sentir o seu efeito. 

Indicador de Ruído  
Parâmetro físico-matemático para a descrição do ruído ambiente que tenha uma relação com 
um efeito prejudicial na saúde ou no bem-estar humano. 

Indicador de Ruído 
Diurno (Ld) 

 
Nível sonoro médio de longa duração, determinado durante uma série de períodos diurnos 
representativos de um ano. 

Indicador de Ruído 
Entardecer (Le) 

 
Nível sonoro médio de longa duração, determinado durante uma série de períodos do 
entardecer representativos de um ano. 

Indicador de Ruído 
Noturno (Ln) 

 
Nível sonoro médio de longa duração, determinado durante uma série de períodos noturnos 
representativos de um ano. 

Mapa de ruído  
O descritor do ruído ambiente exterior, expresso pelos indicadores Lden e Ln, traçado em 
documento onde se representam as isófonas e as áreas por elas delimitadas às quais 
corresponde uma determinada classe de valores expressos em dB(A). 

Período de referência  

O intervalo de tempo a que se refere um indicador de ruído, de modo a abranger as atividades 
humanas típicas, delimitadas nos seguintes termos: 

► Período diurno – das 7 às 20 horas; 

► Período de entardecer – das 20 às 23 horas; 

► Período noturno – das 23 às 7 horas 

Recetor Sensível  Edifício habitacional, escolar, hospitalar ou similar ou espaço de lazer, com utilização humana. 

Ruído de vizinhança  

O ruído associado ao uso habitacional e às atividades que lhe são inerentes, produzido 
diretamente por alguém ou por intermédio de outrem, por coisa à sua guarda ou animal 
colocado sob a sua responsabilidade, que, pela sua duração, repetição ou intensidade, seja 
suscetível de afetar a saúde pública ou a tranquilidade da vizinhança. 

Ruído Ambiente  
Ruído global observado numa dada circunstância num determinado instante, devido ao conjunto 
de fontes sonoras que fazem parte da vizinhança próxima ou longínqua do local considerado. 

Ruído Particular  
A componente do ruído ambiente que pode ser especificamente identificada por meios 
acústicos e atribuída a uma determinada fonte sonora. 

Ruído Residual  
O ruído ambiente a que se suprimem um ou mais ruídos particulares, para uma situação 
determinada. 

Zona Mista  
Área definida em plano municipal de ordenamento do território cuja ocupação seja afeta a 
outros usos, existentes ou previstos, para além dos referidos na definição de Zona Sensível. 

Zona Sensível  

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

Zona Urbana 
Consolidada 

 A zona sensível ou mista com ocupação estável em termos de edificação. 
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O Art.º 11.º estabelece os valores limite de exposição aplicáveis em função da 

classificação das zonas como ”sensíveis” ou “mistas”. 

 
Artigo 11.º 

Valores limite de exposição 

1 – Em função da classificação de uma zona como mista ou sensível, devem ser respeitados os 
seguintes valores limite de exposição: 
 
a)  As zonas mistas não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior superior a 65 dB(A), 

expresso pelo indicador Lden, e superior a 55 dB(A), expresso pelo indicador Ln; 
 
b) As zonas sensíveis não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior superior a 55 dB(A), 

expresso pelo indicador Lden, e superior a 45 dB(A), expresso pelo indicador Ln; 
 

(…) 
 

2 – Os recetores sensíveis isolados não integrados em zonas classificadas, por estarem localizados 
fora dos perímetros urbanos, são equiparados, em função dos usos existentes na sua proximidade, a 
zonas sensíveis ou mistas, para efeitos de aplicação dos correspondentes valores limite fixados no 
presente artigo. 

 
3 – Até à classificação das zonas sensíveis e mistas a que se referem os n.os 2 e 3 do artigo 6.º, para 
efeitos de verificação do valor limite de exposição, aplicam-se aos recetores sensíveis os valores limite 

de Lden igual ou inferior a 63 dB(A) e Ln igual ou inferior a 53 dB(A). 

(…) 

 

Enquadrando-se a atividade do Parque Empresarial no âmbito de uma atividade 

ruidosa permanente, o diploma citado estabelece, complementarmente, o seguinte: 

 
Artigo 13.º 

Atividades ruidosas permanentes 

1—A instalação e o exercício de atividades ruidosas permanentes em zonas mistas, nas envolventes 
das zonas sensíveis ou mistas ou na proximidade dos recetores sensíveis isolados estão sujeitos: 

a) Ao cumprimento dos valores limite fixados no artigo 11.º; 

b) Ao cumprimento do critério de incomodidade, considerado como a diferença entre o valor do 
indicador LAeq do ruído ambiente determinado durante a ocorrência do ruído particular da 
atividade ou atividades em avaliação e o valor do indicador LAeq do ruído residual, diferença que 
não pode exceder 5 dB(A) no período diurno, 4 dB(A) no período do entardecer e 3 dB(A) no 
período noturno, nos termos do anexo I ao presente Regulamento, do qual faz parte integrante.” 

(…) 

5 – O disposto na alínea b) do n.º 1 não se aplica, em qualquer dos períodos de referência, para um 
valor do indicador LAeq do ruído ambiente no exterior igual ou inferior a 45 dB(A) ou para um valor do 
indicador LAeq do ruído ambiente no interior dos locais de receção igual ou inferior a 27 dB(A), 
considerando o estabelecido nos n.os 1 e 4 do anexo I. 
(…) 
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ANEXO I 
(a que se refere o artigo 13.˚) 

Parâmetros para a aplicação do critério de incomodidade 

1 — O valor do LAeq do ruído ambiente determinado durante a ocorrência do ruído particular deve ser 
corrigido de acordo com as características tonais ou impulsivas do ruído particular, passando a 
designar-se por nível de avaliação, LAr, aplicando a seguinte fórmula: 

LAr = LAeq+K1+K2 
em que K1 é a correção tonal e K2 é a correção impulsiva. 
 
Estes valores são K1=3 dB(A) ou K2=3 dB(A) se for detetado que as componentes tonais ou 
impulsivas, respetivamente, são características específicas do ruído particular, ou são K1=0 dB(A) ou 
K2=0 dB(A) se estas componentes não forem identificadas. Caso se verifique a coexistência de 
componentes tonais e impulsivas a correção a adicionar é de K1+K2=6 dB(A). 
 
O método para detetar as características tonais do ruído dentro do intervalo de tempo de avaliação, 
consiste em verificar, no espetro de um terço de oitava (nas bandas centradas entre 50 e 10.000 Hz, 
inclusive e como adjacentes), se o nível sonoro de uma banda excede o das adjacentes em 5 dB(A) ou 
mais, caso em que o ruído deve ser considerado tonal. 
 
O método para detetar as características impulsivas do ruído dentro do intervalo de tempo de 
avaliação, consiste em determinar a diferença entre o nível sonoro contínuo equivalente, LAeq, 
medido em simultâneo com característica impulsiva e fast. Se esta diferença for superior a 6 dB(A), o 
ruído deve ser considerado impulsivo. 
 
2 — Aos valores limite da diferença entre o LAeq do ruído ambiente que inclui o ruído particular 
corrigido (LAr) e o LAeq do ruído residual, estabelecidos na alínea b) do n.o 1 do artigo 13.o, deve ser 
adicionado o valor D indicado na tabela seguinte. O valor D é determinado em função da relação 
percentual entre a duração acumulada de ocorrência do ruído particular e a duração total do período 
de referência. 

 

Valor da relação percentual (q) entre a Duração acumulada 
de ocorrência do ruído particular e a duração total do 

período de referência 
D, em dB(A) 

q « 12,5% 4 

12,5% ‹ q « 25% 3 

25% ‹ q « 50% 2 

50% ‹ q « 75% 1 

q › 75% 0 

 
3 — Exceções à tabela anterior — para o período noturno não são aplicáveis os valores de D=4 e D=3, 
mantendo-se D=2 para valores percentuais inferiores ou iguais a 50 %. Excetua-se desta restrição a 
aplicação de D=3 para atividades com horário de funcionamento até às 24 horas. 
 
4 — Para efeitos da verificação dos valores fixados na alínea b) do n.º 1 e no n.º 5 do artigo 13.o, o 
intervalo de tempo a que se reporta o indicador LAeq corresponde ao período de um mês, devendo 
corresponder ao mês mais crítico do ano em termos de emissão sonora da(s) fonte(s) de ruído em 
avaliação no caso de se notar marcada sazonalidade anual. 
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Em face do exposto, as disposições regulamentares relativas ao ruído cujo 

cumprimento importa garantir na fase de exploração do Parque Empresarial de 

Formariz são as seguintes: 

 
 n.º 1, alínea a) do Art.º 11.º do Decreto-Lei n.º 9/2007: 

Lden ≤ 65 dB(A); 

Ln ≤ 55 dB(A); 

 n.º 1 alínea b) do Art.º 13.º do Decreto-Lei n.º 9/2007 1: 

LAr – LAeq(ruído residual) ≤ 5 dB(A) entre as 07h e as 20h; 

LAr – LAeq(ruído residual) ≤ 4 dB(A) entre as 20h e as 23h; 

LAr – LAeq(ruído residual) ≤ 3 dB(A) entre as 23h e as 07h. 

 

Caso alguma das condições referidas não se verifique deverá ser prevista a 

implementação de medidas que permitam alcançar o seu cumprimento. 

 

 

 

1.3 CARACTERIZAÇÃO DA ZONA E DOS LOCAIS DE AVALIAÇÃO 

O Parque Empresarial tem atualmente uma área de 9,7 ha, ocupados por arruamentos 

e lotes/edifício, onde se encontram já vários lotes em funcionamento, destacando-se 

as empresas Kyaia (calçado), Alfos (fabrico de solas e acessórios), Valveribérica 

(plásticos), Cervigon (madeiras) e Kello (caçado). 

 

A envolvente direta do Parque Empresarial tem uma ocupação florestal, interpondo-se 

entre ela e a EN303, a nascente e a norte, uma área urbana de edificação dispersa, 

típica das zonas rurais, que integra os aglomerados de Vale e Vila Meã. 

                                                           
1 “ O disposto na alínea b) do n.º 1 não se aplica, em qualquer dos períodos de referência, para um valor do 

indicador LAeq do ruído ambiente no exterior igual ou inferior a 45 dB(A) ou para um valor do indicador LAeq do 

ruído ambiente no interior dos locais de receção igual ou inferior a 27 dB(A), considerando o estabelecido nos n.os 1 

e 4 do anexo I.” 
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As fontes de ruído associadas à atividade em avaliação são o ruído inerente à 

circulação de veículos de transporte de e para o Parque e o ruído dos equipamentos aí 

existentes, embora seja de referir que os equipamentos presentes no Parque 

Empresarial não são particularmente ruidosos (fato verificado durante os 

levantamentos de campo realizados no local). 

 

Pelo exposto, foram selecionados três ponto de avaliação (recetores sensíveis mais 

exposto ao ruído proveniente da atividade em avaliação e ao ruído do tráfego 

rodoviário de e para o Parque), os quais se consideram ajustados à caracterização 

representativa dos níveis de ruído ambiente. 

 

Os recetores sensíveis avaliados encontram-se identificados no quadro seguinte. 

 

Quadro 9.1-1 - Local de Avaliação Acústica 

Ponto Descrição Fontes de Ruído Foto 

P1 

Habitação integrada 
no aglomerado de 

Vale, pertencente à 
freguesia de Formariz 
e Ferreira, concelho 

de Paredes de Coura, 
e situada a N do 

Parque Empresarial 

Fontes naturais; 
Parque Empresarial 

 

P2 

Habitação integrada 
no aglomerado de Vila 

Meã, pertencente à 
freguesia de Formariz 
e Ferreira, concelho 

de Paredes de Coura, 
e situada a N do 

Parque Empresarial 

Tráfego rodoviário 
local e em 

arruamentos 
próximos; 

Fontes naturais; 
Parque Empresarial 

P3 

Habitação integrada 
no aglomerado de 

Monte, pertencente à 
freguesia de Formariz 
e Ferreira, concelho 

de Paredes de Coura, 
e situada a E do 

Parque Empresarial 

Tráfego rodoviário 
local e em 

arruamentos 
próximos; 

Fontes naturais; 
Parque Empresarial 

P1 P2 

P3 



      
   
 

4676-DC-007-GA-ac-EIA-EP_ Adit 
ANEXO 9.1 - pág. 7 

 

Ainda de referir que até à data de elaboração do presente estudo não foram registadas 

quaisquer reclamações relativas ao ruído com origem nas indústrias sediadas no 

Parque Empresarial. 

 

 

 

1.4 MONITORIZAÇÕES DO AMBIENTE SONORO E VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES LEGAIS 

De acordo com o Regulamento Geral de Ruído, aprovado pelo Decreto-lei nº 9/2007, a 

atividade do Parque Empresarial de Formariz configura-se como uma atividade ruidosa 

permanente. De acordo com o RGR, as Atividades Ruidosas Permanentes estão sujeitas 

ao cumprimento de dois critérios distintos: “Valores Limite de Exposição” e “Critério 

de Incomodidade”. A avaliação da atividade de acordo com ambos os critérios é 

apresentada de seguida. 

 

 

 Critério dos “Valores Limite de Exposição” 

No quadro seguinte são apresentados os níveis sonoros para o ruído ambiente global, 

o qual considera todas as fontes sonoras existentes, incluindo as associadas às 

empresas instaladas Parque Empresarial de Formariz em avaliação, em condições 

normais de funcionamento.  

 

De referir que as medições acústicas foram realizadas entre os dias 27 e 30 de junho 

de 2016. 

 

Quadro 9.1-2 - Indicadores de ruído (níveis sonoros médios de longa duração) 

Ponto de Medição Ld [dB(A)] Le [dB(A)] Ln [dB(A)] 
 

Lden [dB(A)] 

P1 41,1 35,6 35,6  43,1 

P2 51,5 34,3 34,7  49,5 

P3 42,9 38,8 34,9  43,8 
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No quadro seguinte é feita uma comparação entre os valores obtidos e os limites 

legais. Atendendo ao facto do local em análise estar classificado como zona mista, em 

instrumentos de gestão territorial, assume-se que os valores limite de exposição 

aplicáveis são Lden ≤ 65 dB(A) e Ln ≤ 55 dB(A), de acordo com o Decreto-Lei n.º 9/2007, 

correspondentes a “Zonas Mistas”. 

 

Quadro 9.1-3 - Análise dos Valores Limite de Exposição 

Classificação de Zona 

Valores Limite 
[dB(A)] Ponto de 

Medição 

Valores Obtidos 
[dB(A)] Verificação dos Valores  

Limite de Exposição 
Lden Ln Lden Ln 

Zona Mista 65 55 P1 43 36 Cumpre 

Zona Mista 65 55 P2 49 35 Cumpre 

Zona Mista 65 55 P3 44 35 Cumpre 

 

 

Face aos níveis sonoros de ruído ambiente obtidos na envolvente do parque 

empresarial, apresentados no quadro anterior, conclui-se que são cumpridos os 

“Valores Limite de Exposição” aplicáveis a zonas mistas, estipulados no n.º 1, do Art.º 

11.º do Decreto-Lei n.º 9/2007. 

 

 

 

 Critério de “Incomodidade” 

No quadro seguinte são apresentados os níveis sonoros medidos in situ para o ruído 

ambiente global, o qual considera todas as fontes sonoras existentes, incluindo as 

associadas às atividades das empresas atualmente existentes, em condições normais 

de funcionamento, e o tráfego rodoviário de e para o parque, e os níveis sonoros para 

o ruído residual, ou seja, excluindo todas as empresas sediadas no parque em 

avaliação. 
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Quadro 9.1-4 - Avaliação do Critério de Incomodidade 

Ponto de 
Avaliação 

Nível sonoro 
[dB(A)] Diferença Δ 

[dB(A)] 1 Ruído Ambiente  
(que inclui o Ruído Particular) 

Ruído Residual 

Ld Le Ln Ld Le Ln Ld Le Ln 

P1 41,1 35,6 35,6 N.A. (*) N.A. (*) N.A. (*) N.A. (*) N.A. (*) N.A. (*) 

P2 51,5 34,3 34,7 49,7 N.A. (*) N.A. (*) 1,8 N.A. (*) N.A. (*) 

P3 42,9 38,8 34,9 N.A. (*) N.A. (*) N.A. (*) N.A. (*) N.A. (*) N.A. (*) 

1 – Diferença entre os níveis sonoros obtidos para o ruído ambiente e os níveis sonoros obtidos para o ruído residual 
N.A. – Não aplicável 
Nota (*) - De acordo com o Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, não é aplicável a verificação do critério de 
incomodidade, para um valor do indicador LAeq do ruído ambiente no exterior igual ou inferior a 45 dB(A). 

 
 
Como referido anteriormente, para a caracterização da atividade ruidosa permanente 

em análise é necessário verificar o critério de incomodidade, considerado como a 

diferença entre o valor do indicador LAeq do ruído ambiente determinado durante a 

ocorrência do ruído particular da atividade em avaliação e o valor do indicador LAeq do 

ruído residual, diferença que não pode exceder, 5 dB(A) no período diurno, 4 dB(A) no 

período do entardecer e 3 dB(A) no período noturno, nos termos do Anexo I do 

Decreto-Lei n.º 9/2007 do qual faz parte integrante. 

 

Os limites reais dependem no entanto da duração acumulada de ocorrência do ruído 

particular no período de referência em análise, de acordo com o Anexo I do referido 

regulamento: 

 

Quadro 9.1-5 - Valores limite em função da duração acumulada de ocorrência  

do ruído particular no período de referência em análise 

Valor da relação percentual (q) entre a duração 
acumulada de ocorrência do ruído particular e a 

duração total do período de referência 

Valor limite 
Período diurno 

[dB(A)] 

Valor limite 
Período entardecer 

[dB(A)] 

Valor limite 
Período noturno 

[dB(A)] 

q ≤ 12,5% 9 8 5 6* 

12.5% < q ≤ 25% 8 7 5 6* 

25% < q ≤ 50% 7 6 5 

50% < q ≤ 75% 6 5 4 

q > 75% 5 4 3 
  

* Valores aplicáveis a atividades com horário de funcionamento até às 24 h.  
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Como a atividade em análise tem horário de funcionamento de 24h/dia, o valor da 

relação percentual (q) entre a duração acumulada de ocorrência do ruído particular e a 

duração total do período de referência é de 100%.  

 

Com base neste valor, no quadro seguinte apresentam-se as conclusões face ao 

enquadramento legal aplicável. 

 

Quadro 9.1-6 - Verificação do cumprimento legal aplicável 

Ponto 
Período de 
Referência 

q (%) 
Valor limite 

[dB(A)] 
Valor obtido 

[dB(A)] 

Verificação do 
Cumprimento do Critério 

de Incomodidade 

P1 

Diurno 100 5 --- Não aplicável (*) 

Entardecer 100 4 --- Não aplicável (*) 

Noturno 100 3 --- Não aplicável (*) 

P2 

Diurno 100 5 2 Cumpre 

Entardecer 100 4 --- Não aplicável (*) 

Noturno 100 3 --- Não aplicável (*) 

P3 

Diurno 100 5 --- Não aplicável (*) 

Entardecer 100 4 --- Não aplicável (*) 

Noturno 100 3 --- Não aplicável (*) 

Nota (*) - De acordo com o Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, não é aplicável a verificação do critério de 
incomodidade, para um valor do indicador LAeq do ruído ambiente no exterior igual ou inferior a 45 dB(A). 

 

 

Os valores apresentados no quadro anterior permitem prever o cumprimento do 

“Critério de Incomodidade” no ponto P2 e no período de referência diurno. 

Relativamente aos restantes pontos e períodos de referência, a verificação do critério 

de incomodidade não é aplicável uma vez que, de acordo com o Decreto-Lei n.º 

9/2007, de 17 de janeiro, este critério não se aplica para um valor do indicador LAeq do 

ruído ambiente no exterior igual ou inferior a 45 dB(A).  

 

Pelo anteriormente exposto é possível concluir que o ambiente sonoro na zona de 

estudo se apresenta muito pouco perturbado, verificando-se níveis sonoros suscetíveis 

de não gerar incómodo. 



      
   
 

4676-DC-007-GA-ac-EIA-EP_ Adit 
ANEXO 9.1 - pág. 11 

 

2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

 
2.1 IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE IMPACTES 

Durante a fase de construção, os impactes mais significativos estão diretamente 

relacionados com o ruído gerado pelas máquinas e equipamentos (fontes sonoras) que 

vierem a ser utilizados na execução das obras, nos trabalhos de desmatação, 

preparação do terreno e realização de terraplanagens, movimentação de terras e 

transporte de materiais necessários às obras. 

 

Durante a fase de exploração, atualmente, não é possível aferir ou estimar níveis 

sonoros uma vez que estes estarão intimamente associados às novas atividades 

industriais, de serviços e comércio que ali se instalarem. No entanto, prevê-se um 

aumento de tráfego rodoviário significativo, de e para a zona industrial, que poderá 

gerar fenómenos de incomodidade à população local. 

 

 

2.2 IMPACTES NA FASE DE CONSTRUÇÃO 

O ruído gerado e apercebido durante as obras de construção dependerá de vários 

fatores ainda não conhecidos (características e quantidade de equipamentos a utilizar, 

regimes de funcionamento, etc.), pelo que não é viável, na presente fase, efetuar uma 

previsão quantificada rigorosa dos níveis sonoros gerados durante a fase de 

construção. 

 

Não obstante apresentam-se no quadro seguinte, a título indicativo, os valores médios 

dos níveis sonoros apercebidos a diversas distâncias de equipamentos normalmente 

utilizados em atividades de construção civil. 

 

De acordo com o quadro seguinte, e dado o afastamento entre os recetores sensíveis e 

os limites da área de ampliação do parque empresarial (distâncias superiores a cerca 

de 225 m), é de prever que junto dos primeiros não sejam atingidos níveis sonoros 

acima do permitido regulamentarmente. 
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Quadro 9.1-7 - Níveis sonoros LAeq típicos (valores médios) a diversas distâncias de equipamentos de 
construção civil, em dB(A) 

 

EQUIPAMENTO 
DISTÂNCIA À FONTE SONORA 

15m 30m 60m 120m 250m 500m 

Escavadoras 85 81 75 67  58  52 

Camiões 82 78 72 64  55  50 

Centrais de betão 80 76 70 62  53  47 

Gruas (fixas ou móveis) 75 71 65 57  48  42 

Geradores 77 73 67 59  50  44 

Compressores 80 76 70 62  53  47 

NOTA: Valores médios para fontes sonoras com emissão omnidirecional, a alturas de 1,5 m 
do solo, e terreno moderadamente absorvente sonoro entre as fontes e os recetores. 

 

 

Refere-se, no entanto, que durante a fase de construção as atividades ruidosas mais 

relevantes, em termos de incomodidade para a população, correspondem à 

movimentação de veículos que transportarão materiais de e para a obra. Para 

minimizar estes impactes, durante a fase de construção, deverá ser apresentado um 

plano de acessos que minimize o atravessamento de áreas urbanas ou zonas de maior 

densidade de habitações pelos veículos afetos à obra. 

 

Em relação ao funcionamento da área de estaleiro, a tipologia das atividades previstas 

(armazenamento de materiais) não faz prever impactes significativos associados.  

 

Sublinhe-se, no entanto, que os trabalhos de construção civil estão classificados como 

“atividades ruidosas temporárias” (Art.º 3.º do Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de 

janeiro), e que para estas a regulamentação em vigor (Art.º 14.º do Decreto-Lei n.º 

9/2007, de 17 de janeiro) não estabelece limites para os níveis sonoros originados, 

desde que sejam respeitados os períodos de ocorrência indicados, proibindo apenas o 

seu exercício nas proximidades de edifícios de habitação, aos sábados, domingos e 

feriados e nos dias úteis entre as 20 e as 8 horas, de escolas, durante o respetivo 

horário de funcionamento e de hospitais ou estabelecimentos similares, salvo 

mediante autorização especial, em casos devidamente justificados (Art.º 15.º). 
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De referir que durante os períodos entardecer e noturno e aos fins-de-semana e 

feriados (mais problemáticos no que respeita à incomodidade provocada por ruído) 

não deverão ocorrer impactes acústicos negativos, uma vez que não se prevê que os 

trabalhos de construção ultrapassem o período diurno. 

 

Face às operações previstas na fase de construção, consideram-se os impactes, junto 

aos recetores sensíveis do aglomerado populacional próximo, embora negativos, de 

magnitude reduzida. Estes impactes serão contudo temporários e reversíveis. 

 

 

 

2.3 IMPACTES NA FASE DE EXPLORAÇÃO 

Conforme referido anteriormente não é possível, nesta fase, avaliar e mensurar 

situações de incomodidade sonora para os recetores sensíveis mais próximos, uma vez 

que os níveis de ruído estão diretamente associados ao tipo de estabelecimentos a 

instalar na zona a ampliar do parque empresarial, e ao volume de tráfego que será 

gerado por esses mesmos estabelecimentos. 

 

No entanto, é esperado um impacte negativo atendendo a que o acesso à zona 

industrial é feito a partir da povoação de Formariz e Ferreira, atravessando 

nomeadamente os aglomerados de Vale e Vila Meã, através da EM 513. 

 

Pelo exposto e não tendo sido possível, nesta fase, apresentar uma avaliação 

quantitativa dos impactes no ambiente sonoro local, preconiza-se um plano de 

monitorização (incluído no Anexo 9.3 do presente aditamento) a implementar após o 

início de atividade das novas empresas no referido parque. 

 



      
   
 

  4676-DC-007-GA-ac-EIA-EP_ Adit ANEXO 9.1 - pág. 14 

 
3. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

 
3.1 FASE DE CONSTRUÇÃO 

Na fase de construção devem ser tomadas as seguintes medidas, com vista à 

minimização dos impactes negativos gerados: 

 Cumprimento das disposições legais aplicáveis no que diz respeito ao horário 

para a realização de atividades ruidosas e aos valores de potência sonora 

fixados para os equipamentos de construção a utilizar. Recomenda-se que seja 

circunscrita a execução das obras apenas ao período diurno nos dias úteis, 

evitando-se, deste modo, os períodos entardecer e noturno e os dias de 

descanso da população e trabalhadores afetos à obra; 

 Controlo da circulação de veículos pesados no interior da área de intervenção e 

envolvente imediata, por forma a restringir a sua velocidade de circulação a 

valores reduzidos; 

 Cumprimento dos procedimentos de operação e manutenção recomendados 

pelo fabricante para cada um dos equipamentos mais ruidosos que sejam 

utilizados nos trabalhos; 

 Assegurar a manutenção e a revisão periódica de todos os veículos e de toda a 

maquinaria de apoio à obra. 

 

 

3.2 FASE DE EXPLORAÇÃO 

Quanto à fase de exploração, e conforme referido anteriormente, não é possível 

estimar ou mensurar os níveis de ruído que serão alcançados. No entanto, 

considerando a instalação de atividades industriais, na zona de ampliação do parque 

empresarial, e o aumento do tráfego rodoviário local, deverá garantir-se o 

cumprimento do Regulamento Geral do Ruído, aprovado pelo Decreto-lei nº 9/2007, 

de 17 de janeiro, o qual configura a atividade do Parque Empresarial de Formariz como 

uma atividade ruidosa permanente, ficando o parque sujeito ao cumprimento de dois 

critérios distintos: “Valores Limite de Exposição” e “Critério de Incomodidade”. 
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PLANO DE MONITORIZAÇÃO DO AMBIENTE SONORO 

 

 

Durante as fases de construção e exploração o projeto de ampliação do Parque 

Empresarial de Formariz irá induzir impactes diretos negativos no ambiente sonoro 

local.  

 

Durante a fase de construção, os impactes mais significativos estão diretamente 

relacionados com o ruído gerado pelas máquinas e equipamentos (fontes sonoras) que 

vierem a ser utilizados na execução das obras, nos trabalhos de desmatação, 

preparação do terreno e realização de terraplanagens, movimentação de terras e 

transporte de materiais necessários às obras.  

 

Relativamente à fase de exploração e não tendo sido possível, nesta fase, aferir ou 

estimar níveis sonoros uma vez que estes estarão associados às atividades industriais, 

de serviços e comércio que ali se instalarem, bem como ao aumento de tráfego 

rodoviário de e para o parque empresarial, preconiza-se de seguida um plano de 

monitorização a implementar após o início de atividade das novas empresas no 

referido parque. 

 

De referir que para a fase de construção não é preconizado um plano de monitorização 

uma vez que não se prevê que os trabalhos de construção ocorram durante os 

períodos entardecer e noturno, fins-de-semana e/ou feriados. 
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1. LOCAIS DE AMOSTRAGEM 

Com base no levantamento da situação atual em termos acústicos e na avaliação de 

impactes deverão ser realizadas medições do nível sonoro nos locais indicados na 

caracterização da situação de referência apresentada no presente aditamento. 

 

No caso de ocorrerem situações de reclamação que o justifiquem deverão ainda ser 

efetuadas medições junto aos recetores com sensibilidade ao ruído pertencentes aos 

reclamantes. 

 

 
2. PARÂMETROS A MONITORIZAR 

Os parâmetros a medir, quer na caracterização do ruído ambiente quer na 

caracterização do ruído residual, são: 

 LAeq – nível sonoro contínuo equivalente, ponderado A; 

 LAeq, Impulsive – nível sonoro contínuo equivalente, ponderado A, medido com a 

ponderação temporal impulsiva; 

 LAeq, Fast – nível sonoro contínuo equivalente, ponderado A, em cada banda de 

terço de oitava, medido com a ponderação temporal Fast. 

 

No caso da avaliação dos Valores Limite de Exposição, a análise deverá ser efetuada na 

vigência dos três períodos de referência definidos na alínea p) do Artigo 3º do 

Regulamento Geral do Ruído (Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, retificado pela 

Declaração de Retificação n.º 18/2007, de 16 de Março e alterado pelo Decreto-Lei 

n.º 278/2007, de 1 de agosto) – RGR.  

 

No caso da avaliação do Critério de Incomodidade a análise será feita apenas nos 

períodos de referência aplicáveis. Note-se que, a verificação do critério de 

incomodidade, não é aplicável para um valor do indicador LAeq do ruído ambiente no 

exterior igual ou inferior a 45 dB(A) ou para um valor do indicador LAeq do ruído 

ambiente no interior dos locais de receção igual ou inferior a 27 dB(A). 
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3. FREQUÊNCIA DE AMOSTRAGEM 

Para a fase de exploração do projeto em estudo recomenda-se a monitorização dos 

níveis sonoros apercebidos nos locais com interesse após o início da atividade das 

novas empresas que se irão instalar no parque. 

 

Durante o restante período de vida útil, não sendo expectáveis alterações sensíveis 

dos níveis sonoros com origem no Parque Empresarial, poderão ser realizadas ações de 

monitorização adicionais apenas nos casos em que se verifique a instalação de novas 

empresas no Parque, alteração do regime de funcionamento de máquinas das 

empresas que aí se encontrem instaladas ou do horário de funcionamento das 

mesmas, ou caso surja alguma reclamação que o justifique. 

 

Estas ações de monitorização destinam-se a avaliar o cumprimento das exigências 

regulamentares aplicáveis, designadamente no que respeita à necessidade de adoção 

de medidas de minimização do ruído proveniente da exploração do Parque 

Empresarial de Formariz. 

 

 

4. MÉTODOS DE AMOSTRAGEM E TRATAMENTO DOS DADOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS 

Os métodos de amostragem e tratamento dos dados (nomeadamente o tratamento 

estatístico) deverão ser realizados de acordo com os procedimentos constantes na 

Norma Portuguesa aplicável, nomeadamente a NP ISO 1996 (2011), complementada 

pelo Guia Prático para Medições de Ruído Ambiente, emitido pela APA em 2011 e os 

equipamentos de medição acústica deverão ser de modelo(s) homologado(s) pelo 

Instituto Português de Qualidade e calibrados pelo Laboratório Primário de Metrologia 

Acústica. 
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5. IDENTIFICAÇÃO DOS INDICADORES DE ATIVIDADE DO PROJETO, ASSOCIADOS À EXPLORAÇÃO, OU DE 

FATORES EXÓGENOS, QUE TENHAM RELAÇÃO COM OS RESULTADOS DA MONITORIZAÇÃO 

O relatório de monitorização deverá permitir estabelecer uma relação dos dados 

obtidos com as características do projeto ou do ambiente exógeno ao projeto. Pelo 

exposto, e sem prejuízo de outra informação relevante, o relatório de ensaio deverá 

conter a seguinte informação mínima: 

 Descrição qualitativa das fontes que compõem o ruído ambiente e particular 

avaliado, nomeadamente, equipamentos em funcionamento durante as 

medições; 

 Descrição detalhada das condições meteorológicas prevalecentes e das 

condições de funcionamento das fontes sonoras durante a medição, e 

descrição do número de passagens de veículos/comboios/aviões por categoria. 

 

De referir que, no decurso de uma determinada medição, o técnico deve procurar 

eliminar ocorrências interferentes, que nitidamente não façam parte da componente 

acústica “usual” do ruído ambiente do local em análise, ou seja, que não sejam 

representativas da situação que se pretende caracterizar. Situações como cães a ladrar 

e pessoas a falarem nas proximidades do local devem ser retiradas dos intervalos de 

amostragem, a menos que, de facto, sejam parte integrante do ruído ambiente do 

local. 

 

 

6. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE DADOS 

Os critérios de avaliação de dados para as medições acústicas a efetuar, serão os 

estabelecidos na legislação sobre ruído ambiente em vigor, nomeadamente no RGR. 

De acordo com aquele documento a atividade em avaliação configura-se como uma 

atividade ruidosa permanente e, sendo assim, estão sujeitas ao cumprimento de dois 

critérios distintos: Valores Limite de Exposição e Critério de Incomodidade. 
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 Condição 1 – Valores Limite de Exposição 

Os valores limite de exposição (art.º 11.º do RGR) aplicáveis, em função da 

classificação da zona em questão, sintetizam-se no quadro seguinte: 

 

Quadro 9.2-1 – Condição 1 - Valores Limite de Exposição 

CRITÉRIO EXPOSIÇÃO MÁXIMA (LIMITES MÁXIMOS) LDEN [DB(A)] LN [DB(A)] 

Zonas Mistas 65 55 

Zonas Sensíveis 55 45 

Zonas não Classificadas (1) 63 53 

 
 (1) Situação transitória até que a classificação seja realizada pelas câmaras municipais. 

 

 

 

 Condição 2 – Critério de Incomodidade 

Para completar a caracterização da atividade ruidosa permanente em análise é 

necessário verificar o critério de incomodidade, considerado como a diferença entre o 

valor do indicador LAeq do ruído ambiente determinado durante a ocorrência do ruído 

particular da atividade ou atividades em avaliação e o valor do indicador LAeq do ruído 

residual, diferença que não pode exceder 5 dB(A) no período diurno, 4 dB(A) no 

período do entardecer e 3 dB(A) no período noturno, nos termos do Anexo I do 

Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, do qual faz parte integrante. 

 

Os limites reais dependem no entanto da duração acumulada de ocorrência do ruído 

particular no período de referência em análise, de acordo com o Anexo I do referido 

regulamento. 
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7. TIPO DE MEDIDAS DE GESTÃO AMBIENTAL A ADOTAR NA SEQUÊNCIA DOS RESULTADOS DOS 

PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃO 

Caso se verifique que os resultados obtidos na monitorização não estão em 

conformidade com a legislação deverão ser adotadas medidas de minimização 

suplementares e /ou redimensionados as medidas já implementadas. 

 

Após a implementação das mesmas, deverão ser realizadas novas medições para 

comprovar que foi reposta a conformidade com a legislação ou que os impactes 

significativos foram minimizados. 

 

 

 

8. PERIODICIDADE DOS RELATÓRIOS DE MONITORIZAÇÃO 

Na sequência da campanha de monitorização será elaborado um relatório de 

monitorização, para envio à autoridade de AIA. Este relatório deverá ser desenvolvido 

nos termos da Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro. 
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ANEXO 9.3 – RELATÓRIO DE ENSAIO 
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2. INTRODUÇÃO 

 

Existe cada vez mais a consciencialização e a preocupação da sociedade no que diz 

respeito à qualidade do meio ambiente, que tem sido objecto de uma degradação muito 

acentuada. 

 Uma das componentes a ter em conta na análise integrada do meio ambiente é o 

ruído, denominado de poluição sonora, sendo actualmente, um dos factores que 

contribui para a degradação da qualidade de vida das populações, com todas as 

consequências negativas para a saúde e o bem-estar. 

Por solicitação da empresa cliente Agri-Pro Ambiente Consultores, S.A., o laboratório 

SEPRILab – Laboratório de Estudos Ambientais procedeu ao apuramento do Nível 

Sonoro Médio de Longa Duração e do Critério de Incomodidade, através da avaliação 

dos níveis de pressão sonora emitidos durante o funcionamento do Pólo industrial de 

Formariz no Concelho de Paredes de Coura.  

O Pólo industrial está localizado na freguesia de Formariz, Concelho de Paredes de 

Coura, com o horário de funcionamento de Segunda-Feira a Domingo de 24h. 

As medições foram efectuadas nos dias 27, 28, 29, e 30 de Junho de 2016, tendo 

sido avaliados 3 pontos de medição na envolvente da fonte ruidosa permanente.  

A definição dos pontos de medição foi da responsabilidade da empresa Agri-Pro 

Ambiente- Consultores, S.A. 

 

 3. OBJECTIVOS 

 

Esta avaliação visa o apuramento do nível sonoro médio de longa duração e do 

critério de incomodidade, nos pontos sensíveis mais próximos da fonte ruidosa 

permanente, de modo a verificar o cumprimento dos valores limite de exposição, 

impostos por legislação nacional. 

 

4. DEFINIÇÕES 

 
Algumas definições para melhor compreensão do conteúdo do presente relatório: 

 

Nível sonoro contínuo equivalente, ponderado A, L
Aeq,T

: Valor do nível de pressão 

sonora constante, ponderado A, de um ruído uniforme que, no intervalo de tempo T, tem 

o mesmo valor eficaz da pressão sonora do ruído cujo nível varia em função do tempo. 

Este parâmetro representa a integração dos níveis sonoros ocorridos durante o estudo; 
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Nível sonoro médio: Quando é necessário efectuar o cálculo da média logarítmica de 

várias medições, pode-se aplicar a seguinte expressão para determinar o nível sonoro 

médio: 









 

N

i

LAeqi

TAeq
N

LogL *1,0

10 10
1

*10,  

N  – nº de amostras; 

AeqiL – nível sonoro da amostra i. 

Nível sonoro médio ponderado  

Quando é possível identificar a ocorrência de patamares no ruído ambiente, pode-se 

aplicar a seguinte expressão para determinar o nível sonoro médio: 









 

N

i

LAeqi

iTAeq t
T

LogL *1,0

10,
10*

1
*10  

 

N  – nº de patamares; 

it – duração do patamar i. 

AeqiL – nível de sonoro do patamar i. 

T – duração total do período de referência em análise 

 

Intervalo de Tempo de Medição: Intervalo de tempo ao longo do qual se integra e 

determina a média quadrática da pressão sonora, ponderado A. 

 

Uso do Solo: Utilização existente ou prevista de uma área de terreno delineado. 

 

Indicador de ruído diurno (L

d

) ou (L

day

): nível sonoro médio de longa duração, 

conforme definido na Norma NP 1730-1:1996, ou na versão actualizada 

correspondente, determinado durante uma série de períodos diurnos representativos de 

um ano; 

 

Indicador de ruído do entardecer (L

e

) ou (L

evening

): nível sonoro médio de longa 

duração, conforme definido na Norma NP 1730-1:1996, ou na versão actualizada 

correspondente, determinado durante uma série de períodos do entardecer 

representativos de um ano; 

 

Indicador de ruído nocturno (L

n

) ou (L

night

): nível sonoro médio de longa duração, 

conforme definido na Norma NP 1730-1:1996, ou na versão actualizada 
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correspondente, determinado durante uma série de períodos nocturnos representativos 

de um ano; 

Indicador de ruído diurno-entardecer-nocturno (L

den

): indicador de ruído, expresso 

em dB(A), associado ao incomodo global dado pela expressão: 
















10

10L

10

5L

10

L

den

ned

10x810x310x13
24

1
logx10L

 

 

Actividade ruidosa permanente – A actividade desenvolvida com carácter 

permanente, ainda que sazonal, que produza ruído nocivo ou incomodativo para quem 

habite ou permaneça em locais onde se fazem sentir os efeitos dessa fonte de ruído, 

designadamente laboração de estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços; 

 

Actividade ruidosa temporária – A actividade que, não constituindo um acto isolado, 

tenha carácter não permanente e que produza ruído nocivo ou incomodativo para quem 

habite ou permaneça em locais onde se fazem sentir os efeitos dessa fonte de ruído tais 

como obras de construção civil, competições desportivas, espectáculos, festas ou 

outros divertimentos, feiras e mercados; 

 

Ruído ambiente: Ruído global observado numa dada circunstância, num determinado 

instante, devido ao conjunto de todas as fontes sonoras que fazem parte da vizinhança 

próxima ou longínqua do local considerado; 

 

Ruído residual – O ruído ambiente a que se suprimem um ou mais ruídos particulares, 

para uma situação determinada; 

 

Ruído particular – O componente do ruído ambiente que pode ser especificamente 

identificada por meios acústicos e atribuída a uma determinada fonte sonora; 

 

Zona sensível – A área definida em plano municipal de ordenamento do território como 

vocacionada para uso habitacional, ou para escolas, hospitais ou similares, ou espaços 

de lazer, existentes ou previstos, podendo conter pequenas unidades de comércio e de 

serviços destinadas a servir a população local, tais como cafés e outros 

estabelecimentos de restauração, papelarias e outros estabelecimentos de comércio 

tradicional, sem funcionamento no período nocturno; 
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Zona mista – A área definida em plano municipal de ordenamento do território, cuja 

ocupação seja afecta a outros usos, existentes ou previstos, para além dos referidos na 

definição de zona sensível; 

 

Ruído de banda estreita – ruído cuja banda efectiva é inferior ou igual a 1/3 de oitava; 

 

Laeq, Fast - é o nível sonoro contínuo equivalente de cada medição efectuada, com 

filtro de ponderação de frequências “A” e com ponderação no tempo Fast; 

 

Laeq, Fast, médio - é a média logarítmica ponderada do nível sonoro contínuo 

equivalente de cada uma das medições; 

 

Ruído impulsivo – Ruído com um ou mais impulsos de energia sonora cuja duração é 

inferior a 1 s e separados por intervalos de tempo superiores a 0,2 s; 

 

Laeq, Impulse – é o nível sonoro contínuo equivalente de cada medição efectuada, com 

filtro de ponderação de frequências “A” e com ponderação no tempo Impulse; 

 

Laeq, Impulse, médio – é a média logarítmica ponderada do nível sonoro contínuo 

equivalente de cada uma das medições; 

 

K1 – é a correcção tonal; 

 

K2 – é a correcção impulsiva; 

 

Nível de avaliação (LAr) 

–  O valor do LAeq do ruído ambiente determinado durante a 

ocorrência do ruído particular corrigido de acordo com as suas características tonais ou 

impulsivas (ruído ambiente corrigido); 

 

Período de referência – O intervalo de tempo a que se refere um indicador de ruído, 

de modo a abranger as actividades humanas típicas, delimitado nos seguintes termos: 

 

    Período Diurno: das 7H00 às 20H00; 

    Período do entardecer: das 20H00 às 23H00; 

    Período Nocturno: das 23H00 às 7H00. 

 

Receptor sensível: edifício habitacional, escolar, hospitalar ou similar ou espaço de 

lazer, com utilização humana; 

 



- Medição dos níveis de pressão sonora 

           - Nível Sonoro Médio de Longa Duração 

- Critério de Incomodidade  

 

 

Rua Dr. Loureiro de Amorim, n.º7 – 4710-487 Braga 

Tel: 253 271 525  Fax: 253 271 539 

 

Relatório N.º ARA/07/JA/2016/Agri-Pro Ambiente/Rev.1 

Avaliação do Ruído Ambiente 

SEPRI MT-056.A 

Elaborou: 

 

Verificou: 

 

Página 7 de 38 

Os resultados apresentados referem-se exclusivamente aos itens ensaiados.  

Este documento não pode ser reproduzido parcialmente, excepto quando haja autorização escrita da SEPRI MT 

Janelas meteorológicas: conjunto de condições atmosféricas estáveis durante as 

quais as medições podem ser efectuadas sem que os resultados finais sofram 

alterações significativas devido à alteração climática;     

 

Janelas emissão: conjunto de condições de emissão estáveis durante as quais as 

medições podem ser efectuadas sem que os resultados finais sofram alterações 

significativas devido à alteração das condições de operação. 

 

 5. EQUIPAMENTO E  METODOLOGIA 

 

5.1. Equipamento de Medição 

 

Os equipamentos utilizados estão de acordo com as especificações constantes na 

legislação e normalização portuguesa, designadamente a Portaria 962/1990, de 9 de 

Outubro, o Decreto-Lei n.º291/1990, de 20 de Setembro e a Portaria 977/2009, de 1 de 

Setembro. 

 

5.1.1. Sonómetro e Calibrador 

 

 Sonómetro integrador, Bruel & Kjaer 2250, série n.º 2645115, com microfone 

BRUEL & KJAER 4189, n.º série 2643244, homologado pelo Instituto Português 

da Qualidade (Classe 1 de exactidão – IEC 61672, verificado e calibrado pelo 

Instituto de Soldadura da Qualidade – equipamento com código interno SON003; 

 

 Calibrador BRUEL & KJAER, Tipo 4231, série n.º 2699109, homologado pelo 

Instituto Português da Qualidade, verificado e calibrado pelo Instituto de Soldadura 

e Qualidade - equipamento com código interno CAL004; 

 

 Sonómetro integrador, Bruel & Kjaer 2260, série n.º 2168536, com microfone 

BRUEL & KJAER 4189, n.º série 2429947, homologado pelo Instituto Português 

da Qualidade (Classe 1 de exactidão – IEC 60804), verificado e calibrado pelo 

Instituto de Soldadura da Qualidade – equipamento com código interno SON002; 

 

 Calibrador BRUEL & KJAER, Tipo 4231, série n.º 2170298, homologado pelo 

Instituto Português da Qualidade, verificado e calibrado pelo Instituto de Soldadura 

e Qualidade - equipamento com código interno CAL003; 

 

 Termo-Higro-Anemómetro MODEL 9545, n.º de série T95450949003, verificado 

pelo laboratório Aerometrologie - equipamento com código interno ANE002. 

 

5.1.2. Outros Equipamentos 

 

 3 Tripés; 

 Cabo de extensão de microfone de 5 m para o SLM B&K 2260 e 2250, 

modelo AO-0441-D-050; 

 Suporte para microfone FALCON de 1/2", modelo UA-1317. 
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5.2. Técnicas de Medição Utilizadas 

 

5.2.1. Nível Sonoro Médio de Longa Duração 

 

 As medições foram efectuadas em conformidade com o estipulado no artigo 11.º, 

nº4, alínea a), do Decreto – Lei 9/2007 de 17 de Janeiro, a norma NP ISO 1996-1:2011, 

a norma NP ISO 1996-2:2011 as recomendações estabelecidas na Circular Clientes 

IPAC n.º 12/2011 - "Guia Prático para Medições de Ruído Ambiente - no contexto do 

Regulamento Geral do Ruído tendo em conta a NP ISO 1996", publicado pela APA e a 

metodologia interna Nível Sonoro Médio de Longa Duração (MT NSMLD).  

O sonómetro foi colocado numa posição estacionária, montado a uma altura de ± 1,2 

m a 1,5 m acima do solo e a uma distância de 3,5m de qualquer superfície reflectora, 

programado com o tempo de resposta fast e na malha de ponderação A. 

O ensaio de avaliação do nível sonoro médio de longa duração baseou-se na recolha 

de duas amostras de ruído ambiente em dias distintos, em cada um dos períodos de 

referência.  

A amostra foi constituída entre duas a três medições, consoante o período de 

referência e as características do ruído, sobre as mesmas condições de repetibilidade 

(mesmo procedimento de medição, mesmo operador, mesmo local de medição), em 

condições meteorológicas favoráveis, cujo intervalo de tempo de cada medição foi de 

15 minutos. 

 

5.2.2. Critério de Incomodidade 

 

As medições foram efectuadas em conformidade com o estipulado na norma NP ISO 

1996-1:2011, NP ISO 1996-2:2011, no anexo I do Decreto-Lei nº9/2007 de 17 de 

Janeiro, nas recomendações estabelecidas na Circular Clientes IPAC n.º 12/2011 - 

"Guia Prático para Medições de Ruído Ambiente - no contexto do Regulamento Geral 

do Ruído tendo em conta a NP ISO 1996", publicado pela APA e na metodologia interna 

Critério de Incomodidade (MT CI). 

O sonómetro foi colocado numa posição estacionária, montado a uma altura de ± 1,2 

m a 1,5 m acima do solo e a uma distância de 3,5m de qualquer superfície reflectora, 

programado com o tempo de resposta fast e na malha de ponderação A. 

 O ensaio de avaliação do critério de incomodidade baseou-se na recolha de duas 

amostras de ruído ambiente e de ruído residual, em dias distintos e em condições 

normais de funcionamento da actividade nos períodos que estavam em causa.  
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A amostra é constituída por duas medições sobre as mesmas condições de 

repetibilidade (mesmo procedimento de medição, mesmo operador, mesmo local de 

medição), em condições meteorológicas favoráveis, cujo intervalo de tempo de cada 

medição foi de 15 minutos. 

 

5.3.  Condições da Avaliação 

  

As medições de ruído ambiente foram efectuadas durante os períodos de referência 

normalizados (diurno, entardecer, nocturno). 

 Durante as medições do ruído ambiente obtiveram-se as condições climatéricas nos 

pontos de medição. De igual modo, foram registados os valores de pressão atmosférica 

e da direcção do vento dos dias em que se efectuaram as medições. 

Os registos das condições climatéricas oscilaram entre os valores mínimos e 

máximos da velocidade do ar, temperatura e humidade relativa durante os dias de 

medição, para os períodos de referência, nos respectivos pontos sensíveis, da seguinte 

forma:  

Local de medição: Ponto 1 

Dia  

Período de 

referência  

Velocidade 

do ar (m/s) 

Temperatura 

do ar (ºC)  

Humidade 

relativa 

Min Máx Min Máx Min Máx 

27/06/2016 Entardecer 0,08 0,09 18,1 19,2 72,5 74,7 

27/06/2016 Nocturno 0,01 0,03 17,7 19,5 68,7 75,8 

28/06/2016 Diurno 0,16 0,21 26,1 26,2 50,2 59,8 

29/06/2016 Entardecer 0,02 0,13 15,1 15,6 73,2 75,1 

29/06/2016 Nocturno 0,02 0,15 14,3 14,8 75,2 76,3 

30/06/2016 Diurno 0,11 0,21 27,3 27,5 43,2 44,5 
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Local de medição: Ponto 2 

Dia  

Período de 

referência  

Velocidade 

do ar (m/s) 

Temperatura 

do ar (ºC)  

Humidade 

relativa 

Min Máx Min Máx Min Máx 

27/06/2016 Entardecer 0,03 0,16 18,4 18,6 76,1 76,2 

27/06/2016 Nocturno 0,02 0,21 16,9 17,1 74,3 74,7 

28/06/2016 Diurno 0,17 0,21 28,2 30,1 40,2 43,2 

29/06/2016 Entardecer 0,04 0,16 16,3 16,4 70,2 70,7 

29/06/2016 Nocturno 0,11 0,21 14,9 15,2 68,3 70,0 

30/06/2016 Diurno 0,01 0,02 32,0 33,1 36,3 38,4 

Local de medição: Ponto 3 

Dia  

Período de 

referência  

Velocidade 

do ar (m/s) 

Temperatura 

do ar (ºC)  

Humidade 

relativa 

Min Máx Min Máx Min Máx 

27/06/2016 Diurno 0,11 0,21 32,1 33,4 44,3 46,4 

27/06/2016 Entardecer 0,21 0,23 15,4 16,2 77,5 78,1 

27/06/2016 Nocturno 0,16 0,21 11,9 12,2 79,4 82,4 

29/06/2016 Diurno 0,24 0,42 28,7 30,6 56,3 59,4 

29/06/2016 Entardecer 0,31 0,42 12,1 12,2 79,8 82,1 

29/06/2016 Nocturno 0,43 0,5 10,8 10,9 80,3 81,4 

 

Antes do início das medições foi realizada uma pesquisa ao sítio do Instituto 

Português do Mar e da Atmosfera, com o objectivo de obter os parâmetros da pressão 

atmosférica e da direcção do vento, de modo a ser confirmado no local. 

Os registos dos parâmetros da direcção do vento e dos valores médios da pressão 

atmosférica reduzida ao nível médio do mar (NMM) (hPa), durante os dias de medição, 

para os períodos de referência, de acordo com o radar de observação localizado no 

Porto são os seguintes: 
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Dia  Período de referência  

Pressão 

atmosférica 

(hPa) 

Direcção do 

vento 

27/06/2016 

Diurno / Entardecer / Noturno 

1012.0 NW 

28/06/2016 1012,1 N 

29/06/2016 1012,2 N 

30/06/2016 1012,1 N 

 

5.4. Local e hora(s) de Medição 

 

 Conforme atrás descrito, as medições foram efectuadas na vizinhança do receptor 

sensível mais próximo da fonte de ruído permanente:   

 

Ponto de medição:   

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

1 – Casa de habitação  

 

 

Latitude: ± 41°55'20.36" N                  

Longitude: ± 8°35'45.74" W 

Distância: ± a 160 metros de distância do Pólo 

Industrial 

 

 

 

Ponto de medição:   

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

2 – Casa de habitação  

 

 

Latitude: ± 41°55'19.73" N                  

Longitude: ± 8°35'24.16" W 

Distância: ± a 300 metros de distância do Pólo Industrial 
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Ponto de medição:   

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

3 – Casa de habitação  

 

 

Latitude: ± 41°55'06.48" N                  

Longitude: ± 8°35'19.15" W 

Distância: ± a 400 metros de distância do Pólo Industrial 

 

 

 

 

Os critérios de amostragem orientadores na selecção do local e horário de realização 

da avaliação durante os períodos de referência, visaram assegurar as condições 

meteorológicas que correspondiam a uma propagação sonora mais favorável da fonte 

para o receptor, ou seja, uma componente significativa do vento no sentido da fonte de 

ruído para a(s) posição (posições) de medição. 

Deste modo, procurou-se garantir que a variação dos níveis de pressão sonora fosse 

reduzida, através da verificação da equação: 

 

 

onde: 

hs – é altura da fonte 

hr – é altura do receptor 

r – é a distância entre a fonte e o receptor 

 

Nas situações em que a equação não se verifique, as medições são efectuadas nas 

condições em que o raio de curvatura assegure a propagação sonora favorável da fonte 

para o receptor. Assim, a selecção do local e das horas de amostragem foi efectuada 

de modo que as condições meteorológicas registassem uma curva descendente dos 

raios sonoros, da fonte para o receptor, obtendo-se níveis de pressão sonora elevados 

e com variação moderada (R <10 km). 

 

O raio de curvatura de propagação sonora, R <10 Km foi assegurado no local através 

da verificação dos seguintes factores: 

1,0


r

hrhs
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- A orientação do vento estava direccionada da fonte sonora emissora para a fonte 

sonora receptora: 

 Durante o dia dentro dos limites de um ângulo de ± 60º; 

 Durante a noite dentro dos limites de um ângulo de ± 90º 

- A medição da velocidade do vento foi realizada a uma altura do solo de 3 a 11m e 

compreendida entre 2 a 5 m/s no período diurno e superior a 0,5 m/s no período 

nocturno; 

- Ausência de chuva e neve.  
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5.5. Fontes de ruído 

 

 No decorrer do estudo onde se realizaram as medições de ruído ambiental e residual, 

foram identificadas algumas fontes de ruído associadas ao ponto de medição, que 

passamos a enunciar: 

PONTO DE 

MEDIÇÃO 

FONTES DE RUÍDO NO PERÍODO DIURNO 

Fontes de ruído identificadas durante a medição de ruído ambiente 

1 

- Pássaros a chilrear  

 

- Riacho a correr junto ao ponto de medição 

 

- Parque industrial a laborar: Panilivramento; Kyaia; Alfor; Tecnicar; Valver Portugal; 

Valver Iberica; Doureca; Decorative Solutions  

FONTES DE RUÍDO NO PERÍODO ENTARDECER E NOTURNO 

Fontes de ruído identificadas durante a medição de ruído ambiente 

 

- Riacho a correr junto ao ponto de medição 

 

- Parque industrial a laborar: Panilivramento; Valver Iberica; Doureca 

 

 

PONTO DE 

MEDIÇÃO 

FONTES DE RUÍDO NO PERÍODO DIURNO 

Fontes de ruído identificadas durante a 

medição de ruído ambiente 

Fontes de ruído identificadas durante a 

medição de ruído residual 

2 

- Circulação Rodovidária na estrada 

contígua ao ponto de medição: 

1ªmedição – 5 viaturas ligeiras 

2ªmedição – 5 viaturas ligeiras / 1 moto 

3ªmedição – 4 viaturas ligeiras 

4ªmedição – 4 viaturas ligeiras / 1 tractor 

 

- Pássaros a chilrear  

 

- Parque industrial a laborar: 

Panilivramento; Kyaia; Alfor; Tecnicar; 

Valver Portugal; Valver Iberica; Doureca; 

Decorative Solutions 

 

- Circulação Rodovidária na estrada 

contígua ao ponto de medição: 

1ªmedição – 6 viaturas ligeiras 

2ªmedição – 3 viaturas ligeiras  

3ªmedição – 4 viaturas ligeiras 

4ªmedição – 3 viaturas ligeiras 

 

- Pássaros a chilrear  

 

 

 

 



- Medição dos níveis de pressão sonora 

           - Nível Sonoro Médio de Longa Duração 

- Critério de Incomodidade  

 

 

Rua Dr. Loureiro de Amorim, n.º7 – 4710-487 Braga 

Tel: 253 271 525  Fax: 253 271 539 

 

Relatório N.º ARA/07/JA/2016/Agri-Pro Ambiente/Rev.1 

Avaliação do Ruído Ambiente 

SEPRI MT-056.A 

Elaborou: 

 

Verificou: 

 

Página 15 de 38 

Os resultados apresentados referem-se exclusivamente aos itens ensaiados.  

Este documento não pode ser reproduzido parcialmente, excepto quando haja autorização escrita da SEPRI MT 

n 

i=1 

PONTO DE 

MEDIÇÃO 

FONTES DE RUÍDO NO PERÍODO ENTARDECER E NOTURNO 

Fontes de ruído identificadas durante a medição de ruído ambiente 

2 - Parque industrial a laborar: Panilivramento; Valver Iberica; Doureca 

 

PONTO DE 

MEDIÇÃO 

FONTES DE RUÍDO NO PERÍODO DIURNO 

Fontes de ruído identificadas durante a medição de ruído ambiente 

3 

 

- Pássaros a chilrear  

 

- Circulação rodoviária na estrada cont+igua ao ponto de medição: 

1ªmedição – 1 moto 

2ªmedição – 1 viatura ligeira  

3ªmedição – 1 moto 

4ªmedição – 1 tractor  

 

- Parque industrial a laborar: Panilivramento; Kyaia; Alfor; Tecnicar; Valver Portugal; 

Valver Iberica; Doureca; Decorative Solutions  

FONTES DE RUÍDO NO PERÍODO ENTARDECER E NOTURNO 

Fontes de ruído identificadas durante a medição de ruído ambiente 

 

- Parque industrial a laborar: Panilivramento; Valver Iberica; Doureca 

 

 

5.6. Metodologia de Cálculo 

 

 Os resultados da avaliação realizada e a sua análise regulamentar foram apurados 

da seguinte forma: 

 Nível Sonoro Médio de Longa Duração: 

 

Indicador de ruído diurno-entardecer-nocturno (L

den

)    

 

L

den 

= 10 log 1/24 (13 X 10 

Ld/10 

+ 3 X 10 

Le + 5/10 

+ 8 X 10 

Ln + 10/10

) 

 

 

Indicador de ruído nocturno (L

night

) 

 

 O indicador de ruído nocturno foi obtido por intermédio do cálculo da média 

logarítmica / logarítmica ponderada das várias medições efectuadas, nesse período. 

Média Logarítmica 

  

L

Aeq,T 

= 10 log  (1/n *  10 

(Laeq,ti) / 10

)  
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n 

i=1 

onde, 

n  é o número de medições, 

(L

Aeq,t

)

i

  é o valor do nível sonoro correspondente à medição i. 

 

Média Logarítmica Ponderada 

  

L

Aeq,T 

= 10 log  (1/T *  ti * 10 

(Laeq,ti) / 10

)  

 

onde, 

n     é o número de patamares, 

ti   é a duração do patamar i, 

(L

Aeq,ti

)   é o valor do nível sonoro no patamar i, 

T= ti  corresponde à duração total de ocorrência do ruído a caracterizar, no período 

de referência em análise. 

 

 Critério de incomodidade: 

 

Nível de avaliação (L

Ar

) 

         L

Ar

 = L

Aeq, Fast, médio

 + K1 + K2 

 

onde, 

L

Aeq, Fast, médio 

é o nível sonoro contínuo equivalente médio do ruído ambiente 

K1 é a correcção tonal 

K2 é a correcção impulsiva 

 

Detecção do ruído tonal e impulsivo 

 

 “O método para detectar as características tonais do ruído dentro do intervalo de 

tempo de avaliação consiste em verificar, no espectro de um terço de oitava, se o nível 

de uma banda excede o das adjacentes em 5 dB ou mais, caso em que o ruído deve 

ser considerado tonal. 

 A medição deve ser efectuada na gama de frequências entre 50 Hz e 8kHz por 

bandas de frequências de 1/3 de oitava. 

 A medição por bandas de frequências deverá ser efectuada utilizando a malha de 

ponderação A.” 

“O método para detectar as características impulsivas do ruído dentro do intervalo de 

tempo de avaliação consiste em determinar a diferença entre o nível sonoro contínuo 
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equivalente, LAeq, medido em simultâneo com característica impulsiva e fast. Se esta 

diferença for superior a 6 dB, o ruído deve ser considerado impulsivo.” 1

 

 

 No caso de se detectarem características tonais e ou impulsivas deve ser 

acrescentada a respectiva correcção de 3 dB (A):  

                  K1=3 dB (A) 

                  K2=3 dB (A) 

Em que, L

Ar 

= L

Aeq

+K1+K2 

 

Correcção associada à duração acumulada de ocorrência do ruído particular 

 

 Aos valores limite da diferença entre o valor do nível sonoro contínuo equivalente, 

ponderado A, L

Aeq

, do ruído ambiente determinado durante a ocorrência do ruído 

particular da actividade em avaliação e o nível sonoro contínuo equivalente, ponderado 

A, L

Aeq

, do ruído ambiente a que se exclui aquele ruído particular, designado por ruído 

residual, tendo sido consideradas as correcções, deve ser adicionado o valor D indicado 

na tabela seguinte. O valor D é determinado em função da relação percentual entre a 

duração acumulada de ocorrência do ruído particular e a duração total do período de 

referência. 

Valor da relação percentual (q) entre a duração acumulada de 

ocorrência do ruído particular e a duração total do período de 

referência 

D em dB (A) 

q ≤ 12,5% 4* 

12,5 % < q < 25% 3* 

25% < q ≤ 50% 2 

50 % < q ≤ 75% 1 

q > 75% 0 

* Excepções à tabela anterior - para o período nocturno não são aplicáveis os valores de D=4 e D=3, mantendo-se D=2 

para valores percentuais inferiores ou iguais a 50%. Exceptua-se desta restrição a aplicação de D=3 para actividades 

com horário de funcionamento até às 24 horas. 

 

 Em conformidade com as informações fornecidas pelo cliente, a relação percentual 

(q) entre a duração acumulada de ocorrência do ruído particular e a duração total dos 

períodos de referência é a seguinte: 

 

Período Diurno: q > 75% 

Período Entardecer: q > 75% 

Período Nocturno: q > 75% 

                                                 
1 Decreto-Lei n.º9/2007, de 17 de Janeiro de 2007  
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Deste modo, o parâmetro D a adicionar, nos períodos de referência considerados, aos 

valores limite da diferença entre o LAeq do ruído ambiente (LAr) e o LAeq do ruído 

residual, é o seguinte: 

Período Diurno: D = 0 

Período Entardecer: D = 0 

Período Nocturno: D = 0 

 

6. ENQUADRAMENTO LEGISLATIVO E NORMATIVO 

 

A avaliação foi realizada de acordo com o disposto na Legislação Portuguesa, 

nomeadamente: 

 Norma Portuguesa NP ISO 1996-1, 2011 – Acústica. Descrição, medição e 

avaliação do ruído ambiente / Parte 1: Grandezas fundamentais e métodos de 

avaliação; 

 Norma Portuguesa NP ISO 1996-2, 2011 – Acústica. Descrição, medição e 

avaliação do ruído ambiente / Parte 2: Determinação dos níveis de pressão 

sonora do ruído ambiente; 

 ISO 1996 – 2 (2007). Acoustics. Description, measurement and assessment of 

environmental noise. Parte 2: Determination of environmental noise levels; 

 Circular Clientes OEC013 – Requisitos Específicos de Acreditação – 

Laboratórios de Ensaios de Acústica e Vibrações;  

 Guia Prático para Medições de Ruído Ambiente - no contexto do Regulamento 

Geral do Ruído tendo em conta a NP ISO 1996, publicado pela APA, Outubro 

2011;  

 Metodologia de Trabalho – Nível Sonoro Médio de Longa Duração (NSMLD); 

 Metodologia de Trabalho - Critério de Incomodidade (CI); 

 Decreto-Lei 9/2007, de 17 de Janeiro que procedeu à revisão do Regulamento 

Geral de Ruído, rectificada pela Declaração n.º 18/2007, de 16 de Março; 

 Directrizes para Avaliação de Ruído de Actividades Permanentes (Fontes Fixas); 

www.iambiente.pt.  

http://www.iambiente.pt/
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 7. RESULTADOS OBTIDOS 

 

7.1. Enquadramento regulamentar 

 

7.1.1. Nível Sonoro Médio de Longa Duração 

 

 De acordo com o n.º1 do artigo 11º do Decreto-Lei 9/2007 (Regulamento Geral do 

Ruído), “em função da classificação de uma zona como mista ou sensível, devem ser 

respeitados os seguintes valores limite de exposição:” 

 

 - “As zonas mistas não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior superior a 65 

dB(A), expresso pelo indicador Lden, e superior a 55 dB (A), expresso pelo indicador 

Ln;” 

 

- “As zonas sensíveis não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior superior a 55 

dB(A), expresso pelo indicador Lden, e superior a 45 dB (A), expresso pelo indicador 

Ln;” 

 

 Ainda de acordo com o n.º3 do artigo 11º do Decreto-Lei 9/2007 (Regulamento Geral 

do Ruído) - “Até à classificação das zonas sensíveis e mistas a que se referem os n.ºs2 

e 3 do artigo 6.º, para efeitos de verificação do valor limite de exposição, aplicam-se aos 

receptores sensíveis os valores limite de Lden igual ou inferior a 63 dB (A) e Ln igual ou 

inferior a 53 dB (A). 

 

7.1.2. Critério de Incomodidade 

 

 De acordo com o n.º1 do artigo 13.º “ a instalação e o exercício de actividades 

ruidosas permanentes em zonas mistas, nas envolventes das zonas sensíveis ou mistas 

ou na proximidade dos receptores sensíveis isolados estão sujeitos:  

 

Ao cumprimento do critério de incomodidade, considerado como a diferença entre o 

valor do indicador LAeq do ruído ambiente determinado durante a ocorrência do ruído 

particular da actividade ou actividades em avaliação e o valor do indicador LAeq do ruído 

residual, diferença que não pode exceder 5 dB (A) no período diurno, 4 dB (A) no período 

do entardecer e 3 dB (A) no período nocturno…” 
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Contudo: 

Em conformidade com o n.º5 do artigo 13 do Decreto-Lei 9/2007 “O disposto na alínea 

b) do n.º1 não se aplica, em qualquer dos períodos de referência, para um valor do 

indicador LAeq do ruído ambiente no exterior igual ou inferior a 45 dB(A) ou para um 

valor do indicador LAeq do ruído ambiente no interior dos locais de recepção igual ou 

inferior a 27 dB(A), considerando o estabelecido nos n.º 1 e 4 do anexo I.” 

 

7.2. Análise dos resultados dos ensaios 

 

 Os resultados das medições previstas no n.º1, alínea a) do artigo 13º do 

Regulamento Geral do Ruído são apresentados nas tabelas, de modo a verificar as 

exigências regulamentares no Regulamento Geral do Ruído:  
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7.2.1. Nível Sonoro Médio de Longa Duração 

 

 

 

Nota 1: Analisadas as condições de propagação sonora  e as fontes de ruído existentes na 

envolvente do ponto de medição, nos períodos diurno, entardecer e nocturno representativos de 

um ano, verificou-se a inexistência de flutuações do nível sonoro ao longo dos intervalos de 

tempo de referência. Deste modo, os valores obtidos durante o período de semana foram 

associados ao período de fim-de-semana. 

Estado

Distribuição 

horária (h)

41 Das 14:28 às 14:43

38,6 Das 14:43 às 14:58

41,6 Das 15:30 às 15:45

42,3 Das 15:50 às 16:05

Medições

Semana

Data L Aeq (diurno)

Período de 

medição 

Descrição da actividade no 

período L Aeq 

(valores 

médios)

L Aeq 

(valores médios 

ponderados)

Lday

2ª medição

41,1

28-06-2016 40,0

30-06-2016 42,0

Nível Sonoro Médio de Longa Duração - Ponto 1

Período Diurno Semana / Fim-de-semana

13,0

Parque industrial 

em laboração

41,1

1ª medição

Estado

Distribuição 

horária (h)

36,5 Das 21:16 às 21:31

34,6 Das 21:44 às 21:59

36 Das 21:14 às 21:29

34,9 Das 21:42 às 21:57

Medições

Semana

Data L Aeq (entardecer)

Período de 

medição 

Descrição da actividade no 

período L Aeq 

(valores 

médios)

L Aeq 

(valores médios 

ponderados)

35,7

35,6

35,5

27-06-2016

Levening

Parque industrial 

em laboração

35,6

2ª medição 29-06-2016

Nível Sonoro Médio de Longa Duração - Ponto 1

Período Entardecer Semana / Fim-de-semana

3,0

1ª medição

Estado

Distribuição 

horária (h)

36,1 Das 0:56 às 01:11

35,2 Das 01:12 às 1:27

35,7 Das 1:23 às 1:38

35,2 Das 1:39 às 1:54

35,6

L Aeq 

(valores médios 

ponderados)

Período de 

medição 

Descrição da actividade no 

período L Aeq 

(valores 

médios)

29-06-2016

8,0

27-06-2016

2ª medição

Lnight
Medições

Semana

Data L Aeq (nocturno)

35,7

35,6

35,5

Parque industrial 

em laboração

1ª medição

Nível Sonoro Médio de Longa Duração - Ponto 1

Período Nocturno Semana / Fim-de-semana

Indicador

L

den 

43 dB (A) 63 dB (A) 55 dB (A) 65 dB (A)

L

n

36 dB (A) 53 dB (A) 45 dB (A) 55 dB (A)

Valor-Limite

(Zonas mistas)

Comparação com valores-limite estabelecidos no Regulamento Geral do Ruído

Valor registado

Valor limite 

(Para zonas não 

classificadas)

Valor-Limite

(Zonas sensíveis)
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Nota 1: Analisadas as condições de propagação sonora  e as fontes de ruído existentes na 

envolvente do ponto de medição, nos períodos diurno, entardecer e nocturno representativos de 

um ano, verificou-se a inexistência de flutuações do nível sonoro ao longo dos intervalos de 

tempo de referência. Deste modo, os valores obtidos durante o período de semana foram 

associados ao período de fim-de-semana. 

 

Estado

Distribuição 

horária (h)

48,7 Das 15:10 às 15:25

52,8 Das 15:43 às 15:58

0 0

50,8 Das 16:24 às 16:39

52,7 Das 17:05 às 17:20

0 0

51,5

1ª medição 28-06-2016

Parque industrial 

em laboração

13,0

51,2

51,5

2ªmedição 30-06-2016 51,9

Medições

Semana

Data

L Aeq (diurno)

Período de 

medição 

Descrição da actividade no 

período

L Aeq 

(valores 

médios)

L Aeq 

(valores médios 

ponderados)

Lday

Nível Sonoro Médio de Longa Duração - Ponto 2

Período Diurno Semana / Fim-de-semana

Estado

Distribuição 

horária (h)

34,2 Das 22:46 às 23:01

34,5 Das 23:05 às 23:20

0 0

33,7 Das 22:44 às 22:59

34,6 Das 23:02 às 23:17

0 0

2ªmedição 29-06-2016 34,2

34,3

1ª medição 27-06-2016

Parque industrial 

em laboração

3,0

34,4

34,3

Nível Sonoro Médio de Longa Duração - Ponto 2

Período Entardecer Semana / Fim-de-semana

Medições

Semana

Data

L Aeq (entardecer)

Período de 

medição 

Descrição da actividade no 

período

L Aeq 

(valores 

médios)

L Aeq 

(valores médios 

ponderados)

Levening

Estado

Distribuição 

horária (h)

34,4 Das 23:21 às 23:36

34,1 Das 23:437 às 23:52

0 0

35,2 Das 23:19 às 23:34

35 Das 23:36 às 23:51

0 0

2ªmedição 29-06-2016 35,1

Lnocturno

1ª medição 27-06-2016

Parque industrial 

em laboração

Nível Sonoro Médio de Longa Duração - Ponto 2

Período Nocturno Semana / Fim-de-semana

Medições

Semana

Data

L Aeq (nocturno)

Período de 

medição 

Descrição da actividade no 

período

L Aeq 

(valores 

médios)

L Aeq 

(valores médios 

ponderados)

8,0

34,3

34,7 34,7

Indicador

L

den 

49 dB (A) 63 dB (A) 55 dB (A) 65 dB (A)

L

n

35 dB (A) 53 dB (A) 45 dB (A) 55 dB (A)

Comparação com valores-limite estabelecidos no Regulamento Geral do Ruído

Valor registado

Valor limite 

(Para zonas não 

classificadas)

Valor-Limite

(Zonas sensíveis)

Valor-Limite

(Zonas mistas)
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Nota 1: Analisadas as condições de propagação sonora  e as fontes de ruído existentes na 

envolvente do ponto de medição, nos períodos diurno, entardecer e nocturno representativos de 

um ano, verificou-se a inexistência de flutuações do nível sonoro ao longo dos intervalos de 

tempo de referência. Deste modo, os valores obtidos durante o período de semana foram 

associados ao período de fim-de-semana. 

  

Estado

Distribuição 

horária (h)

42,4 Das 11:20 às 11:35

43,2 Das 12:11 às 12:26

0 0

42,9 Das 17:35 às 17:50

43,1 Das 18:02 às 18:17

0 0

42,9

2ªmedição 29-06-2016 43,0

1ª medição 27-06-2016

Parque industrial 

em laboração

13,0

42,8

42,9

Período Diurno Semana / Fim-de-semana

Medições

Semana

Data L Aeq (diurno)

Período de 

medição 

Descrição da actividade no 

período

L Aeq 

(valores 

médios)

L Aeq 

(valores médios 

ponderados)

Lday

Nível Sonoro Médio de Longa Duração - Ponto 3

Estado

Distribuição 

horária (h)

38,3 Das 22:06 às 22:21

38 Das 22:21 às 22:36

0 0

39,4 Das 22:02 às 22:17

39,4 Das 22:18 às 22:33

0 0

38,8

2ªmedição 29-06-2016 39,4

1ª medição 27-06-2016

Parque industrial 

em laboração

3,0

38,2

38,8

Período Entardecer Semana / Fim-de-semana

Medições

Semana

Data L Aeq (entardecer)

Período de 

medição 

Descrição da actividade no 

período

L Aeq 

(valores 

médios)

L Aeq 

(valores médios 

ponderados)

Levening

Nível Sonoro Médio de Longa Duração - Ponto 3

Estado

Distribuição 

horária (h)

34,2 Das 0:08 às 0:23

35,4 Das 0:24 às 0:39

0 0

34,5 Das 0:12 às 0:27

35,4 Das 0:28 às 0:43

0 0

34,9

28-06-2016

Parque industrial 

em laboração

8,0

34,8

34,9

2ªmedição 29-06-2016 35,0

L Aeq (nocturno)

Período de 

medição 

Descrição da actividade no 

período

L Aeq 

(valores 

médios)

L Aeq 

(valores médios 

ponderados)

Lnocturno

1ª medição

Período Nocturno Semana / Fim-de-semana

Medições

Semana

Data

Nível Sonoro Médio de Longa Duração - P+X121:AF133onto 3

Indicador

L

den 

44 dB (A) 63 dB (A) 55 dB (A) 65 dB (A)

L

n

35 dB (A) 53 dB (A) 45 dB (A) 55 dB (A)

Comparação com valores-limite estabelecidos no Regulamento Geral do Ruído

Valor registado
Valor limite Valor-Limite Valor-Limite
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7.2.2. Critério de incomodidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data

Período de

 medição

Lar, médio

Lar, médio 

ponderado

Lar

Duração

do patamar

CRITÉRIO DE INCOMODIDADE

Período de referência

Características  impulsivas LAeq médio

43,1 dB (A) Não K1= 0 Não

R
u

í
d

o
 
A

m
b

i
e
n

t
e

A
m

o
s
t
r
a
 
1

1ºM edição

28-06-16

Das 14:28h 

às 14:43h

41,0 dB (A)

Laeq, Fast Laeq, Impulse Características Tonais

K2= 0

40,0

41,1

K2=

2ºM edição

Das 14:43h 

às 14:57h

38,6 dB (A) 41 dB (A) Não K1= 0 Não K2=

R
u

í
d

o
 
A

m
b

i
e
n

t
e

A
m

o
s
t
r
a
 
2

1ºM edição

30-06-16

Das 15:30h 

às 15:45h

41,6 dB (A)

2ºM edição

Das 15:50 

às 16:05h

42,3 dB (A) Não K1= 0 Não K2= 0

13

0 Não

42,0

45,2 dB (A) Não K1= 0

45,3 dB (A)

0

41,1

Lar-LAeq,Fast,médio (r.r)

Período de referência Diurno

A actividade cumpre com a exigência do Regulamento Geral do Ruído

D 0

Valor-Limite 5

Duração acumulada do ruído particular 13

LAr 41,1

CRITÉRIO DE INCOMODIDADE

Diurno (07:00h às 20:00h)

40,0 dB (A)

42,0 dB (A)

Ponto 1 

Data

Período de

 medição

Lar, médio

Lar, médio 

ponderado

Lar

Entardecer (20:00h às 23:00h)

35,7 dB (A)

35,5 dB (A)

Ponto 1 

LAr 35,6

CRITÉRIO DE INCOMODIDADE

A actividade cumpre com a exigência do Regulamento Geral do Ruído

D 0

Valor-Limite 4

Duração acumulada do ruído particular 13

Lar-LAeq,Fast,médio (r.r)

Período de referência Entardecer

35,6

0

39,8 dB (A) Não K1= 0

37,7 dB (A)2ºM edição

Das 21:42 

às 21:57h

34,9 dB (A) Não K1= 0 Não K2= 0

0 Não

35,5

R
u

í
d

o
 
A

m
b

i
e
n

t
e

A
m

o
s
t
r
a
 
2

1ºM edição

29-06-16

Das 21:14h 

às 21:29h

36,0 dB (A)

0 Não K2=2ºM edição

Das 21:44h 

às 21:59h

34,6 dB (A) 37,4 dB (A) Não K1=

K2= 0

35,7

35,6

K2=

Laeq, Fast Laeq, Impulse Características Tonais

CRITÉRIO DE INCOMODIDADE

Período de referência

Características  impulsivas LAeq médio

39,9 dB (A) Não K1= 0 Não

R
u

í
d

o
 
A

m
b

i
e
n

t
e

A
m

o
s
t
r
a
 
1

1ºM edição

27-06-16

Das 21:16h 

às 21:31h

36,5 dB (A)
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Data

Período de

 medição

Lar, médio

Lar, médio 

ponderado

Lar

CRITÉRIO DE INCOMODIDADE

Período de referência

Características  impulsivas LAeq médio

41,8 dB (A) Sim K1= 3 Não

R
u

í
d

o
 
A

m
b

i
e
n

t
e

A
m

o
s
t
r
a
 
1

1ºM edição

27-06-16

Das 0:56h 

às 1:11h

36,1 dB (A)

Laeq, Fast Laeq, Impulse Características Tonais

K2= 0

38,7

38,6

K2=

2ºM edição

Das 1:12h 

às 1:27h

35,2 dB (A) 40,7 dB (A) Sim K1= 3 Não K2=

R
u

í
d

o
 
A

m
b

i
e
n

t
e

A
m

o
s
t
r
a
 
2

1ºM edição

29-06-16

Das 1:23h 

às 1:38h

35,7 dB (A)

2ºM edição

Das 1:39 

às 1:54h

35,2 dB (A) Não K1= 0 Não K2= 0

0 Não

38,5

41 dB (A) Não K1= 0

40,8 dB (A)

0

38,6

Lar-LAeq,Fast,médio (r.r)

Período de referência Nocturno

A actividade cumpre com a exigência do Regulamento Geral do Ruído

D 0

Valor-Limite 3

Duração acumulada do ruído particular 8

LAr 38,6

CRITÉRIO DE INCOMODIDADE

Nocturno (23:00h às 07:00h)

35,7 dB (A)

35,5 dB (A)

Ponto 1 
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Data

Período de

 medição

Lar, médio

Lar, médio 

ponderado

Lar

Duração

do patamar

49,7

CRITÉRIO DE INCOMODIDADE

Laeq, Fast Laeq, Impulse Características Tonais Características  impulsivas LAeq médio

R
u

í
d

o
 
A

m
b

i
e
n

t
e

A
m

o
s
t
r
a
 
1

1ºM edição

28-06-16

Das 15:10 

às 15:25h

48,7 dB (A) 54,1 dB (A) Não K1= 0 Não K2= 0

51,2

51,5

R
u

í
d

o
 
A

m
b

i
e
n

t
e

A
m

o
s
t
r
a
 
2

53,6 dB (A) Não K1= 0 K2=

51,9

2ºM edição

13

2ºM edição

Das 15:43 

às 15:58h

52,8 dB (A) 56,2 dB (A) Não K1= 0 Não K2= 0

1ºM edição

30-06-16

Das 16:24 

às 16:39h

50,8 dB (A) Não 0

Das 17:05 

às 17:20h

52,7 dB (A) 55,7 dB (A) Não K1= 0 Não K2= 0

49,1

49,7 13

2ºM edição

Das 16:41 

às 16:56h

47,8 dB (A) 50,4 dB (A) 47,8 dB (A)

dB (A) 52,4 dB (A)

1ºM edição

30-06-16

Das 17:24 

às 17:39h

51,0 dB (A) 53,4 dB (A) 51,0

50,2

2ºM edição

Das 17:39 

às 17:54h

49,3 dB (A) 51,4 dB (A) 49,3 dB (A)

R
u

í
d

o
 
R

e
s
i
d

u
a
l

A
m

o
s
t
r
a
 
1

1ºM edição

28-06-16

Das 16:25 

às 16:40h

50,1

R
u

í
d

o
 
R

e
s
i
d

u
a
l

A
m

o
s
t
r
a
 
2

dB (A)

50,1 dB (A)

Não Não

Não Não

CRITÉRIO DE INCOMODIDADE

Período de referência Diurno

LAr 51,5

Lar-LAeq,Fast,médio (r.r) 2

Duração acumulada do ruído particular 13

Valor-Limite 5

D 0

A actividade cumpre com a exigência do Regulamento Geral do Ruído

51,2

51,5

Ponto 2

51,9 dB (A)

Período de referência Diurno (07:00h às 20:00h)

dB (A)
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Data

Período de

 medição

Lar, médio

Lar, médio 

ponderado

Lar

34,3

Ponto 2

34,2 dB (A)

Período de referência Entardecer (20:00h às 23:00h)

dB (A)

CRITÉRIO DE INCOMODIDADE

Período de referência Entardecer

LAr 42,9

Lar-LAeq,Fast,médio (r.r) 0

Duração acumulada do ruído particular 3

Valor-Limite 4

D 0

A actividade cumpre com a exigência do Regulamento Geral do Ruído

34,4

Das 23:02 

às 23:17h

34,6 dB (A) 43,2 dB (A) Não K1= 0 Não K2= 0

2ºM edição

Das 23:05 

às 23:20h

34,5 dB (A) 39 dB (A) Não K1= 0 Não K2= 0

1ºM edição

29-06-16

Das 22:44 

às 22:59h

33,7 dB (A) Não 0

CRITÉRIO DE INCOMODIDADE

Laeq, Fast Laeq, Impulse Características Tonais Características  impulsivas LAeq médio

R
u

í
d

o
 
A

m
b

i
e
n

t
e

A
m

o
s
t
r
a
 
1

1ºM edição

27-06-16

Das 22:46 

às 23:01h

34,2 dB (A) 40,7 dB (A) Não K1= 0 Não K2= 0

34,4

34,3

R
u

í
d

o
 
A

m
b

i
e
n

t
e

A
m

o
s
t
r
a
 
2

39,3 dB (A) Não K1= 0 K2=

34,2

2ºM edição

Data

Período de

 medição

Lar, médio

Lar, médio 

ponderado

Lar

CRITÉRIO DE INCOMODIDADE

Laeq, Fast Laeq, Impulse Características Tonais Características  impulsivas LAeq médio

R
u

í
d

o
 
A

m
b

i
e
n

t
e

A
m

o
s
t
r
a
 
1

1ºM edição

27-06-16

Das 23:21 

às 23:36h

34,4 dB (A) 39,3 dB (A) Não K1= 0 Não K2= 0

34,3

34,7

R
u

í
d

o
 
A

m
b

i
e
n

t
e

A
m

o
s
t
r
a
 
2

39,8 dB (A) Não K1= 0 K2=

35,1

2ºM edição

2ºM edição

Das 23:37 

às 23:52h

34,1 dB (A) 38,3 dB (A) Não K1= 0 Não K2= 0

1ºM edição

29-06-16

Das 23:19 

às 23:34h

35,2 dB (A) Não 0

Das 23:36 

às 23:51h

35,0 dB (A) 40 dB (A) Não K1= 0 Não K2= 0

34,3

A actividade cumpre com a exigência do Regulamento Geral do Ruído

LAr 38,8

Lar-LAeq,Fast,médio (r.r) 0

Duração acumulada do ruído particular 8

Valor-Limite 3

D 0

CRITÉRIO DE INCOMODIDADE

Período de referência Nocturno

34,7

Ponto 2

35,1 dB (A)

Período de referência Nocturno (23:00h às 07:00h)

dB (A)
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Data

Período de

 medição

Lar, médio

Lar, médio 

ponderado

Lar

42,9

R
u

í
d

o
 
A

m
b

i
e
n

t
e

A
m

o
s
t
r
a
 
2

42,9

42,8

Características Tonais Características  impulsivas LAeq médio

R
u

í
d

o
 
A

m
b

i
e
n

t
e

A
m

o
s
t
r
a
 
1

1ºM edição

27-06-16

Das 11:20 

às 11:35h

42,4 dB (A) 46,2 dB (A) Não K1= 0 Não K2= 0

42,8

dB (A) 44,4 dB (A) Não K1= 0 Não K2= 0

43,0 dB (A)

dB (A)

1ºM edição

29-06-16

2ºM edição

Das 12:11 

às 12:26h

43,2 dB (A) 45 dB (A) Não K1= 0 Não K2= 0

dB (A) 46,4 dB (A) Não K1= 0 Não K2=

Das 17:35 

às 17:50h

42,9

LAr 42,9

Lar-LAeq,Fast,médio (r.r) 0

Duração acumulada do ruído particular 13

Valor-Limite 5

D 0

A actividade cumpre com a exigência do Regulamento Geral do Ruído

Período de referência Diurno

43,1

CRITÉRIO DE INCOMODIDADE

Período de referência Diurno

0

Ponto 3(07:00h às 20:00h)

CRITÉRIO DE INCOMODIDADE

Laeq, Fast Laeq, Impulse

43,0

2ºM edição

Das 18:02 

às 18:17h

Data

Período de

 medição

Lar, médio

Lar, médio 

ponderado

Lar

A actividade cumpre com a exigência do Regulamento Geral do Ruído

CRITÉRIO DE INCOMODIDADE

Período de referência Entardecer

LAr 38,8

Lar-LAeq,Fast,médio (r.r)

Duração acumulada do ruído particular 3

Valor-Limite 4

D 0

K1= 0 Não K2= 0

39,4 dB (A) 39,4

2ºM edição

Das 22:18 

às 22:33h

39,4 dB (A) 41 dB (A) Não K1= 0 Não K2= 0

38,8

2ºM edição

Das 22:21 

às 22:36h

38,0 dB (A) 39,1 dB (A) Não K1= 0 Não K2= 0

1ºM edição

29-06-16

Das 22:02 

às 22:17h

39,4 dB (A) 40,9

CRITÉRIO DE INCOMODIDADE

Período de referência Entardecer (20:00h às 23:00h) Ponto 3

Laeq, Fast Laeq, Impulse Características Tonais Características  impulsivas LAeq médio

R
u

í
d

o
 
A

m
b

i
e
n

t
e

A
m

o
s
t
r
a
 
1

1ºM edição

27-06-16

Das 22:06 

às 22:21h

38,3 dB (A) 39,3 dB (A) Não K1= 0 Não K2= 0

38,2 dB (A) 38,2

38,8

R
u

í
d

o
 
A

m
b

i
e
n

t
e

A
m

o
s
t
r
a
 
2

dB (A) Não
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Data

Período de

 medição

Lar, médio

Lar, médio 

ponderado

Lar

CRITÉRIO DE INCOMODIDADE

Período de referência Nocturno (23:00h às 07:00h) Ponto 3

Laeq, Fast Laeq, Impulse Características Tonais Características  impulsivas LAeq médio

R
u

í
d

o
 
A

m
b

i
e
n

t
e

A
m

o
s
t
r
a
 
1

1ºM edição

27-06-16

Das 0:08 

às 0:23h

34,2 dB (A) 40,1 dB (A) Não K1= 0 Não K2= 0

34,8 dB (A) 34,8

34,9

R
u

í
d

o
 
A

m
b

i
e
n

t
e

A
m

o
s
t
r
a
 
2

dB (A) Não

34,9

2ºM edição

Das 0:24 

às 0:39h

35,4 dB (A) 41,3 dB (A) Não K1= 0 Não K2= 0

1ºM edição

29-06-16

Das 0:12 

às 0:27h

34,5 dB (A) 40,2 K1= 0 Não K2= 0

35,0 dB (A) 35,0

2ºM edição

Das 0:28 

às 0:43h

35,4 dB (A) 41,2 dB (A) Não K1= 0 Não K2= 0

CRITÉRIO DE INCOMODIDADE

Período de referência Nocturno

LAr 34,9

Lar-LAeq,Fast,médio (r.r)

Duração acumulada do ruído particular 8

Valor-Limite 3

D 0

A actividade cumpre com a exigência do Regulamento Geral do Ruído
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8. INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Tendo em conta o estipulado na alínea b) no n.º1 e do n.º5 do artigo 13º do Regulamento 

Geral do Ruído (critério de incomodidade), pode concluir-se que: 

 Ponto 1 – Casa de habitação 

 De acordo com o disposto no n.º5, artigo 13, do Decreto-Lei 9/2007 de 17 de 

Janeiro, as condições avaliadas no ponto de medição, não considerando a contribuição 

da estimativa das incertezas associadas, encontram-se para o período diurno, 

entardecer e nocturno de acordo com as exigências regulamentares, uma vez que 

o disposto na alínea b), do n.º1, do artigo 13, do Decreto-Lei 9/2007 de 17 de Janeiro, 

não se aplica, em qualquer dos períodos de referência, para um valor do indicador LAeq 

do ruído ambiente no exterior igual ou inferior a 45 dB(A) ou para um valor do indicador 

LAeq do ruído ambiente no interior dos locais de recepção igual ou inferior a 27 dB(A), 

considerando o estabelecido nos n.º 1 e 4 do anexo I.” 

 Ponto 2 – Casa de habitação 

 As condições avaliadas no ponto de medição, não considerando a contribuição da 

estimativa das incertezas associadas, encontram-se para o período diurno, em 

conformidade com as exigências regulamentares, uma vez que a diferença entre o 

L

Ar 

[dB(A)] (ruído ambiente) e o L

Aeq 

[dB(A)] (ruído residual) não excede os 5 (A), 

cumprindo com o estipulado no Regulamento Geral do Ruído no ponto de medição. 

 De acordo com o disposto no n.º5, artigo 13, do Decreto-Lei 9/2007 de 17 de 

Janeiro, as condições avaliadas no ponto de medição, não considerando a contribuição 

da estimativa das incertezas associadas, encontram-se para o período entardecer e 

nocturno de acordo com as exigências regulamentares, uma vez que o disposto na 

alínea b), do n.º1, do artigo 13, do Decreto-Lei 9/2007 de 17 de Janeiro, não se aplica, 

em qualquer dos períodos de referência, para um valor do indicador LAeq do ruído 

ambiente no exterior igual ou inferior a 45 dB(A) ou para um valor do indicador LAeq do 

ruído ambiente no interior dos locais de recepção igual ou inferior a 27 dB(A), 

considerando o estabelecido nos n.º 1 e 4 do anexo I.” 
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 Ponto 3 – Casa de habitação 

 De acordo com o disposto no n.º5, artigo 13, do Decreto-Lei 9/2007 de 17 de 

Janeiro, as condições avaliadas no ponto de medição, não considerando a contribuição 

da estimativa das incertezas associadas, encontram-se para o período diurno, 

entardecer e nocturno de acordo com as exigências regulamentares, uma vez que 

o disposto na alínea b), do n.º1, do artigo 13, do Decreto-Lei 9/2007 de 17 de Janeiro, 

não se aplica, em qualquer dos períodos de referência, para um valor do indicador LAeq 

do ruído ambiente no exterior igual ou inferior a 45 dB(A) ou para um valor do indicador 

LAeq do ruído ambiente no interior dos locais de recepção igual ou inferior a 27 dB(A), 

considerando o estabelecido nos n.º 1 e 4 do anexo I.” 

Tendo por base o estipulado no n.º1, 2 e 3 do artigo 11º do Regulamento Geral do Ruído 

(Nível Sonoro Médio de Longa Duração), verifica-se que: 

 

 Ponto 1 – Casa de habitação 

 A envolvente analisada no ponto de medição está exposta ao valor de L

den

 43 dB (A), 

não considerando a contribuição da estimativa das incertezas associadas, cumpre com 

o valor limite estabelecido no regulamento geral do ruído para as zonas sensíveis, 

mistas e não classificadas; 

 A envolvente analisada no ponto de medição está exposta ao valor de Ln 36 dB (A), 

não considerando a contribuição da estimativa das incertezas associadas, cumpre com 

o valor limite estabelecido no regulamento geral do ruído para as zonas sensíveis, 

mistas e não classificadas. 

 

 Ponto 2 – Casa de habitação 

 A envolvente analisada no ponto de medição está exposta ao valor de L

den

 49 dB (A), 

não considerando a contribuição da estimativa das incertezas associadas, cumpre com 

o valor limite estabelecido no regulamento geral do ruído para as zonas sensíveis, 

mistas e não classificadas; 

 A envolvente analisada no ponto de medição está exposta ao valor de Ln 35 dB (A), 

não considerando a contribuição da estimativa das incertezas associadas, cumpre com 
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o valor limite estabelecido no regulamento geral do ruído para as zonas sensíveis, 

mistas e não classificadas. 

 Ponto 3 – Casa de habitação 

 A envolvente analisada no ponto de medição está exposta ao valor de L

den

 44 dB (A), 

não considerando a contribuição da estimativa das incertezas associadas, cumpre com 

o valor limite estabelecido no regulamento geral do ruído para as zonas sensíveis, 

mistas e não classificadas; 

 A envolvente analisada no ponto de medição está exposta ao valor de Ln 35 dB (A), 

não considerando a contribuição da estimativa das incertezas associadas, cumpre com 

o valor limite estabelecido no regulamento geral do ruído para as zonas sensíveis, 

mistas e não classificadas. 

 

Braga, 05 de Junho de 2016 

     

   

João Azevedo  

(Responsável Técnico do Laboratório)   
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LISTAGEM DE TAXA FLORÍSTICOS 

 

FAMÍLIA TAXON GRAU DE ENDEMISMO NATURALIDADE ANEXOS DL 156-A/2013 
BIÓTOPO / HABITAT 

A B C D E F G 

Apiaceae Foeniculum vulgare Autóctone 
  

   
X 

   
Apiaceae Oenanthe crocata Autóctone 

  

X 
      

Aquifoliaceae Ilex aquifolium Autóctone 
  

 
X 

     
Araliaceae Hedera hibernica Autóctone 

  

X 
      

Asparagaceae Polygonatum odoratum Autóctone 
  

X 
      

Asparagaceae Ruscus aculeatus Autóctone 
  

X X 
     

Aspleniaceae Asplenium trichomanes subsp. quadrivalens Autóctone 
  

X 
      

Asteraceae Andryala integrifolia Autóctone 
  

   
X X X X 

Asteraceae Calendula arvensis Autóctone 
  

  
X X X X X 

Asteraceae Galactites tomentosus Autóctone 
  

   
X 

   
Asteraceae Hypochaeris radicata Autóctone 

  
  

X X X X X 

Asteraceae Senecio vulgaris Autóctone 
  

   
X X X X 

Betulaceae Alnus glutinosa Autóctone 
  

X 
      

Blechnaceae Blechnum spicant subsp. spicant Autóctone 
  

X 
      

Boraginaceae Echium plantagineum Autóctone 
  

   
X 

   
Boraginaceae Omphalodes nitida Autóctone Endémica da Península Ibérica 

 

X 
      

Campanulaceae Jasione montana Autóctone 
  

  
X X X 

  
Caryophyllaceae Silene latifolia Autóctone 

  
       

Cistaceae Cistus psilosepalus Autóctone 
  

       
Cistaceae Tuberaria guttata Autóctone 

  
   

X 
   

Cucurbitaceae Bryonia dioica Autóctone 
  

X 
      

Dennstaedtiaceae Pteridium aquilinum subsp. aquilinum Autóctone 
  

X X X X X X X 

Ericaceae Arbutus unedo Autóctone 
  

X X 
  

X 
  

Ericaceae Calluna vulgaris Autóctone 
  

  
X X X X X 

Ericaceae Erica arborea Autóctone 
  

X 
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(cont.) 

FAMÍLIA TAXON GRAU DE ENDEMISMO NATURALIDADE ANEXOS DL 156-A/2013 
BIÓTOPO / HABITAT 

A B C D E F G 

Ericaceae Erica umbellata Autóctone 
  

  
X X X X X 

Fabaceae Acacia dealbata Introduzida Exótica 
 

      
X 

Fabaceae Acacia melanoxylon Introduzida Exótica 
 

      
X 

Fabaceae Adenocarpus lainzii Autóctone Endémica da Península Ibérica 
 

   
X 

   
Fabaceae Cytisus scoparius subsp. scoparius Autóctone 

  

X 
      

Fabaceae Cytisus striatus Autóctone 
  

X X X 
    

Fabaceae Trifolium repens Autóctone 
  

X 
      

Fabaceae Trifolium repens Inexistente 
  

X 
      

Fabaceae Ulex europaeus subsp. latebracteatus Autóctone Endémica da Península Ibérica 
 

  
X X X X X 

Fabaceae Ulex minor Autóctone 
  

  
X X X X X 

Fagaceae Castanea sativa Autóctone 
  

X X 
     

Fagaceae Quercus robur Autóctone 
  

X X 
     

Fagaceae Quercus suber Autóctone 
  

X X 
     

Lamiaceae Mentha suaveolens Autóctone 
  

X 
      

Myrtaceae Eucalyptus globulus subsp. globulus Introduzida Exótica 
 

    
X X X 

Oleaceae Fraxinus angustifolia subsp. angustifolia Autóctone 
  

X 
      

Osmundaceae Osmunda regalis Autóctone 
  

X 
      

Pinaceae Pinus pinaster Autóctone 
  

    
X X X 

Plantaginaceae Digitalis purpurea subsp. purpurea Autóctone 
  

  
X X X X X 

Plantaginaceae Plantago lanceolata Autóctone 
  

  
X X X X X 

Polygonaceae Rumex acetosa subsp. acetosa Autóctone 
  

X X 
     

Ranunculaceae Ranunculus repens Autóctone 
  

X 
      

Rhamnaceae Frangula alnus Autóctone 
  

X X 
     

Salicaceae Salix atrocinerea Autóctone 
  

X 
      

Urticaceae Urtica dioica Autóctone 
  

X 
      

Woodsiaceae Athyrium filix-femina Autóctone 
  

X 
      

Legenda: A – Carvalhal de carvalho-roble e amial ripícola; B – Carvalhal de carvalho-roble; C – Giestal; D – Vegetação ruderal com urzais-tojais esparsos; E – Povoamento de pinheiro-bravo; 

F – Povoamento de eucalipto; G – Povoamento de eucalipto e acacial 
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FICHAS DE BIÓTOPOS / HABITATS 

 

Biótopo Diretiva Habitat 
Principais espécies 

florísticas 
Principais espécies 

faunísticas 
Características VH Foto 

Carvalhal de Carvalho-
roble e amial ripícola 
 

Os mesobosques de Quercus 
robur enquadram-se no 
habitat 9230, mais 
precisamente no subtipo 
9230pt1 Carvalhais de 
Quercus robur. 
O amial ripícola enquadra-se 
no habitat 91E0, mais 
precisamente no subtipo 
91E0pt1. 

Alnus glutinosa 
Salix atrocinerea 
Fraxinus angustifólia 
Omphalodes nítida 
Athyrium filix-femina 
Asplenium trichomanes 
subsp. quadrivalens 
Quercus robur 
Quercus suber 
Arbutus unedo 
Ruscus aculeatus 
Frangula alnus 
Ilex aquifolium 

Pelophylax perezi 
Motacilla cinerea 
Garrulus glandarius 
Certhia brachydactyla 
Martes foina 
Lutra lutra 
Buteo buteo 
Aegithalus caudatus 
Parus major 

Correspondem a mesobosques 
dominados por Quercus robur, do Rusco-
aculeati-Quercetum roboris, em contacto 
catenal com amiais ripícolas do Narcisso 
Scrophulario-Alnetum glutinosae. 

Este biótopo / habitat desenvolve-se ao 
longo das principais linhas de água da 
região, nomeadamente a ribeira de 
Borzendes (a oeste do limite do Parque 
Empresarial de Formariz) e o rio Coura (a 
sul do limite do Parque Empresarial de 
Formariz). 

Contacta catenalmente com 
povoamentos de pinheiro-bravo e 
eucalipto, estes últimos situados em 
cotas superiores. 

8,6 

 

Carvalhal de carvalho-
roble 

Os mesobosques de Quercus 
robur enquadram-se no 
habitat 9230, mais 
precisamente no subtipo 
9230pt1 Carvalhais de 
Quercus robur. 

Quercus robur 
Quercus suber 
Arbutus unedo 
Ruscus aculeatus 
Frangula alnus 
Ilex aquifolium 

Vulpes vulpes 
Sus scrofa 
Motacilla alba 
Garrulus glandarius 
Certhia brachydactyla 
Buteo buteo 
Aegithalus caudatus 
Parus major 
Erithacus rubecula 
Fringilla coelebs 
Carduelis chloris 

Mesobosques dominados por Quercus 
robur. Correspondem a pequenas bolsas 
florestadas fragmentadas que 
confrontam com áreas agrícolas ou que 
contactam catenalmente com 
povoamentos de pinheiro-bravo e 
eucalipto. 

Ocupam geralmente as orlas de manchas 
importantes de floresta de produção, 
funcionando quase como um ecótono 
entre zonas florestais e agrícolas. 

8,0 
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(cont.) 

Biótopo Diretiva Habitat 
Principais espécies 

florísticas 
Principais espécies 

faunísticas 
Características VH Foto 

Giestal Não são enquadráveis em 
nenhum habitat do Anexo B-
I do DL 156-A/2013. 

Cytisus striatus 
Ulex europaeus subsp. 
latebracteatus 
Erica umbellata 
Calluna vulgaris 
Pteridium aquilinum 
subsp. aquilinum 

Vulpes vulpes 
Martes foina 
Sus scrofa 
Buteo buteo 
Aegithalus caudatus 
Sylvia undata 
Garrulus glandarius 
Troglodytes troglodytes 
Oryctolagus cuniculus 
 

Correspondem a matagais altos 
dominados por Cytisus striatus, do Ulici 
latebracteati-Cytisetum striati. 

Encontram-se geralmente associadas a 
áreas de produção florestal, contactando 
com povoamentos de pinheiro-bravo e 
eucalipto. Correspondem a zonas de 
corte ou zonas degradadas de espaços 
florestais de produção. 

Etapa subserial dos mesobosques 
autóctones. 

1,5 

 

Vegetação ruderal com 
urzais-tojais esparsos 

Não são enquadráveis em 
nenhum habitat da Diretiva 
Habitat 

Andryala integrifólia 
Senecio vulgaris 
Plantago lanceolata 
Adenocarpus lainzii 
Ulex europaeus subsp. 
latebracteatus 
Ulex minor 
Erica umbellata 
Pteridium aquilinum 
subsp. aquilinum 

Vulpes vulpes 
Martes foina 
Buteo buteo 
Aegithalus caudatus 
Sylvia undata 
 

Correspondem a terrenos com 
mobilização elevada e ação atrópica 
frequente. São zonas de urzais-tojais 
muito fragmentados do Ulicetum 
latebracteato-minoris, verificando-se 
elementos característicos desta 
comunidade de forma esparsa. 

Corresponde a comunidade vegetal 
dominante dentro dos limites do parque 
empresarial.  

De salientar que na área de 
reformulação e ampliação a mobilização 
de solos foi a mais importante, 
verificando-se áreas importantes de solo 
nu. 

1,0 
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(cont.) 

Biótopo Diretiva Habitat 
Principais espécies 

florísticas 
Principais espécies 

faunísticas 
Características VH Foto 

Povoamento de pinheiro-
bravo 

Não são enquadráveis em 
nenhum habitat da Diretiva 
Habitat 

Pinus pinaster 
Calluna vulgaris 
Arbutus unedo 
Erica umbellata 
Ulex minor 
Ulex europaeus subsp. 
latebracteatus 
Pteridium aquilinum 
subsp. aquilinum 
Eucalyptus globulus 

Certhia brachydactyla 
Troglodytes troglodytes 
Erithacus rubecula 
Sylvia atricapila 
Parus cristatus 
Serinus serinus 
 

Correspondem a plantações de pinheiro-
bravo (Pinus pinaster) com presença 
pontual de eucalipto e, em subcoberto 
alguns carvalhos-roble, e infestantes, 
nomeadamente espécimes de acácia-da-
austrália e acácia-mimosa. Subcoberto 
ocupado por matos rasteiros (tojais e 
urzais-tojais). 

Ocupam zonas de cumeada e as cotas 
mais elevadas das encostas dos vales da 
ribeira de Borzendes e rio Coura. 

0,8 

 

Povoamento de eucalipto Não são enquadráveis em 
nenhum habitat da Diretiva 
Habitat 

Eucalyptus globulus 
Pinus pinaster 
Calluna vulgaris 
Erica umbellata 
Ulex minor 
Pteridium aquilinum 
subsp. aquilinum 

Troglodytes troglodytes 
Serinus serinus 
Turdus merula 
Passer domesticus 

Correspondem geralmente a 
monoculturas recentemente plantadas. 
Subcoberto pouco desenvolvido com 
solo muito mobilizado, e matos rasteiros 
esparsos (tojais e urzais-tojais). 

Presente a oeste e norte do parque 
empresarial. 

0,8 

 

Povoamento de eucalipto 
com acácias 

Não são enquadráveis em 
nenhum habitat da Diretiva 
Habitat 

Eucalyptus globulus 
Acacia dealbata 
Acacia melanoxylon 
Pinus pinaster 
Calluna vulgaris 
Erica umbellata 
Ulex minor 
Pteridium aquilinum 
subsp. aquilinum 

Troglodytes troglodytes 
Serinus serinus 
Turdus merula 
Passer domesticus 

Biótopo / habitat em tudo semelhante 
ao anterior, porém com forte presença 
de infestantes, nomeadamente 
espécimes de acácia-da-austrália (Acacia 
melanoxylon) e acácia-mimosa (Acacia 
dealbata). 

Presente a sul e a este do limite do 
parque empresarial. 

0,0 
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(cont.) 

Biótopo Diretiva Habitat 
Principais espécies 

florísticas 
Principais espécies 

faunísticas 
Características VH Foto 

Terrenos agrícolas Não são enquadráveis em 
nenhum habitat da Diretiva 
Habitat 

 Corvus corone 
Columba palumbus 
Pica pica 
Passer domesticus 
Garrulus glandarius 
Aegithalos caudatus 

Corresponde a campos agrícolas, para 
agricultura de subsistência e produção 
de pasto. 

0,0 

 

 

Legenda: VH – Valoração de Biótopo / Habitat 
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LISTAGEM DE GRUPOS FAUNÍSTICOS 

 

 

Anfíbios Potencialmente Ocorrentes na Área em Estudo 

 

FAMÍLIA TAXA NOME VULGAR 
EC LV 

C 
EC LV 

A 
EC LV 

M 
EC 

IUCN 
FEN 

C 
FEN 

A 
FEN 
M 

BERNA BONA DL 156-A CAMPO 

Bufonidae Bufo bufo Sapo-comum LC - - LC2 R - - III - - - 

Bufonidae Bufo calamita Sapo-corredor LC - - LC2 R - - II - B-IV - 

Discoglossidae Alytes obstetricans Sapo-parteiro-comum LC - - LC2 R - - II - B-IV - 

Ranidae Pelophylax perezi Rã-verde LC NA NA LC2 R NI NI III - B-V X 

Ranidae Rana iberica Rã-ibérica LC - - NT2 R/EI - - II - B-IV - 

Salamandridae Chioglossa lusitanica Salamandra-lusitânica VU - - NT2 R/EI - - II - 
B-II e B-

IV 
  

Salamandridae Salamandra salamandra Salamandra-de-pintas-amarelas LC - - LC2 R - - III - - - 

Salamandridae Triturus boscai Tritão-de-ventre-laranja LC - - NT2 R/EI - - II - 
B-II e B-

IV 
- 

Salamandridae Triturus marmoratus Tritão-marmorado LC - - LC2 R - - III - B-IV - 

 

LEGENDA: 
Estatuto de Conservação: 
* Refere-se a alteração da categoria no 2º passo da avaliação (subida ou descida) nas avaliações feitas para Portugal. 
IUCN1. Estatuto IUCN versão 2.3 (1994). 2004 IUCN Red List of Threathned Species. In http://www.iucnredlist.org  
IUCN2. Estatuto IUCN versão 3.1 (2001). 2004 IUCN Red List of Threathned Species. In http://www.iucnredlist.org  
 
Fenologia: R – residente; I – Invernante; MR – Migrador; MP – Migrador de Passagem. 
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Répteis Potencialmente Ocorrentes na Área em Estudo 

 

FAMÍLIA TAXA NOME VULGAR 
EC LV 

C 
EC LV 

A 
EC LV 

M 
EC 

IUCN 
FEN 

C 
FEN 

A 
FEN 
M 

BERNA BONA DL 156-A CAMPO 

Lacertidae Timon lepida Sardão LC - - - R - - II - - - 

Lacertidae Lacerta schreiberi Lagarto-de-água LC - - LR/nt1 R/E - - II - 
B-II e B-

IV 
- 

Lacertidae Podarcis bocagei Lagartixa de bocage LC - - LC2 R/EI - - III - - - 

Scincidae Chalcides bedriagai Cobra-de-pernas-pentadáctila LC - - - R/EI - - II - B-IV - 

Scincidae Chalcides striatus Fura-pastos LC - - - R - - III - - - 

Colubridae Coronella austriaca Cobra-lisa-europeia VU - - LC2 R - - II - B-IV - 

Colubridae Natrix maura Cobra-de-água-viperina LC - - - R - - III - - - 

Colubridae Natrix natrix Cobra-de-água-de-colar LC - - LR/lc1 R - - III - - - 

 

LEGENDA: 
Estatuto de Conservação: 
* Refere-se a alteração da categoria no 2º passo da avaliação (subida ou descida) nas avaliações feitas para Portugal. 
IUCN1. Estatuto IUCN versão 2.3 (1994). 2004 IUCN Red List of Threathned Species. In http://www.iucnredlist.org  
IUCN2. Estatuto IUCN versão 3.1 (2001). 2004 IUCN Red List of Threathned Species. In http://www.iucnredlist.org  
 
Fenologia: R – residente; I – Invernante; MR – Migrador; MP – Migrador de Passagem; 
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Aves Potencialmente Ocorrentes na Área em Estudo 

 

FAMÍLIA TAXA NOME VULGAR 
EC LV 

C 
EC LV 

A 
EC LV 

M 
EC 

IUCN 
FEN 

C 
FEN 

A 
FEN 
M 

BERNA BONA DL 156-A CAMPO 

Accipitridae Circaetus gallicus Águia-cobreira NT* - - LC2 MR - - II II A-I   

Accipitridae Circus pygargus Águia-caçadeira EN - - LC2 MR - - II II A-I   

Accipitridae Accipiter gentilis Açor VU - - LC2 R - - II II -   

Accipitridae Accipiter nisus Gavião LC - LC LC2 R - R II II A-I   

Accipitridae Buteo buteo Águia-de-asa-redonda LC LC LC LC2 R R R II II - X 

Falconidae Falco tinnunculus Peneireiro LC - LC LC2 R - R II II -   

Columbidae Columba livia Pombo-das-rochas DD DD DD LC2 R R R III - D   

Columbidae Columba palumbus Pombo-torcaz LC DD RE LC2 R/V R R - - A-I e D X 

Columbidae Streptopelia decaocto Rola-turca LC - - LC2 R - - III - -   

Columbidae Streptopelia turtur Rola-brava LC - - LC2 MR - - III - D   

Cuculidae Cuculus canorus Cuco LC - - LC2 MR - - III - -   

Tytonidae Tyto alba Coruja-das-torres LC - LC LC2 R - R II - -   

Strigidae Strix aluco Coruja-do-mato LC - - LC2 R - - II - -   

Caprimulgidae Caprimulgus europaeus Noitibó-cinzento VU - - LC2 MR - - II - A-I   

Apodidae Apus apus Andorinhão-preto LC - - LC2 MR - - III - -   

Upupidae Upupa epops Poupa LC - VU LC2 MR/R - R II - -   

Picidae Jynx torquilla Torcicolo DD - - LC2 MR/V - - II - -   

Picidae Picus viridis Peto-real LC - - LC2 R - - II - -   

Picidae Dendrocopos major Picapau-malhado-grande LC - - LC2 R - - II - -   

Alaudidae Lullula arborea Cotovia-dos-bosques LC - - LC2 R/V - - III - A-I   

Alaudidae Alauda arvensis Laverca LC - - LC2 R/V - - III - -   

Hirundinidae Riparia riparia Andorinha-das-barreiras LC - - LC2 MR - - II - -   

Hirundinidae Hirundo rustica Andorinha-das-chaminés LC - - LC2 MR - - II - -   
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(cont.) 
 

FAMÍLIA TAXA NOME VULGAR 
EC LV 

C 
EC LV 

A 
EC LV 

M 
EC 

IUCN 
FEN 

C 
FEN 

A 
FEN 
M 

BERNA BONA DL 156-A CAMPO 

Hirundinidae Delichon urbicum Andorinha-dos-beirais LC - - LC2 MR - - II - -   

Motacillidae Anthus campestris Petinha-dos-campos LC - - LC2 MR - - II - A-I   

Motacillidae Anthus trivialis Petinha-das-árvores NT* - - LC2 MR - - II - -   

Motacillidae Motacilla cinerea Alvéola-cinzenta LC LC LC LC2 R/V R R II - - X 

Motacillidae Motacilla alba Alvéola-branca LC - - LC2 R/V - - II - - X 

Cinclidae Cinclus cinclus Melro-d'água LC - - LC2 R - - II - -   

Troglodytidae Troglodytes troglodytes Carriça LC - - LC2 R - - II - - X 

Prunellidae Prunella modularis Ferreirinha LC - - LC2 R - - II - -   

Turdidae Erithacus rubecula Pisco-de-peito-ruivo LC LC LC LC2 R/V R R II II - X 

Turdidae Phoenicurus phoenicurus Rabirruivo-de-testa-branca LC - - LC2 MR - - II II -   

Turdidae Saxicola torquatus Cartaxo LC - - LC2 R - - II II -   

Turdidae Turdus merula Melro LC LC LC LC2 R R R III II D X 

Turdidae Turdus philomelos Tordo-pinto NT*/LC - - LC2 RE/V - - III II D   

Turdidae Turdus viscivorus Tordoveia LC - - LC2 R - - III - -   

Sylviidae Cisticola juncidis Fuinha-dos-juncus LC - - LC2 R - - II II -   

Sylviidae Hippolais polyglotta Felosa-poliglota LC - - LC2 MR - - II II -   

Sylviidae Sylvia atricapilla Toutinegra-de-barrete LC LC LC LC2 R R R II II - X 

Sylviidae Sylvia communis Papa-amoras LC - - LC2 MR - - II II -   

Sylviidae Sylvia undata Felosa-do-mato LC - - LC2 R - - II - A-I X 

Sylviidae Sylvia melanocephala Toutinegra-dos-valados LC - - LC2 R - - II II -   

Sylviidae Phylloscopus ibericus Felosinha-ibérica LC - - LC2 MR - - II II -   

Sylviidae Regulus ignicapilla Estrelinha-real LC - LC LC2 R/E - - II II -   

Aegithalidae Aegithalos caudatus Chapim-rabilongo LC - - LC2 R - - III - - X 

Paridae Parus cristatus Chapim-de-poupa LC - - LC2 R - - II - - X 

Paridae Parus ater Chapim-carvoeiro LC - - LC2 R - - II - -   
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(cont.) 
 

FAMÍLIA TAXA NOME VULGAR 
EC LV 

C 
EC LV 

A 
EC LV 

M 
EC 

IUCN 
FEN 

C 
FEN 

A 
FEN 
M 

BERNA BONA DL 156-A CAMPO 

Paridae Parus caeruleus Chapim-azul LC - - LC2 R - - II - -   

Paridae Parus major Chapim-real LC - - LC2 R - - II - - X 

Certhiidae Certhia brachydactyla Trepadeira LC - - LC2 R - - II - - X 

Laniidae Lanius collurio Picanço-de-dorso-ruivo NT* - - LC2 MR - - II - A-I   

Corvidae Garrulus glandarius Gaio LC - - LC2 R - - - - D X 

Corvidae Pica pica Pega LC - - LC2 R - - - - D X 

Corvidae Corvus corone Gralha-preta LC - - LC2 R - - - - D X 

Corvidae Corvus corax Corvo NT* - - LC2 R - - III - -   

Sturnidae Sturnus unicolor Estrorninho-preto LC - - LC2 R - - II - -   

Passeridae Passer domesticus Pardal LC NA - LC2 R NI - - - - X 

Passeridae Passer montanus Pardal-montês LC - - LC2 R - - III - -   

Fringillidae Fringilla coelebs Tentilhão LC LC LC LC2 R R R III - -   

Fringillidae Serinus serinus Chamariz LC - - LC2 R - - II - - X 

Fringillidae Carduelis chloris Verdilhão LC NA LC LC2 R NI R II - - X 

Fringillidae Carduelis carduelis Pintassilgo LC NA LC LC2 R NI R II - -   

Fringillidae Carduelis cannabina Pintarroxo LC - - LC2 R - - II - -   

Fringillidae Pyrrhula phyrrula Dom-fafe LC - - LC2 R - - III - -   

Emberizidae Emberiza cirlus Escrevedeira LC - - LC2 R - - II - -   

Emberizidae Emberiza cia Cia LC - - LC2 R - - II - -   

Estrildidae Estrilda astrild Bico-de-lacre NA - - - NI** - - - - -   

LEGENDA: 
Estatuto de Conservação: 
* Refere-se a alteração da categoria no 2º passo da avaliação (subida ou descida) nas avaliações feitas para Portugal. 
IUCN1. Estatuto IUCN versão 2.3 (1994). 2004 IUCN Red List of Threathned Species. In http://www.iucnredlist.org  
IUCN2. Estatuto IUCN versão 3.1 (2001). 2004 IUCN Red List of Threathned Species. In http://www.iucnredlist.org  
 
Fenologia: R – residente; I – Invernante; MR – Migrador; MP – Migrador de Passagem 
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Mamíferos Potencialmente Ocorrentes na Área em Estudo 

 

FAMÍLIA TAXA NOME VULGAR 
EC LV 

C 
EC LV 

A 
EC LV 

M 
EC 

IUCN 
FEN 

C 
FEN 

A 
FEN 
M 

BERNA BONA DL 156-A CAMPO 

Erinacidae Erinaceus europaeus Ouriço-cacheiro LC NA - LR/lc1 R NI - III - -   

Soricidae Sorex minutus Musaranho-anão-de-dentes-vermelhos DD - - LR/lc1 R - - III - -   

Soricidae Sorex granarius Musaranho-de-dentes-vermelhos DD - - LR/lc1 R/EI - - III - -   

Soricidae Neomys anomalus Musaranho-de-água DD - - LC2 R - - III - -   

Soricidae Crocidura russula Musaranho-de-dentes-brancos LC - - LR/lc1 R - - III - -   

Talpidae Galemys pyrenaicus Toupeira-de-água VU - - VU1 R - - II - B-II e B-IV   

Talpidae Talpa occidentalis Toupeira LC - - LR/lc1 R/EI - - - - -   

Rhinolophidae Rhinolophus ferrumequinum Morcego-de-ferradura-grande VU - - LR/nt1 R - - II II* B-II e B-IV   

Rhinolophidae Rhinolophus hipposideros Morcego-de-ferradura-pequeno VU - - LC2 R - - II II* B-II e B-IV   

Leporidae Lepus granatensis Lebre LC - - - R - - III - -   

Leporidae Oryctolagus cuniculus Coelho-bravo NT* NA NA LR/lc1 R NI NI - - - X 

Sciuridae Sciurus vulgaris Esquilo LC - - NT2 R - - III - -   

Muridae Arvicola sapidus Rata-de-água LC - - LR/nt1 R - - - - -   

Muridae Microtus lusitanicus Rato-cego LC - - LR/lc1 R - - - - -   

Muridae Apodemus sylvaticus Rato-do-campo LC - - LC2 R - - - - -   

Muridae Rattus norvegicus Ratazana NA NA NA LR/lc1 Ni NI NI - - -   

Muridae Rattus rattus Rato-preto LC NA NA LR/lc1 R NI NI - - -   

Muridae Mus domesticus Rato-caseiro LC NA NA LR/lc1 R NI NI - - -   

Muridae Mus spretus Rato-das-hortas LC NA - LC2 R NI - - - -   

Canidae Canis lupus Lobo EN - - LC2 R - - II - 
B-II* e B-

IV 
  

Canidae Vulpes vulpes Raposa LC - - LC2 R - - - - D X 

Mustelidae Mustela nivalis Doninha LC NA - LR/lc1 R NI - III - -   
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(cont.) 
 

FAMÍLIA TAXA NOME VULGAR 
EC LV 

C 
EC LV 

A 
EC LV 

M 
EC 

IUCN 
FEN 

C 
FEN 

A 
FEN 
M 

BERNA BONA DL 156-A CAMPO 

Mustelidae Mustela erminea Arminho DD - - LR/lc1 R - - III - -   

Mustelidae Mustela putorius Toirão DD - - LR/lc1 R - - III - B-V   

Mustelidae Mustela vison Visão-americano NA - - LR/lc1 NI - - - - -   

Mustelidae Martes foina Fuinha LC - - LR/lc1 R - - III - - X 

Mustelidae Martes martes Marta DD - - LR/lc1 R - - III - B-V   

Mustelidae Meles meles Texugo LC - - LR/lc1 R - - III - -   

Mustelidae Lutra lutra Lontra LC - - NT2 R - - II - B-II e B-IV X 

Viverridae Genetta genetta  Geneta LC - - LR/lc1 NI - - III - B-V   

Felidae Felis sylvestris Gato-bravo VU - - LC2 R - - II - B-IV   

Suidae Sus scrofa Javali LC - - LR/lc1 R - - - - - X 

Cervidae Capreolus capreolus Corço LC - - LR/lc1 R - - III - -   

 

LEGENDA: 
Estatuto de Conservação: 
* Refere-se a alteração da categoria no 2º passo da avaliação (subida ou descida) nas avaliações feitas para Portugal. 
IUCN1. Estatuto IUCN versão 2.3 (1994). 2004 IUCN Red List of Threathned Species. In http://www.iucnredlist.org  
IUCN2. Estatuto IUCN versão 3.1 (2001). 2004 IUCN Red List of Threathned Species. In http://www.iucnredlist.org  
 
Fenologia: R – residente; I – Invernante; MR – Migrador; MP – Migrador de Passagem; 
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AVALIAÇÃO DE IMPACTES E CONCLUSÕES 

 

 

1. IMPACTES NA FASE DE CONSTRUÇÃO 

 
1.1 FLORA, VEGETAÇÃO E HABITATS 

Conforme referido no EIA, na fase de construção os impactes diretos na flora, vegetação 

e habitats prendem-se essencialmente com os trabalhos de desmatação e remoção de 

coberto vegetal, na área de implantação do novo loteamento industrial. 

 

De acordo com a descrição dos pontos anteriores, a área de reformulação e ampliação 

do parque empresarial (lotes e arruamentos) abrange maioritariamente zonas de 

vegetação ruderal com urzais-tojais esparsos (cerca de 65% da área de ampliação), 

afetando ainda alguns exemplares de eucalipto, acácias e pinheiro bravo. Como 

referido anteriormente, as áreas afetadas apresentam forte alteração, principalmente 

na zona de vegetação ruderal, onde mobilizações de solo importante são evidentes 

(verificam-se áreas importantes de solo nu). Nenhum dos biótopos afetados é 

enquadrável em habitats da Diretiva Habitat, nem se verifica a afetação de espécies 

RELAPE. 

 

As áreas sobrantes (cerca de 6,9 ha), não sujeitas a intervenção, encontram-se 

destinadas a zonas verde de reserva e proteção, com funções de estabilização de 

vertentes e de enquadramento arbóreo. Estas últimas estarão sujeitas às seguintes 

ações: 

 Redução da densidade da vegetação rasteira e corte de árvores não autóctones 

(acácias, pinheiros e eucaliptos); 

 Fornecimento e espalhamento de terra vegetal em taludes com uma camada 

de 0.20m de espessura, fertilização e hidrossementeira de espécies arbustivas; 

 Fornecimento e plantação de Quercus robur com altura mínima de fuste 1.80m, 

para criação de sebe arbórea em torno das zonas de loteamento. 
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À semelhança da área de reformulação e ampliação do parque empresarial (lotes e 

arruamentos), as áreas sobrantes (áreas verdes) desenvolvem-se maioritariamente em 

zonas de vegetação arbustiva, nomeadamente em área de vegetação ruderal com 

urzal-tojal esparso (29,53%) e giestal (16,32%), seguindo-se as áreas de povoamento 

de eucalipto com acacial (36,60%) e povoamento de pinheiro-bravo (9,70%). 

 

De forma marginal, as áreas sobrantes abrangem ainda áreas de eucaliptal e carvalhal. 

No caso do carvalhal, a integração paisagística não prevê qualquer tipo de intervenção. 

 

No cômputo geral, no que se refere à afetação direta de comunidades vegetais, 

associadas às operações de desmatação e remoção de vegetação, considera-se que os 

impactes, embora negativos, diretos e permanentes, são de reduzida magnitude e 

pouco significativos, uma vez que a afetação incidirá maioritariamente em 

comunidades de reduzido interesse ecológico. É ainda de salientar que nenhuma 

espécie e/ou habitat de interesse conservacionista elevado será diretamente afetado 

pelo projeto de expansão, sendo as comunidades vegetais afetadas comuns, e de 

ampla distribuição pelo território nacional. 

 

Há ainda que considerar o eventual impacte indireto inerente à libertação de poeiras 

aquando da construção, e sua deposição na vegetação presente na envolvente, o que 

poderá ter implicações sanitárias na mesma. Todavia, este impacte limitar-se-á a 

vegetação adjacente aos novos lotes, de reduzido valor (eucalipto, acacial e matos), 

sendo, além disso, este impacte muito temporário e limitado aos períodos mais secos 

do ano.  

 

De referir que estes impactes serão minimizáveis, mediante aplicação de medidas de 

gestão ambiental em obra, tais como a aspersão com água da zona de obra e 

vegetação adjacente, nos períodos mais secos.  
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1.2 FAUNA 

Em relação aos impactes relativos à fauna para a fase de construção, conforme referido 

no EIA, estes decorrem das operações de escavação, movimentos de terras e 

circulação de viaturas, com efeitos na destruição dos seus biótopos, eventual 

mortalidade direta (atropelamentos ou esmagamento) e a perturbação visual e sonora 

sobre as diferentes espécies ocorrentes no local. 

 

No que se refere à afetação de biótopos, conforme verificado na flora, vegetação e 

habitats, serão afetadas áreas intervencionadas e alteradas de baixo valor ecológico e, 

por vezes, com zonas de solo nu. 

 

Desta forma, a afetação dos referidos biótopos pode ser considerada de marginal ou 

mesmo inexistente. Este impacte é assim negativo, direto, certo, permanente, de 

magnitude reduzida e pouco significativo. 

 

Para além disso e tendo em conta que se trata também de uma área adjacente a uma 

zona industrial existente, as condições de abrigo são também já muito reduzidas, não 

ocorrendo espécies mais sensíveis do ponto de vista ecológico. 

 

 

2. IMPACTES NA FASE DE EXPLORAÇÃO 

 
2.1 FLORA, VEGETAÇÃO E HABITATS 

Conforme referido no EIA, a fase de exploração corresponde ao funcionamento do 

Parque Empresarial já com as novas unidades industriais em operação na área de 

expansão. 

 

Nesta fase não se preveem afetações adicionais, nem quaisquer novos impactes na 

ecologia. Sendo assim, o impacte na flora, vegetação e habitats na fase de 

funcionamento mantém as alterações iniciadas na fase de construção, sendo 

classificado de negativo, permanente, irreversível, direto, de magnitude reduzida e pouco 

significativo. 
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Importa salientar que a integração paisagística do Parque Empresarial prevê a 

remoção de espécies invasoras exóticas, e a plantação de espécies autóctones 

características da região, nomeadamente de uma sebe arbórea de carvalho-roble, que 

se traduz como um aspeto positivo, constituindo uma medida de potenciação das 

comunidades autóctones locais. 

 

 

2.2 FAUNA 

Ao nível da fauna, os novos elementos apresentados para a caracterização da situação 

de referência em nada alteram a avaliação de impacte apresentada em EIA. O principal 

impacte decorrente da presença do loteamento industrial, prende-se com a 

impermeabilização da área dos lotes e a edificação das unidades industriais, o que 

implicará uma redução do habitat disponível para as espécies. Poderá igualmente 

ocorrer um impacte negativo associado ao aumento da perturbação local devido ao 

aumento da movimentação de veículos e pessoas. 

 

Face a presença de biótopos de baixo valor ecológico na área de implantação de 

projeto, e ausência de espécies especialmente sensíveis às perturbações 

antropomórficas, os impactes negativos são considerados de diretos, permanentes e 

irreversíveis, de magnitude reduzida e pouco significativos. 
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3. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO / POTENCIAÇÃO / COMPENSAÇÃO  

 As zonas selecionadas para serem sujeitas a desmatações devem ser 

assinaladas, permitindo a identificação das áreas de intervenção em qualquer 

instante; 

 Deverá ser realizado o acompanhamento ambiental durante a fase de 

construção, de forma a garantir que a área de afetação seja a mínima possível, 

evitando a destruição do coberto vegetal fora das áreas estritamente 

necessárias à implantação das estruturas do projeto; 

 Os materiais vegetais removidos deverão ser conduzidos a destino final 

adequado, sendo interdita a sua deposição no aterro a construir que deve ser 

isento de matéria orgânica; 

 Aspersão com água da zona de obra e vegetação adjacente, nos períodos mais 

secos, de modo a evitar a emissão e deposição de poeiras na vegetação 

presente na envolvente da empreitada; 

 Integração paisagística das áreas sobrantes do Parque Empresarial de Formariz 

(áreas verdes de reserva e proteção) com espécies autóctones adaptadas às 

condições edáficas e climáticas locais (PIP – Projeto de Integração Paisagística – 

Anexo 13.2); 

 Controlo e erradicação de espécies exóticas infestantes dentro do 

limite do Parque Empresarial de Formariz (este plano de erradicação de 

espécies exóticas infestantes está incluído no PIP – Projeto de Integração 

Paisagística – Anexo 13.2). 
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FATOR AMBIENTAL: USO DO SOLO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 
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AVALIAÇÃO AMBIENTAL E CONCLUSÕES 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

O EIA efetuou, em termos de Uso de Solos e de Ordenamento Território, uma 

descrição da área do projeto e da envolvente mais próxima, tendo proposto um 

conjunto de medidas de minimização para as diferentes fases do projeto. 

 

De forma a dar resposta ao solicitado no parecer, procedeu-se à revisão da cartografia 

apresentada no EIA. Apresenta-se de seguida uma análise da situação de referência e 

avaliação de impactes com base na nova cartografia elaborada. 

 

 

2. USO DO SOLO 

Com base na Fig. Adit. 8 – Carta de Uso do Solo, apresentada no Anexo 2, constata-se que 

os principais usos ocorrentes na zona de estudo são florestais, nomeadamente, 

floresta de produção e floresta de proteção. Destacam-se ainda dentro do limite do 

parque empresarial de Formariz, para além da própria área industrial existente, 

importantes áreas de matos. A norte e nordeste da área de estudo, predominam áreas 

agrícolas em mosaico com áreas sociais, destacando-se ainda uma pequena área de 

equipamentos coletivos. 

 

Os espaços de floresta de produção caracterizam-se por plantações de pinheiro-bravo 

e eucalipto, e presença de acacial. A floresta de proteção corresponde a bosques 

autóctones que se desenvolvem predominantemente ao longo das principais linhas de 

água existentes, designadamente ao longo do rio Coura e ribeira de Borzendes. Os 

matos são dominados por giestas e tojo, sendo visível, dentro do limite do parque 

empresarial muitas zonas mobilizadas e fortemente alteradas, em que se verifica 

ausência de vegetação. 

 

Destaca-se ainda na área de estudo, como principal eixo rodoviário (Rede Viária) a 

EM513, que estabelece uma ligação entre o atual parque empresarial e a EN303. 
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O aglomerado urbano mais próximo corresponde à povoação de Monte, localizada a 

nascente do Parque Empresarial de Formariz, na envolvente da M513 e EN303. 

 

No que respeita à avaliação de impactes, durante a fase de construção, as atividades 

desenvolvidas resultam em impactes diretos sobre a ocupação atual do solo, 

sendo os atuais usos substituídos por outros, por via da desmatação e terraplenagem a 

efetuar.  

 

Assim, as principais áreas afetadas correspondem a matos, seguindo-se a floresta de 

produção de pinheiro-bravo e eucalipto (e acacial à mistura), mas de forma muito 

reduzida. Tratam-se, assim, de afetações sem quaisquer usos específicos (matos ou já 

solos nús) ou afetação de exemplares arbóreos de eucaliptos e pinheiro-bravo, de 

forma muito marginal, com reduzido valor económico. 

 

Dado que não se prevê qualquer ação do projeto nos aglomerados mais próximos, os 

impactes no uso do solo serão nulos. 

 

Em termos da rede viária não se perspetivam igualmente impactes no uso do solo, com 

exceção da ligação a nascente (Arruamento D até à M513), correspondente a uma 

zona com eucaliptos, acácias e pinheiro bravo. Margina-se uma pequena área agrícola 

e uma mancha de carvalhal que não serão, contudo, interferidos. 

 

Os impactes na ocupação do solo gerados durante a fase de exploração decorrem da 

afetação permanente que se iniciou com a implantação do projeto durante a fase de 

construção, sendo portanto impactes permanentes e já avaliados. 

 

Os impactes no uso do solo são considerados pouco significativos, dado se tratar de 

uma área sem quaisquer usos sensíveis ou económicos associados, correspondendo a 

uma área que de certo modo se encontra expectante face a uma ampliação do Parque 

Empresarial existente. 
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De referir que igualmente não se prevê qualquer afetação nos usos do solo nos 

aglomerados mais próximos, pelo que os impactes nos seus usos são considerados 

nulos. 

 

Em termos de rede viária, os impactes correspondem aos impactes já avaliados na fase 

de construção, sendo portanto impactes nulos. 

 

 

3.  ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

 
3.1 ORDENAMENTO 

No EIA, para a área de estudo, foram identificados os seguintes instrumentos de 

Ordenamento em vigor, de âmbito Nacional e Regional: 

 Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território; 

 Plano Setorial Rede Natura 2000; 

 Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas que Integram a Região Hidrográfica 1 

– PGBH do Minho e Lima; 

 Plano de Bacia Hidrográficas do Rio Minho (PBHRM); 

 Plano Regional de Ordenamento Florestal do Alto Minho; 

 Plano Regional de Ordenamento do Território (PROT) do Norte. 

 

Refira-se, que após análise dos diferentes planos acima identificados realizada no EIA, 

verifica-se que a tipologia de projeto, e naturalmente a sua expansão, se enquadram 

nas orientações dos mesmos. 

 

Acresce a estes o Plano de Intervenção para Gestão de Combustíveis (PIGC), realizado 

no âmbito da expansão do Parque Empresarial de Formariz pela Câmara Municipal de 

Paredes de Coura, o qual é apresentado no Anexo 4.5.  
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Este Plano foi desenvolvido de acordo com a legislação em vigor, nomeadamente no 

estabelecido no decreto-lei nº124/2006, de 28 de junho, republicado pelo decreto-lei 

nº17/2009, de 14 de janeiro, que estabelece as medidas e ações a adotar no âmbito do 

Sistema Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios. 

 

Relativamente ao Plano Diretor Municipal (PDM) de Paredes de Coura este foi 

publicado pela Resolução do Conselho de Ministros 82/95, de 25 de agosto. À data de 

elaboração do Estudo de Impacte Ambiental (EIA), já se encontrava aprovada a 

primeira revisão, pelo Aviso n.º 143/2016, de 17 de novembro de 2015, tendo sido 

publicada em Diário da República, 2ª série de 7 de janeiro de 2016. 

 

De referir que a análise apresentada no EIA foi efetuada com base no PDM revisto. 

Assim, pela análise da Carta de Ordenamento do PDM revisto (ver Fig. Adit. 9, Anexo 2) 

verifica-se que o espaço do Parque Empresarial de Formariz se encontra devidamente 

delimitado e incluído na classe de “Espaços de Atividades Económicas”. 

 

Os Espaços de Atividades Económicas, de acordo com o Regulamento do PDM: 

 
1 – Correspondem às áreas que se destinam, preferencialmente, à ocupação e 

desenvolvimento de atividades económicas, podendo nelas estabelecer-se, ainda, 

outras atividades ou usos, designadamente infraestruturas, espaços verdes e 

equipamentos de utilização coletiva. 

2– Não é permitido o uso habitacional, salvo o adstrito ao pessoal de segurança. 

 

A envolvente ao Parque Empresarial está classificada como Solo Rural (“Espaço 

Agrícola”, “Espaço Florestal de Proteção”, “Espaço Florestal de Conservação”, “Espaço 

Florestal de Produção”, “Espaço de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal” e “Área de 

Edificação Dispersa”), Solo Urbano e Urbanizado (“Espaços Urbanos de Baixa 

Densidade”), Solo Urbanizável (“Espaços Urbanos de Baixa Densidade”), Espaço 

Cultural (“Áreas de Valor Arqueológico”) e Espaços de Uso Especial (“Espaços Verdes 

de Utilização Coletiva”). 
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Salienta-se ainda que na envolvente do Parque Empresarial verifica-se a existência de 

uma área definida como Faixa de Gestão de Combustível, de acordo com PIGC 

apresentado no Anexo 4.5. 

 

De referir que o aglomerado urbano mais próximo, correspondente a Monte, 

encontra-se incluído na categoria de Solo Urbano e Urbanizado, classificado como 

“Espaço Urbano de Baixa Densidade”. 

 

No que se refere à rede viária da envolvente, esta encontra-se em incluída na 

categoria de “Espaços Canais”, classificadas de acordo com a Rede Rodoviária 

Nacional. 

 

Importa ainda referir a presença duas linhas de água na zona de estudo, 

nomeadamente o rio Coura e a ribeira de Borzendes, afluente do rio Coura. 

 

Uma vez que a área de reformulação e ampliação do atual projeto se encontra inserida 

no espaço definido para o Parque Empresarial de Formariz, o qual, como acima 

referido, está classificado na categoria de “Espaços de Atividades Económicas”, o 

projeto em avaliação encontra-se em conformidade com o ordenamento do território 

proposto.  

 

Os impactes do projeto são assim considerados de positivos, elevados, permanentes e 

muito significativos, concretizando as orientações de desenvolvimento. 

 

Dado que não se prevê qualquer ação do projeto nos aglomerados mais próximos nem 

na rede viária envolvente, o projeto em estudo não apresenta qualquer impacte a este 

nível. 
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3.2 CONDICIONANTES 

De acordo com a Carta de Condicionantes do PDM revisto (ver Fig. Adit. 10, 

Anexo 2), verifica-se que a zona do Parque Empresarial não apresenta 

condicionamentos, havendo apenas a referir a ocorrência pontual de área 

pertencentes a Áreas submetidas ao Regime Florestal, Outros Sistemas pertencentes 

aos Recursos Ecológicos e Áreas efetivamente Comprometidas pertencentes às Áreas 

de Exclusão da REN.  

 

De referir a existência de uma Linha Elétrica de Alta Tensão, que atravessa o Parque 

Empresarial no sentido norte-sul. 

 

Estas áreas são contudo muito marginalmente interferidas pela área a lotear, sendo 

que na sua quase maioria ficarão inseridas na área verde envolvente ao parque que a 

autarquia prevê melhorar através de um projeto de integração paisagística, pelo que 

no essencial serão mantidas na sua função. Os impactes negativos desta interferência 

são assim reduzidos e pouco significativos. 

 

Na envolvente do Parque verifica-se a presença de Áreas de Reserva Agrícola Nacional, 

Áreas submetidas ao Regime Florestal, Leitos de Cursos de Água, Outros Sistemas 

pertencentes aos Recursos Ecológicos, uma Linha Elétrica de Alta Tensão e Posto de 

transformação, as quais não serão interferidas pelo projeto. 
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CARACTERIZAÇÃO DO ESTADO DA SITUAÇÃO ATUAL, AVALIAÇÃO DE IMPACTES E MEDIDAS 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

Os trabalhos arqueológicos executados no âmbito do Descritor Património do Estudo 

de Impacte Ambiental (Projeto de Execução) relativo ao projeto da “Ampliação do 

Parque Empresarial de Formariz, em Paredes de Coura”, tiveram resultados nulos, ou 

seja, em toda a área de incidência deste projeto, não se identificaram ocorrências 

patrimoniais à superfície do terreno. 

 

Considerando as características do projeto, este trabalho tem um carácter geográfico 

pontual, incidente numa área bem delimitada, conforme mostra a Fig. Adit. 20 do 

Anexo 2. 

 

A estratégia aplicada neste estudo dividiu-se em três etapas: 

 Planeamento e levantamento bibliográfico de toda a informação disponível. 

 Realização de prospeções arqueológicas sistemáticas em toda a área de 

implantação deste projeto.  

 Elaboração de um relatório final. 

 

 

O presente texto tem com principais objetivos: 

 Caraterização dos locais com valor patrimonial identificados na área de 

incidência do projeto. 

 Avaliação patrimonial de cada sítio. 

 Avaliação de impactes patrimoniais. 

 Proposta de medidas de mitigação patrimonial (especificas e genéricas). 
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2. SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

 
 

2.1 METODOLOGIA 

Os trabalhos arqueológicos que aqui se propõem foram executados segundo o 

Regulamento dos Trabalhos Arqueológicos (Decreto-Lei n.º 164/2014, de 4 de 

novembro de 2014), o Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro (Regulamentação 

dos Procedimentos de AIA), os Decretos-lei n.º 114/2012 e n.º 115/2012, de 25 de 

maio de 2012 (Lei orgânica das Direções Regionais de Cultura e da Direção-Geral do 

Património Cultural, respetivamente) e pretendem cumprir os termos de referência 

para o descritor património arqueológico em Estudos de Impacte Ambiental (Circular 

do Instituto Português de Arqueologia, de 10 de setembro de 2004). 

 

O pedido de autorização de trabalhos arqueológicos (P.A.T.A.) foi enviado 

à Direção Geral de Património Cultural, no dia 16 de março de 2016, 

com a direção científica de João Albergaria, tendo obtido parecer favorável, 

por parte da Direção Geral de Património Cultural, em 13 de Abril de 2016 – 

DRCN-DSBC/2016/16-05/253/PATA/6472 (C.S:144107). No Anexo 12.2 apresenta-se o 

respetivo ofício. 

 

 

2.1.1 LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÃO 

 

 Escala de análise espacial 

A situação atual do fator Património circunscreve uma pequena área de enquadramento 

histórico, que tem a finalidade de facilitar a integração dos elementos patrimoniais 

eventualmente registados nas prospeções arqueológicas. 

 

A área de incidência do projeto corresponde à área de ocupação da ampliação do Parque 

Empresarial (lotes e espaço circundante). A área de impacte direto consiste ao espaço 

ocupado diretamente pelos diversos equipamentos (edifícios, saneamento, acessos, 

comunicações, modelação de terrenos para jardins, etc.). A área de impacte indireto 

corresponde à área prospetada sem afectação direta no solo. 
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 Recolha bibliográfica 

O levantamento da informação de cariz patrimonial e arqueológico incidiu sobre os 

seguintes recursos: 

 Portal do Arqueólogo: Sítios (Base de Dados Nacional de Sítios Arqueológicos, 

doravante designada Endovélico)2 da responsabilidade da Direcção Geral do 

Património Cultural (DGPC). 

 Ulysses, sistema de informação do património classificado/DGPC 3 da 

responsabilidade da Direcção Geral do Património Cultural (DGPC). 

 SIPA, Sistema de Informação para o Património Arquitectónico do Instituto da 

Habitação e da Reabilitação Urbana4.  

 Património Geológico de Portugal: Inventário de geossítios de relevância 

nacional da responsabilidade da Universidade do Minho5 

 IGeoE-SIG: Instituto Geográfico do Exército6. 

 Googlemaps7. 

 Plano Director Municipal de Paredes de Coura, ratificado pela Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 82/95, de 11 de maio de 1995, DR n.º 196, Série I-B, 

de 25-8-1995. 

 Bibliografia publicada sobre a região. 

 

 

 Análise toponímica 

A análise dos topónimos recenseados na CMP 1:25.000, verificou a ausência de 

topónimos com potencial significado arqueológico na área de projeto do 

empreendimento em estudo. 

                                                           
2 http://arqueologia.igespar.pt/index.php?sid=sitios 
3 http://www.patrimoniocultural.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/ 
4 http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPASearch.aspx?id=0c69a68c-2a18-4788-9300-

11ff2619a4d2 
5 http://geossitios.progeo.pt/index.php 
6 http://www.igeoe.pt/ 
7 https://maps.google.pt/ 
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2.1.2 PROSPEÇÃO ARQUEOLÓGICA 

As prospeções arqueológicas realizaram-se no dia 30 de junho de 2016, de forma 

sistemática em toda a área de incidência do projeto. 

 

 

 Visibilidade do terreno 

O descritor de visibilidade do terreno encontra-se organizado em duas categorias 

subordinadas: a primeira consiste numa análise geral da visibilidade do terreno, que 

permite distinguir as grandes unidades de observação; a segunda distingue-se pela 

necessidade de pormenorizar o grau de visibilidade boa do terreno (ver Quadro 12.1-2). 

 

Quadro 12.1-1 - Graus de visibilidade do terreno 

 

Visibilidade má do terreno 

 

1 Intransponível ao percurso pedestre. 

Visibilidade mista do terreno 2 
Arvoredo denso, mas com o mato medianamente limpo. 
Facilita o percurso pedestre e a observação geral do 
terreno. 

Visibilidade média do terreno 3 

Arvoredo pouco denso e com vegetação acima do 
joelho. 
Facilita o percurso pedestre e a observação de 
construções. 

Visibilidade boa do terreno 4 

Arvoredo pouco denso e com vegetação abaixo do 
joelho. 
Facilita o percurso pedestre, a observação de 
construções e de materiais arqueológicos. 

Solo urbano 5 

Sem arvoredo, com vegetação abaixo do joelho, grande 
quantidade de entulho e de lixo recente. 
Observação de construções, mas superfície de solo 
original sem qualidade de observação. 

Aterros e escavações 6 

Sem arvoredo, sem vegetação e com o terreno 
completamente revolvido. 
Superfície do solo original sem qualidade de 
observação. 

Área vedada 7 Intransponível ao percurso pedestre. 

Terreno de forte inclinação 8 
Percurso pedestre dificultado por questões de 
segurança. 

Áreas de fogo e de desmatação 9 
Arvoredo pouco denso e vegetação rasteira 
Facilita o percurso pedestre, a observação de 
construções e de materiais arqueológicos. 
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Quadro 12.1-2 - Grau de diferenciação do descritor 4 

 

Visibilidade mínima da superfície 
do solo 

 4.1 Vegetação rasteira a cobrir a quase totalidade do solo. 
Observação facilitada de construções, mas com 
identificação difícil de materiais arqueológicos. 

Visibilidade intermédia da 
superfície do solo 

4.2 Vegetação rasteira a cobrir parcialmente o solo. 
Observação facilitada de construções e identificação 
razoável de materiais arqueológicos. 

Visibilidade elevada da 
superfície do solo 

4.3 Solo limpo por trabalhos agrícolas recentes. 
Observação facilitada de construções e de materiais 
arqueológicos. 

 

 

 

 Ficha de sítio 

O registo dos sítios com valor patrimonial identificados no decorrer dos trabalhos de 

campo é feito numa ficha criada para este efeito. 

 

A Ficha de Sítio encontra-se organizada em cinco grupos de descritores relacionados 

com os seguintes objetivos: 

 Identificação; 

 Localização administrativa e geográfica; 

 Descrição da Paisagem; 

 Caracterização do material arqueológico; 

 Caracterização das estruturas; 

 Avaliação e classificação do valor patrimonial; 

 Avaliação e classificação do valor de impacte patrimonial. 
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Quadro 12.1-3 - Grupo de descritores relacionado com a identificação de sítio 

Número  Numeração sequencial dos sítios identificados. 

Designação 
Nome do lugar identificado ou do topónimo mais próximo situado na 
mesma freguesia. 

CNS 
Classificação Numérica de Sítios, atribuída na Base de Dados 
Endovélico (DGPC). 

Tipo de sítio Utilização de listagem existente na Base de Dados Endovélico (DGPC). 

Período Utilização de listagem existente na Base de Dados Endovélico (DGPC). 

Tipo de trabalhos 
realizados 

Utilização de listagem existente na Base de Dados Endovélico (DGPC). 

Classificação oficial Tipo de Classificação Oficial. 

Legislação Decreto-Lei que define a Classificação Oficial. 

ZEP Zona Especial de Proteção, com o Decreto-Lei que a define. 

 
 

Quadro 12.1-4 - Grupo de descritores relacionado com a localização de sítio 

Topónimo  Topónimo na CMP 1:25000 mais próximo situado na mesma freguesia. 

Lugar 
Nome do lugar situado mais próximo, considerando sempre as fontes 
orais. 

Freguesia Freguesia onde está localizado. 

Concelho Concelho onde está localizado. 

Sistemas de Coordenadas Datum Lisboa 

C.M.P. Número da folha da Carta Militar de Portugal esc. 1:25000 

 
 

Quadro 12.1-5 - Grupo de descritores relacionado com a descrição da paisagem envolvente 

Acessibilidade  Tipo de Acessos e respetiva inventariação. 

Âmbito geológico Caracterização geológica sumária do local de implantação do sítio.  

Relevo Descrição sumária do relevo onde o sítio se encontra implantado.  

Coberto vegetal Descrição sumária da vegetação que cobre e circunda o sítio. 

Uso do solo Descrição do uso do solo no local implantação do sítio. 

Controlo Visual da 
Paisagem 

Descreve a amplitude da paisagem observável a partir do sítio. 

Tipo de vestígios 
identificados  

Caracterização dos vestígios que permitiram a identificação do sítio. 

 
 

Quadro 12.1-6 - Grupo de descritores relacionado com a caracterização do material arqueológico 

 
 

Área de dispersão  Caracterização da área de dispersão do material arqueológico. 

Tipo de dispersão 
Caracterização da forma como o material arqueológico se distribui pela área 
do sítio. 

Tipo de material presente Recenseamento dos tipos de material arqueológico observado no sítio. 

Características do 
material identificado 

Descrição mais pormenorizada do material arqueológico observado. 

Cronologia do material 
identificado 

Caracterização cronológica do material arqueológico observado. 
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Quadro 12.1-7 - Grupo de descritores relacionado com a caracterização das estruturas 

 
 

Estado de conservação  Caracterização do estado de conservação das estruturas. 

Descrição da planta e 
relação espacial das 
estruturas 

Descrição da forma como as estruturas identificadas se organizam 
espacialmente. 

Modo de construção Descrição do modo de construção de cada estrutura. 

Materiais de construção Descrição dos materiais usados na construção de cada estrutura. 

Descrição das estruturas 
Descrições das características de cada estrutura que não tenham sido 
assinaladas nos campos anteriores. 

Interpretação funcional 
das estruturas 

Proposta da função de cada estrutura. 

Elementos datantes da 
estrutura 

Registo de eventuais elementos datantes intrínsecos a cada estrutura. 

 

 

 

 Registo fotográfico 

O registo fotográfico realizado teve como objetivos a obtenção de imagens dos sítios 

com valor patrimonial, da paisagem envolvente, do relevo e da vegetação que cobria o 

terreno, na área que será afetada por este projeto. 

 

 

 Registo cartográfico 

A área de projeto foi delimitada na Fig. Adit. 20 do Anexo 2, à escala 1:25.000. 

 

O projeto de execução e o grau de visibilidade do terreno foram assinalados na 

cartografia de projeto na Fig. Adit. 21, à escala 1:5.000. 

 

 

 Informação oral 

No decorrer das prospeções arqueológicas sistemáticas não se obteve informação oral 

relevante para este estudo. 
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2.1.3 VALOR PATRIMONIAL 

A avaliação do Valor Patrimonial é obtida a partir dos descritores considerados mais 

importantes para calcular o valor patrimonial de cada sítio. O valor patrimonial é 

calculado usando as categorias apresentadas no Quadro 12.1-8, às quais é atribuída 

uma valoração quantitativa. 

 

Quadro 12.1-8 - Fatores usados na avaliação patrimonial e respetiva ponderação 

Valor da Inserção Paisagística  2 

Valor da Conservação 3 

Valor da Monumentalidade 2 

Valor da raridade (regional) 4 

Valor científico 7 

Valor histórico  5 

Valor Simbólico 5 

 

 

Por Valor da Inserção Paisagística entende-se a forma como o sítio se relaciona com o 

espaço envolvente, se esta relação acrescenta ou não valor ao sítio, assim como a 

avaliação da qualidade desse espaço. Se, por exemplo, a paisagem onde o sítio se 

encontra se apresentar semelhante à paisagem original, entenda-se a paisagem 

contemporânea da construção e utilização do sítio, a sua inserção paisagística será 

considerada “com interesse”. 

 

Nos casos em que não foi possível determinar este valor, o mesmo não contribuiu para 

o cálculo do Valor Patrimonial. 

 

Quadro 12.1-9 - Descritores do Valor da Inserção Paisagística e respetivo valor numérico 

Com Interesse  5 

Com pouco interesse 2 

Sem Interesse 1 

Indeterminável Nulo 
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O Valor da Conservação avalia o estado de conservação da incidência patrimonial em 

questão. Do valor deste item pode depender uma decisão de conservação e/ou 

restauro de um sítio, já que é mais profícuo, se todas as outras variáveis forem iguais, 

investir na conservação de um sítio em bom estado do que num sítio em mau estado. 

 

O nível de conservação de um sítio subterrado é desconhecido, portanto este critério 

não foi tido em conta na determinação do Valor Patrimonial. 

 

Quadro 12.1-10 - Descritores do Valor da Conservação e respetivo valor numérico 

Bom  5 

Regular 2 

Mau 1 

Desconhecido Nulo 

 

 

O Valor da Monumentalidade considera o impacto visual da incidência patrimonial no 

meio envolvente, dadas as suas características arquitetónicas e artísticas. Avalia 

simultaneamente o impacto que resulta de uma intenção evidente dos construtores do 

sítio em questão e o impacto que é atualmente observável, que decorre da evolução 

do sítio e da paisagem onde se insere, assim como da evolução das categorias culturais 

que reconhecem, ou não, a monumentalidade de um sítio. 

 

É claro que a atribuição deste valor deve ser avaliada regionalmente. A valorização das 

suas características arquitetónicas e artísticas foi feita tendo em consideração a sua 

relevância a nível regional. 

 

Também neste caso não foi possível determinar o Valor da Monumentalidade de um 

sítio totalmente enterrado e, nesse caso, este critério não foi tido em conta na 

determinação do Valor Patrimonial. 



      
   
 

  4676-DC-007-GA-ac-EIA-EP_ Adit ANEXO 12.1 - pág. 10 

 

Quadro 12.1-11 - Descritores do Valor da Monumentalidade e respetivo valor numérico 

Elevado  5 

Médio 2 

Reduzido 1 

Indeterminável Nulo 

 

 

O Valor da Raridade é determinado pela quantidade de incidências patrimoniais com as 

mesmas características daquela que se encontra em avaliação na região em estudo. 

Houve situações, por incapacidade de caracterizar convenientemente o objeto em 

estudo, em que se desconhecerá a raridade do mesmo. Nesse caso este critério não foi 

tido em conta na determinação do Valor Patrimonial. 

 

Quadro 12.1-12 - Descritores do Valor da Raridade e respetivo valor numérico 

Único  5 

Raro 4 

Regular 2 

Frequente 1 

Desconhecido Nulo 

 

 
O Valor Científico é o resultado do potencial que se atribui, ao sítio em avaliação, para o 

conhecimento das sociedades que o construíram e utilizaram. Este valor é 

independente da antiguidade atribuída à incidência patrimonial em questão. 

 

Mais uma vez, quando este valor foi indeterminável, não foi tido em conta na 

determinação do Valor Patrimonial. 

 

Quadro 12.1-13 - Descritores do Valor Científico e respetivo valor numérico 

Elevado  5 

Médio 2 

Reduzido 1 

Indeterminável Nulo 
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No Valor Histórico valoriza-se a importância que a incidência patrimonial tem como 

objeto representativo de um determinado período histórico na região em questão. 

Neste caso a antiguidade do objeto já foi considerada, visto que, em geral, conservam-

se menos vestígios dos períodos históricos mais recuados, o que aumenta a 

importância de cada vestígio singular. 

 

Também foi considerado na atribuição deste valor que, para o conhecimento das 

sociedades pré-históricas, assim como para o conhecimento de muitos aspetos das 

sociedades históricas e mesmo contemporâneas, os vestígios materiais são a única 

fonte de informação disponível. 

 

Também neste caso, se não foi possível determinar este valor, não foi usado no cálculo 

do valor patrimonial. 

 

Quadro 12.1-14 - Descritores do Valor Científico e respetivo valor numérico 

Elevado  5 

Médio 2 

Reduzido 1 

Indeterminável Nulo 

 

 
Com o Valor Simbólico pretende-se avaliar a importância que a incidência patrimonial 

tem para as comunidades que usufruem dela atualmente. A atribuição deste valor 

depende da perceção do sítio na identidade comunitária, da relação afetiva que as 

populações mantêm com ele, e da importância na sua vivência social e religiosa. Se 

não for possível determinar este valor, o mesmo não será usado para calcular o Valor 

Patrimonial. 

 

Quadro 12.1-15 - Descritores do Valor Simbólico e respetivo valor numérico 

Elevado  5 

Médio 2 

Reduzido 1 

Indeterminável Nulo 
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O Valor Patrimonial resulta, pois, da avaliação dos sete fatores anteriormente descritos. 

Esta avaliação decorre da observação do sítio e análise da informação existente sobre 

o mesmo. Classifica-se cada sítio segundo um determinado “valor” (Inserção 

Paisagística, Conservação, Monumentalidade, etc.), através de uma valoração 

qualitativa (Elevado, Médio, Reduzido, por exemplo) à qual é atribuído um valor 

numérico conforme os quadros anteriores. 

 

Como se considera que os ditos fatores não devem pesar da mesma forma no Valor 

Patrimonial, são ponderados de forma diferenciada, conforme os valores apresentados 

no Quadro 12.1-16. 

 

Assim, o Valor Patrimonial é um índice que resulta da soma dos produtos dos vários 

critérios apresentados com o valor de ponderação, dividida pelo número total de 

categorias consideradas, ou seja: 

 

(Valor da Inserção Paisagística*2) + (Valor da Conservação*3) + 

(Valor da Monumentalidade*2) + (Valor da Raridade*4) + (Valor Cientifico*7) + 

(Valor Histórico*5) + (Valor Simbólico*5) / 7 

 

 

Se todos os fatores forem considerados, o Valor Patrimonial mais baixo atribuível será 

igual a 4, enquanto o valor mais alto será igual a 20. Só será obtido um valor 

patrimonial inferior a 4, o que corresponde à Classe E de Valor Patrimonial, se os 

únicos fatores considerados no cálculo do Valor Patrimonial forem aqueles cujo grau 

de ponderação é o mais baixo, a saber, o Valor da Inserção Paisagística, o Valor da 

Conservação e o Valor da Monumentalidade. Num caso destes, o Valor Patrimonial 

obtido reflete sobretudo o desconhecimento acerca da incidência patrimonial em 

questão e portanto deve ser manuseado com muita cautela. 

 

Conforme o Valor Patrimonial cada incidência patrimonial é atribuível a uma Classe de 

Valor Patrimonial, correspondendo a Classe A às incidências patrimoniais de valor mais 

elevado e a classe E às incidências patrimoniais com menor valor. 
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Quadro 12.1-16 - Relação entre as Classes de Valor Patrimonial e o Valor Patrimonial 

Significado 
Classe de Valor 

Patrimonial 
Valor Patrimonial 

 

Muito elevado A ≥16 ≤20 

Elevado B ≥12 <16 

Médio C ≥8 <12 

Reduzido D ≥4 <8 

Muito reduzido E < 4 

 

 

 

3. LOCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

O Parque Industrial de Formariz localiza-se a noroeste de Paredes de Coura, na União 

das Freguesias de Formariz e Ferreira, concelho de Paredes de Coura, distrito de Viana 

do Castelo, imediatamente a sudeste de Formariz, junto da fronteira com a antiga 

freguesia de Linhares, atualmente integrado na União das Freguesias de Cossourado e 

Linhares, e com a freguesia de Infesta. 

 

 

 

4. BREVE ENQUADRAMENTO HISTÓRICO 

O estudo da ocupação humana no território onde se desenvolve este projeto tem 

como objetivo, no âmbito deste trabalho, compreender a evolução da ocupação 

humana neste espaço específico, de forma a melhor enquadrar e avaliar as incidências 

patrimoniais identificadas e os futuros impactos sobre a paisagem cultural que 

resultarão desta obra. 

 

Assim, neste ponto esboça-se a evolução histórica do território da área de 

enquadramento. Esta análise centra-se neste espaço, pois a sua intenção não é a 

história da região servida pelo novo projeto, mas a evolução da ocupação no espaço 

específico onde o mesmo se implanta. 
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Não se conhecem vestígios de ocupação antiga na área de enquadramento, no entanto 

esta encontra-se em “território megalítico”, já que está rodeada por monumentos 

megalíticos. A noroeste localizam-se a Mamoa 1 e a Mamoa 2 do Descampado, hoje 

destruídas (Silva, 2006a, 2: 33, MEG 36 e MEG 37) e a oeste, a menos de 1000 m, 

situa-se a mamoa de Borzendes 2 (CNS 15063). Assim, a ocupação do território onde 

se enquadra a área de povoamento remonta à Pré-História recente. 

 

O conjunto de machado de talão do Castelo (CNS 2854; Silva, 2006a, 2: 82 - 87, BRZ 2), 

encontrados a menos de 1200 m a este da área de enquadramento, sugere que as 

imediações desta área continuaram ocupadas durante a Idade do Bronze. 

 

Imediatamente a oeste da área de enquadramento, situar-se-ia o Castro de Bruzendes, 

eventualmente fortificado, que a bibliografia arqueológica atribuí à Idade do Ferro, 

mas cuja localização precisa atualmente se desconhece (CNS 3139 e 15062; Silva, 

2006a, 2: 140 - 141, PVF10). A confirmar-se esta informação, então a área de 

enquadramento fez parte do território de exploração imediato deste povoado na 

Idade do Ferro. Aparentemente, o povoamento do território envolvente intensificou-

se neste período, pois o Endovélico recenseia atualmente8, além do Castro de 

Bruzendes, seis outros povoados fortificados nas freguesias que envolvem a área de 

enquadramento9. 

 

Este povoamento intenso parece estender-se ao período romano, já que há indícios de 

romanização no Castro de Bruzendes e a área de enquadramento está rodeada de 

vestígios deste período. Veja-se a Oeste o CNS 15465 – Cabeceiras, a Norte o CNS 

15440 – Siguelos, e a Nordeste o CNS 15457 - Igreja. Este último local encontra-se a 

pouco mais de 300 m a Este da área de enquadramento. Neste local, ou nas suas 

imediações, existiria um habitat deste período, mas cuja localização precisa os dados 

actuais não permitem situar (Silva, 2006a, 2: 191 - 192, ROM15). 

                                                           
8 Consulta realizada a 01/07/2016 
9 Cf. CNS 2476, 3628, 11449,15439, 15454, 15464. 
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As sepulturas antropórficas de Formariz (Silva, 2006a, 2: 233 – 235, I.MED.6), 

localizadas a menos de 700 m a oriente da área de enquadramento, atestam que este 

povoamento teve continuidade durante a Alta Idade Média e dará origem à freguesia 

de Formariz, já citada em 1258, entre as igrejas do bispado de Tui. 

 

 

 
5. FATOR DE PATRIMÓNIO 

 
5.1 CARACTERIZAÇÃO DA PAISAGEM E DO TERRENO 

Verificou-se no local que grande parte do setor SE corresponde a um terreno 

terraplenado, ocupado por aterros e por contentores abandonados. 

 

Por estes motivos, registou-se solo urbano em grande parte da área de incidência 

direta, com a topografia original do terreno profundamente alterada, embora ainda 

existam algumas pequenas “ilhas” com a superfície original (blocos graníticos cobertos 

por mato denso). 

 

Não houve obstáculos ao percurso pedestre, num solo alterado por escavações ou 

coberto por densa vegetação (extremo NE da área de projeto). 

 
 

 

Foto 12.1-1 - Vista geral do terreno (NO) 
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Foto 12.1-2 - Vista geral do terreno (SE – Depósito de contentores usados) 

 

 
 

 

Foto 12.1-3 - Vista geral do terreno (SE) 
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Foto 12.1-4 - Vista geral do terreno (SE) 

 

 

 

5.2 CARATERIZAÇÃO PATRIMONIAL 

Em toda a área de incidência do projeto, no decorrer do levantamento de informação 

bibliográfica e das prospeções arqueológicas, não foram identificadas ocorrências 

patrimoniais. 
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4. AVALIAÇÃO DE IMPACTE PATRIMONIAL 

Os trabalhos efetuados (levantamento de informação bibliográfica e prospeção 

arqueológica do terreno) não revelaram a presença de ocorrências patrimoniais com 

valor etnográfico, significado arquitetónico ou interesse arqueológico, na área de 

incidência deste projeto. 

 

Não existem pois impactes patrimoniais negativos (diretos e indiretos) conhecidos na 

área de incidência deste projeto (ampliação do Parque Empresarial). 

 

Por este motivo, considera-se que não há motivos para não viabilizar este projeto, pelo 

que globalmente os impactes conhecidos serão nulos. 

 

Assim, em termos patrimoniais pode considerar-se como viável o projeto de 

empreitada proposto para análise. 

 

 

5. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

 
5.1 MEDIDAS GENÉRICAS 

 

5.2.1 FASE DE CONSTRUÇÃO (ACOMPANHAMENTO ARQUEOLÓGICO) 

A construção do projeto terá que ter acompanhamento arqueológico permanente, 

contínuo e presencial (se houver mais que uma frente de obra a decorrer em 

simultâneo terá de se garantir o acompanhamento de todas as frentes) durante as 

operações que impliquem movimentações de terras (desmatações, escavações, 

terraplanagens, depósitos, valas de cabos 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. 

 

O acompanhamento arqueológico deverá ser continuado e efetivo, sendo necessário 

garantir o acompanhamento de todas as frentes. 
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Após a desmatação do terreno, será necessário proceder a novas prospecções 

arqueológicas sistemáticas, no solo livre de vegetação, para confirmar as observações 

constantes neste texto e identificar eventuais vestígios arqueológicos, numa fase 

prévia à escavação. 

 

As observações realizadas pela equipa de arqueologia deverão ser registadas em 

Fichas de Acompanhamento, que têm os seguintes objectivos principais: 

 Registar o desenvolvimento dos trabalhos de minimização. 

 Registar todas as realidades identificadas durante o acompanhamento 

arqueológico (de carácter natural e de carácter antrópico) que fundamentam as 

decisões tomadas: o prosseguimento da obra sem necessidade de medidas de 

minimização extraordinárias ou a interrupção da mesma para proceder ao 

registo dos contextos identificados e realizar acções de minimização 

arqueológica, como por exemplo, sondagens arqueológicas de diagnóstico. 

 

Sempre que for detetado um novo local com interesse patrimonial, a obra será 

suspensa nesse local, este deverá ser alvo de comunicação ao Dono de Obra, ao 

Empreiteiro e à Direção Regional de Cultura do Norte, pelos canais que vierem a ser 

combinadas em sede própria, e serão propostas medidas de mitigação adicionais. 

 

No decorrer do Acompanhamento Arqueológico poderão ser realizados relatórios 

mensais e um relatório final, consoante a dimensão e a duração de projeto. No 

relatório mensal deverá constar uma breve descrição e caraterização da obra em 

curso, bem como, uma síntese de todos os trabalhos arqueológicos realizados pela 

equipa naquele mês. 

 

Outro objetivo importante deste texto será a apresentação de todas as ocorrências de 

carácter patrimonial identificadas ou realizadas no âmbito do Acompanhamento e a 

apresentação de medidas de minimização, no caso de surgiram novos locais com 

interesse patrimonial, a partir de elementos criteriosos e solidamente sustentados 

(avaliação do valor patrimonial do sítio e avaliação do grau de afectação do local 

identificado). 
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Deverá ser feita a cartografia dos sectores de obra que foram alvo do 

Acompanhamento Arqueológico, tal como, a localização exacta de todas incidências 

patrimoniais identificadas (escala 1:25 000 e escala de projeto). 

 

O relatório final dos trabalhos arqueológicos corresponde à síntese de todas as tarefas. 

Assim, deverá feito um texto, no qual serão apresentados os objetivos e as 

metodologias usadas, bem como, uma caraterização sumária do tipo de obra, os tipos 

de impacte provocados e um retrato da paisagem original. 

 

Por fim, deverão ser caraterizadas todas as medidas de minimização realizadas, os 

locais de incidência patrimonial eventualmente identificados e descritos 

criteriosamente todos os sítios afectados pelo projecto. 

 

As medidas patrimoniais genéricas aplicadas a todos os locais situados na zona 

abrangida pelo projecto são as seguintes: 

 Proteção, sinalização e vedação da área de protecção de cada local. 

 Realização de sondagens arqueológicas manuais, no caso de se encontrarem 

contextos arqueológicos, durante o acompanhamento arqueológico. 

o As sondagens serão de diagnóstico e têm como principais 

objectivos: identificação e caracterização de contextos 

arqueológicos; avaliação do valor patrimonial do local; 

apresentação de soluções para minimizar o impacto da obra. 

o Todos os contextos arqueológicos com afetação negativa direta 

devem ser escavados na íntegra. 

 No caso das ocorrências de natureza etnográfica e valor arquitetónico, em caso 

de afetação direta, deve-se proceder-se ao seu registo gráfico, fotográfico e de 

elaboração de memória descritiva. 
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ANEXO 12.3 – ESTUDO DE PATRIMÓNIO 
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1 Resumo 
Os trabalhos arqueológicos (levantamento de informação bibliográfica e prospeção 
arqueológica do terreno), executados no âmbito do Descritor Património para o 
Estudo de Impacte Ambiental (Projeto de Execução) da ampliação do Parque 
Empresarial de Formariz (Paredes de Coura), não revelaram a existência de 
ocorrências patrimoniais na área de incidência do projeto. 
 
Por este motivo, não existem condicionantes patrimoniais para o desenvolvimento da 
ampliação do parque existente. 
 
A execução do projeto deverá ter acompanhamento arqueológico permanente e 
presencial durante as operações que impliquem desmatações e movimentações de 
terras (escavações, terraplanagens, 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. 
 
No âmbito do acompanhamento arqueológico de obra, após a desmatação do terreno, 
será necessário proceder a novas prospeções arqueológicas sistemáticas, no solo livre 
de vegetação, para confirmar as observações constantes neste texto e identificar 
eventuais vestígios arqueológicos, numa fase prévia à escavação. 
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3 Introdução 
A Terralevis, Património, Arqueologia e Sistemas de Informação, Lda foi contratada 
pela empresa Agri-Pro Ambiente e Consultores, S.A. para fazer o Descritor de 
Património do Estudo de Impacte Ambiental (Projeto de Execução) da ampliação do 
Parque Empresarial de Formariz (Paredes de Coura). 
 
Considerando as características do projeto, este trabalho tem um carácter geográfico 
pontual, porque incide numa área bem delimitad, vide Anexo 1, fig. 1. 
 
A estratégia aplicada neste estudo dividiu-se em três etapas: 
 

1. Planeamento e levantamento bibliográfico de toda a informação 
disponível. 
2. Realização de prospeções arqueológicas sistemáticas em toda a área de 
implantação deste projeto. 
3. Elaboração de um relatório final. 

 
O presente texto tem com principais objetivos: 
 

1. Caraterização dos locais com valor patrimonial identificados na área de 
incidência do projeto. 
2. Avaliação patrimonial de cada sítio. 
3. Avaliação de impactes patrimoniais. 
4. Proposta de medidas de mitigação patrimonial (especificas e genéricas). 

 

3.1 Síntese da memória descritiva do projeto 
Segundo a memória descriva do estudo ambiental: 
 

“O projeto de ampliação do Parque Empresarial de Formariz, localizado no 
concelho de Paredes de Coura (União das Freguesias de Formariz e Ferreira), 
visa a ampliação do loteamento existente para uma área total de 
aproximadamente 24,8 ha, incluindo a ampliação de cerca de 8,2 ha de área 
ocupada pelos lotes e arruamentos e 6,9 ha de espaços verdes, sendo que a 
área atual do parque compreende 9,7 ha ocupados por arruamentos e 
lotes/edifícios. 
 
A nova zona industrial, depois de infraestruturada, permitirá a disponibilização 
de novos espaços para localização industrial, o que assume particular 
relevância pelo facto da zona industrial existente estar praticamente esgotada 
e não responder à procura existente.” Agri-Pro, 2016. 
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4 Situação de Referência 

4.1 Metodologia 
Os trabalhos arqueológicos que aqui se propõem foram executados segundo o 
Regulamento dos Trabalhos Arqueológicos (Decreto-Lei n.º 164/2014 de 4 de 
Novembro de 2014), o Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de Outubro, 
(Regulamentação dos Procedimentos de AIA), os Decretos-lei n.º 114/2012 e n.º 
115/2012, de 25 de Maio de 2012 (Lei orgânica das Direções Regionais de Cultura e da 
Direção-Geral do Património Cultural, respetivamente) e pretendem cumprir os 
termos de referência para o descritor património arqueológico em estudos de Impacte 
Ambiental (Circular do Instituto Português de Arqueologia, de 10 de Setembro de 
2004). 
 
O pedido de autorização de trabalhos arqueológicos (P.A.T.A.) foi enviado à Direção 
Geral de Património Cultural, no dia 16 de Março de 2016, com a direção científica de 
João Albergaria, tendo obtido parecer favorável, por parte da Direção Geral de 
Património Cultural, em 13 de Abril de 2016; o DRCN-DSBC/2016/16-
05/253/PATA/6472 (C.S:144107). 
 
Os trabalhos realizados não se sobrepõem com outros trabalhos aprovados pelas 
Direções Regionais de Cultura e pela Direção Geral de Património Cultural. A equipa 
técnica teve uma afetação de 100% a este projeto. 

4.1.1 Levantamento de informação 

4.1.1.1 ESCALA DE ANÁLISE ESPACIAL 
A situação atual do fator Património circunscreve uma pequena área de 
enquadramento histórico, que tem a finalidade de facilitar a integração dos 
elementos patrimoniais eventualmente registados nas prospeções arqueológicas. 
 
A área de incidência do projeto corresponde à área de ocupação da ampliação do 
Parque Empresarial (lotes e espaços verdes). A área de impacte direto consiste ao 
espaço ocupado diretamente pelos diversos equipamentos (edifícios, saneamento, 
acessos, comunicações, modelação de terrenos para jardins, etc.). 
 
A área de impacte indireto corresponde à área prospetada sem afectação direta no 
solo. 
 
Devido à especificidade deste projeto (estudo desenvolvido com os edifícios já 
construídos), optou-se por não desenvolver o subcapítulo de enquadramento histórico. 

4.1.1.2 RECOLHA BIBLIOGRÁFICA 
O levantamento da informação de cariz patrimonial e arqueológico incidiu sobre os 
seguintes recursos: 
 



 

EIA: Ampliação do Parque Empresarial de Formariz (Paredes de Coura) 7

• Portal do Arqueólogo: Sítios (Base de Dados Nacional de Sítios 
Arqueológicos, doravante designada Endovélico)1 da responsabilidade da 
Direcção Geral do Património Cultural (DGPC). 
• Ulysses, sistema de informação do património classificado/DGPC 2 da 
responsabilidade da Direcção Geral do Património Cultural (DGPC). 
• SIPA, Sistema de Informação para o Património Arquitectónico do 
Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana3.  
• Património Geológico de Portugal: Inventário de geossítios de 
relevância nacional da responsabilidade da Universidade do Minho4 
• IGeoE-SIG: Instituto Geográfico do Exército5. 
• Googlemaps6. 
• Plano Director Municipal de Paredes de Coura, ratificado pela Resolução 
do Conselho de Ministros n.º 82/95, de 11 de Maio de 1995, DR n.º 196, 
Série I-B, de 25-8-1995. 
• Bibliografia publicada sobre a região. 

4.1.1.3 ANÁLISE TOPONÍMICA 
A análise dos topónimos recenseados na CMP 1:25000 verificou a ausência de 
topónimos com potencial significado arqueológico na área de projeto do 
empreendimento em estudo. 

4.1.2 Prospeção arqueológica 
As prospeções arqueológicas realizaram-se no dia 30 de Junho de 2016, de forma 
sistemática em toda a área de incidência do projeto. 

4.1.2.1 VISIBILIDADE DO TERRENO 
O descritor de visibilidade do terreno encontra-se organizado em duas categorias 
subordinadas: a primeira consiste numa análise geral da visibilidade do terreno, que 
permite distinguir as grandes unidades de observação; a segunda distingue-se pela 
necessidade de pormenorizar o grau de visibilidade boa do terreno (ver Quadro 2). 
 
Visibilidade má do terreno 1 Intransponível ao percurso pedestre. 

Visibilidade mista do 
terreno 

2 

Arvoredo denso, mas com o mato 
medianamente limpo. 
Facilita o percurso pedestre e a observação 
geral do terreno. 

Visibilidade média do 
terreno 

3 

Arvoredo pouco denso e com vegetação 
acima do joelho. 
Facilita o percurso pedestre e a observação 
de construções. 

Visibilidade boa do terreno 4 

Arvoredo pouco denso e com vegetação 
abaixo do joelho. 
Facilita o percurso pedestre, a observação de 
construções e de materiais arqueológicos. 

Solo urbano 5 Sem arvoredo, com vegetação abaixo do 

                                         
1 http://arqueologia.igespar.pt/index.php?sid=sitios 
2 http://www.patrimoniocultural.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/ 
3 http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPASearch.aspx?id=0c69a68c-2a18-4788-9300-
11ff2619a4d2 
4 http://geossitios.progeo.pt/index.php 
5 http://www.igeoe.pt/ 
6 https://maps.google.pt/ 
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joelho, grande quantidade de entulho e de 
lixo recente. 
Observação de construções, mas superfície 
de solo original sem qualidade de 
observação. 

Aterros e escavações 6 

Sem arvoredo, sem vegetação e com o 
terreno completamente revolvido. 
Superfície do solo original sem qualidade de 
observação. 

Área vedada 7 Intransponível ao percurso pedestre. 

Terreno de forte inclinação 8 
Percurso pedestre dificultado por questões 
de segurança. 

Áreas de fogo e de 
desmatação 

9 
Arvoredo pouco denso e vegetação rasteira 
Facilita o percurso pedestre, a observação de 
construções e de materiais arqueológicos. 

Quadro 1 – Graus de visibilidade do terreno 

 

Visibilidade mínima 
da superfície do solo 

4.1 

Vegetação rasteira a cobrir a quase totalidade do 
solo. 
Observação facilitada de construções, mas com 
identificação difícil de materiais arqueológicos. 

Visibilidade 
intermédia da 
superfície do solo 

4.2 
Vegetação rasteira a cobrir parcialmente o solo. 
Observação facilitada de construções e 
identificação razoável de materiais arqueológicos. 

Visibilidade elevada 
da superfície do solo 

4.3 
Solo limpo por trabalhos agrícolas recentes. 
Observação facilitada de construções e de 
materiais arqueológicos. 

Quadro 2 – Grau de diferenciação do descritor 4 

4.1.2.2 FICHA DE SÍTIO 
O registo dos sítios com valor patrimonial identificados no decorrer dos trabalhos de 
campo é feito numa ficha criada para este efeito. 
 
A Ficha de Sítio encontra-se organizada em cinco grupos de descritores relacionados 
com os seguintes objetivos: 
 

• Identificação; 
• Localização administrativa e geográfica; 
• Descrição da Paisagem; 
• Caracterização do material arqueológico; 
• Caracterização das estruturas; 
• Avaliação e classificação do valor patrimonial; 
• Avaliação e classificação do valor de impacte patrimonial. 

 

Designação 
Nome do lugar identificado ou do topónimo mais próximo situado na 
mesma freguesia. 

CNS 
Classificação Numérica de Sítios, atribuída na Base de Dados Endovélico 
(DGPC). 

Tipo de sítio Utilização de listagem existente na Base de Dados Endovélico (DGPC). 
Período Utilização de listagem existente na Base de Dados Endovélico (DGPC). 
Tipo de trabalhos 
realizados 

Utilização de listagem existente na Base de Dados Endovélico (DGPC). 

Classificação oficial Tipo de Classificação Oficial. 
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Legislação Decreto-Lei que define a Classificação Oficial. 
ZEP Zona Especial de Proteção, com o Decreto-Lei que a define. 
Número Numeração sequencial dos sítios identificados. 

Quadro 3 – Grupo de descritores relacionado com a identificação de sítio 

Topónimo Topónimo na CMP 1:25000 mais próximo situado na mesma freguesia. 

Lugar 
Nome do lugar situado mais próximo, considerando sempre as fontes 
orais. 

Freguesia Freguesia onde está localizado. 
Concelho Concelho onde está localizado. 
Sistemas de 
Coordenadas 

Datum Lisboa 

C.M.P. Número da folha da Carta Militar de Portugal esc. 1:25000 

Quadro 4 – Grupo de descritores relacionado com a localização de sítio 

Acessibilidade Tipo de Acessos e respetiva inventariação. 
Âmbito geológico Caracterização geológica sumária do local de implantação do sítio.  
Relevo Descrição sumária do relevo onde o sítio se encontra implantado.  
Coberto vegetal Descrição sumária da vegetação que cobre e circunda o sítio. 
Uso do solo Descrição do uso do solo no local implantação do sítio. 
Controlo Visual da Paisagem Descreve a amplitude da paisagem observável a partir do sítio. 
Tipo de vestígios 
identificados  

Caracterização dos vestígios que permitiram a identificação do 
sítio. 

Quadro 5 – Grupo de descritores relacionado com a descrição da paisagem envolvente 

Área de dispersão Caracterização da área de dispersão do material arqueológico. 

Tipo de dispersão 
Caracterização da forma como o material arqueológico se 
distribui pela área do sítio. 

Tipo de material presente 
Recenseamento dos tipos de material arqueológico observados 
no sítio. 

Características do material 
identificado 

Descrição mais pormenorizada do material arqueológico 
observado. 

Cronologia do material 
identificado 

Caracterização cronológica do material arqueológico observado. 

Quadro 6 - Grupo de descritores relacionado com a caracterização do material arqueológico 

Estado de conservação Caracterização do estado de conservação das estruturas. 
Descrição da planta e relação 
espacial das estruturas 

Descrição da forma como as estruturas identificadas se 
organizam espacialmente. 

Modo de construção Descrição do modo de construção de cada estrutura. 

Materiais de construção 
Descrição dos materiais usados na construção de cada 
estrutura. 

Descrição das estruturas 
Descrições das características de cada estrutura que não 
tenham sido assinaladas nos campos anteriores. 

Interpretação funcional das 
estruturas 

Proposta da função de cada estrutura. 

Elementos datantes da estrutura 
Registo de eventuais elementos datantes intrínsecos a cada 
estrutura. 

Quadro 7 - Grupo de descritores relacionado com a caracterização das estruturas 

4.1.2.3 REGISTO FOTOGRÁFICO 
O registo fotográfico realizado teve como objetivos a obtenção de imagens dos sítios 
com valor patrimonial, da paisagem envolvente, do relevo e da vegetação que cobria 
o terreno, na área que será afetada por este projeto. 



 

EIA: Ampliação do Parque Empresarial de Formariz (Paredes de Coura) 10 

4.1.2.4 REGISTO CARTOGRÁFICO 
A área de projeto foi delimitada no Anexo I, Fig. 1, à escala 1:25.000). 
 
O projeto de execução e o grau de visibilidade do terreno foram assinalados na 
cartografia de projeto, vide Anexo I, Fig. 2, à escala 1:5000. 

4.1.2.5 INFORMAÇÃO ORAL 
No decorrer das prospeções arqueológicas sistemáticas não se obteve informação oral 
relevante para este estudo. 

4.1.3 Valor patrimonial 
A avaliação do Valor Patrimonial é obtida a partir dos descritores considerados mais 
importantes para calcular o valor patrimonial de cada sítio. O valor patrimonial é 
calculado usando as categorias apresentadas no Quadro 8, às quais é atribuída uma 
valoração quantitativa. 
 
Valor da Inserção Paisagística 2 
Valor da Conservação 3 
Valor da Monumentalidade 2 
Valor da raridade (regional) 4 
Valor cientifico 7 
Valor histórico  5 
Valor Simbólico 5 

Quadro 8 – Fatores usados na avaliação patrimonial e respetiva ponderação 

 
Por Valor da Inserção Paisagística entende-se a forma como o sítio se relaciona com 
o espaço envolvente, se esta relação acrescenta ou não valor ao sítio, assim como a 
avaliação da qualidade desse espaço. Se, por exemplo, a paisagem onde o sítio se 
encontra se apresentar semelhante à paisagem original, entenda-se a paisagem 
contemporânea da construção e utilização do sítio, a sua inserção paisagística será 
considerada “com interesse”. 
 
Nos casos em que não foi possível determinar este valor, o mesmo não contribuiu para 
o cálculo do Valor Patrimonial. 
 
Com Interesse 5 
Com pouco interesse 2 
Sem Interesse 1 
Indeterminável Nulo 

Quadro 9 - Descritores do Valor da Inserção Paisagística e respetivo valor numérico 

 
O Valor da Conservação avalia o estado de conservação da incidência patrimonial em 
questão. Do valor deste item pode depender uma decisão de conservação e/ou 
restauro de um sítio, já que é mais profícuo, se todas as outras variáveis forem iguais, 
investir na conservação de um sítio em bom estado do que num sítio em mau estado. 
 
O nível de conservação de um sítio subterrado é desconhecido, portanto este critério 
não foi tido em conta na determinação do Valor Patrimonial. 
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Bom 5 
Regular 2 
Mau 1 
Desconhecido Nulo 

Quadro 10 - Descritores do Valor da Conservação e respetivo valor numérico 

O Valor da Monumentalidade considera o impacto visual da incidência patrimonial no 
meio envolvente, dadas as suas características arquitetónicas e artísticas. Avalia 
simultaneamente o impacto que resulta de uma intenção evidente dos construtores do 
sítio em questão e o impacto que é atualmente observável, que decorre da evolução 
do sítio e da paisagem onde se insere, assim como da evolução das categorias 
culturais que reconhecem, ou não, a monumentalidade de um sítio. 
 
É claro que a atribuição deste valor deve ser avaliada regionalmente. A valorização 
das suas características arquitetónicas e artísticas foi feita tendo em consideração a 
sua relevância a nível regional. 
Também neste caso não foi possível determinar o Valor da Monumentalidade de um 
sítio totalmente enterrado e, nesse caso, este critério não foi tido em conta na 
determinação do Valor Patrimonial. 
 
Elevado 5 
Médio 2 
Reduzido 1 
Indeterminável Nulo 

Quadro 11 - Descritores do Valor da Monumentalidade e respetivo valor numérico 

 
O Valor da Raridade é determinado pela quantidade de incidências patrimoniais com 
as mesmas características daquela que se encontra em avaliação na região em estudo. 
Houve situações, por incapacidade de caracterizar convenientemente o objeto em 
estudo, em que se desconhecerá a raridade do mesmo. Nesse caso este critério não 
foi tido em conta na determinação do Valor Patrimonial. 
 
Único 5 
Raro 4 
Regular 2 
Frequente 1 
Desconhecido Nulo 

Quadro 12 - Descritores do Valor da Raridade e respetivo valor numérico 

O Valor Científico é o resultado do potencial que se atribui, ao sítio em avaliação, 
para o conhecimento das sociedades que o construíram e utilizaram. Este valor é 
independente da antiguidade atribuída à incidência patrimonial em questão. 
 
Mais uma vez, quando este valor foi indeterminável, não foi tido em conta na 
determinação do Valor Patrimonial. 
 
Elevado 5 
Médio 2 
Reduzido 1 
Indeterminável Nulo 

Quadro 13 - Descritores do Valor Científico e respetivo valor numérico 
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No Valor Histórico valoriza-se a importância que a incidência patrimonial tem como 
objeto representativo de um determinado período histórico na região em questão. 
Neste caso a antiguidade do objeto já foi considerada, visto que, em geral, 
conservam-se menos vestígios dos períodos históricos mais recuados, o que aumenta a 
importância de cada vestígio singular. 
 
Também foi considerado na atribuição deste valor que, para o conhecimento das 
sociedades pré-históricas, assim como para o conhecimento de muitos aspetos das 
sociedades históricas e mesmo contemporâneas, os vestígios materiais são a única 
fonte de informação disponível. 
 
Também neste caso, se não foi possível determinar este valor, não foi usado no 
cálculo do valor patrimonial. 
 
Elevado 5 
Médio 2 
Reduzido 1 
Indeterminável Nulo 

Quadro 14 - Descritores do Valor Histórico e respetivo valor numérico 

Com o Valor Simbólico pretende-se avaliar a importância que a incidência patrimonial 
tem para as comunidades que usufruem dela atualmente. A atribuição deste valor 
depende da perceção do sítio na identidade comunitária, da relação afetiva que as 
populações mantêm com ele, e da importância na sua vivência social e religiosa. Se 
não for possível determinar este valor, o mesmo não será usado para calcular o Valor 
Patrimonial. 
 
Elevado 5 
Médio 2 
Reduzido 1 
Indeterminável Nulo 

Quadro 15 - Descritores do Valor Simbólico e respetivo valor numérico. 

O Valor Patrimonial resulta, pois, da avaliação dos sete fatores anteriormente 
descritos. Esta avaliação decorre da observação do sítio e análise da informação 
existente sobre o mesmo. Classifica-se cada sítio segundo um determinado “valor” 
(Inserção Paisagística, Conservação, Monumentalidade, etc.), através de uma 
valoração qualitativa (Elevado, Médio, Reduzido, por exemplo) à qual é atribuído um 
valor numérico conforme os quadros anteriores. 
 
Como se considera que os ditos fatores não devem pesar da mesma forma no Valor 
Patrimonial, são ponderados de forma diferenciada, conforme os valores 
apresentados no Quadro 16. 
 
Assim, o Valor Patrimonial é um índice que resulta da soma dos produtos dos vários 
critérios apresentados com o valor de ponderação, dividida pelo número total de 
categorias consideradas, ou seja: 
 

(Valor da Inserção Paisagística*2) + (Valor da Conservação*3) + (Valor da 
Monumentalidade*2) + (Valor da Raridade*4) + (Valor Cientifico*7) + (Valor 
Histórico*5) + (Valor Simbólico*5) / 7 
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Se todos os fatores forem considerados, o Valor Patrimonial mais baixo atribuível será 
igual a 4, enquanto o valor mais alto será igual a 20. Só será obtido um valor 
patrimonial inferior a 4, o que corresponde à Classe E de Valor Patrimonial, se os 
únicos fatores considerados no cálculo do Valor Patrimonial forem aqueles cujo grau 
de ponderação é o mais baixo, a saber, o Valor da Inserção Paisagística, o Valor da 
Conservação e o Valor da Monumentalidade. Num caso destes, o Valor Patrimonial 
obtido reflete sobretudo o desconhecimento acerca da incidência patrimonial em 
questão e portanto deve ser manuseado com muita cautela. 
 
Conforme o Valor Patrimonial cada incidência patrimonial é atribuível a uma Classe 
de Valor Patrimonial, correspondendo a Classe A às incidências patrimoniais de valor 
mais elevado e a classe E às incidências patrimoniais com menor valor. 
 
Significado Classe de Valor Patrimonial Valor Patrimonial 
Muito elevado A ≥16 ≤20 
Elevado B ≥12 <16 
Médio C ≥8 <12 
Reduzido D ≥4 <8   
Muito reduzido E < 4 

Quadro 16 - Relação entre as Classes de Valor Patrimonial e o Valor Patrimonial 

 

4.2 Localização administrativa 
O Parque Industrial de Formariz localiza-se a Noroeste de Paredes de Coura na UF de 
Fomariz e Ferreira, concelho de Paredes de Coura, distrito de Viana do Castelo, 
imediatamente a Sudeste de Formariz, junto da fronteira com a antiga freguesia de 
Linhares, atualmente integrado na UF de Cossourado e Linhares, e com a freguesia de 
Infesta. 
 

4.3 Breve enquadramento histórico 
O estudo da ocupação humana no território onde se desenvolve este projeto tem 
como objetivo, no âmbito deste trabalho, compreender a evolução da ocupação 
humana neste espaço específico, de forma a melhor enquadrar e avaliar as 
incidências patrimoniais identificadas e os futuros impactos sobre a paisagem cultural 
que resultarão desta obra. 
Assim, neste capítulo esboça-se a evolução histórica do território da área de 
enquadramento. Esta análise centra-se neste espaço, pois a sua intenção não é a 
história da região servida pelo novo projeto, mas a evolução da ocupação no espaço 
específico onde o mesmo se implanta. 
 
Não se conhecem vestígios de ocupação antiga na área de enquadramento, no entanto 
esta encontra-se em “território megalítico”, já que está rodeada por monumentos 
megalíticos. A Noroeste localizam-se a Mamoa 1 e a Mamoa 2 do Descampado, hoje 
destruídas (Silva, 2006a, 2: 33, MEG 36 e MEG 37) e a Oeste, a menos de 1000 m. 
situa-se a mamoa de Borzendes 2 (CNS 15063). Assim, a ocupação do território onde 
se enquadra a área de povoamento remonta à Pré-História recente. 
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O conjunto de machado de talão do Castelo (CNS 2854; Silva, 2006a, 2: 82 - 87, BRZ 
2), encontrados a menos de 1200 m a Este da área de enquadramento, sugere que as 
imediações desta área continuaram ocupadas durante a Idade do Bronze. 
 
Imediatamente a Oeste da área de enquadramento, situar-se-ia o Castro de 
Bruzendes, eventualmente fortificado, que a bibliografia arqueológica atribuí à Idade 
do Ferro, mas cuja localização precisa atualmente se desconhece (CNS 3139 e 15062; 
Silva, 2006a, 2: 140 - 141, PVF10). A confirmar-se esta informação, então a área de 
enquadramento fez parte do território de exploração imediato deste povoado na 
Idade do Ferro. Aparentemente, o povoamento do território envolvente intensificou-
se neste período, pois o Endovélico recenseia atualmente7, além do Castro de 
Bruzendes, seis outros povoados fortificados nas freguesias que envolvem a área de 
enquadramento8. 
 
Este povoamento intenso parece estender-se ao período romano, já que há indicios de 
romanização no Castro de Bruzendes e a área de enquadramento está rodeada de 
vestígios deste período. Veja-se a Oeste o CNS 15465 – Cabeceiras, a Norte o CNS 
15440 – Siguelos, e a Nordeste o CNS 15457 - Igreja. Este último local encontra-se a 
pouco mais de 300 m a Este da área de enquadramento. Neste local, ou nas suas 
imediações, existiria um habitat deste período, mas cuja localização precisa os dados 
actuais não permitem situar (Silva, 2006a, 2: 191 - 192, ROM15). 
 
As sepulturas antropórficas de Formariz (Silva, 2006a, 2: 233 – 235, I.MED.6), 
localizadas a menos de 700 m a oriente da área de enquadramento, atestam que este 
povoamento teve continuidade durante a Alta Idade Média e dará origem à freguesia 
de Formariz, já citada em 1258, entre as igrejas do bispado de Tui. 

                                         
7 Consulta realizada a 01/07/2016 
8 Cf. CNS 2476, 3628, 11449,15439, 15454, 15464. 
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4.4 Factor de património 

4.4.1 Caracterização da paisagem e do terreno 
Verificou-se no local que grande parte do setor SE corresponde a um terreno 
terraplenado, ocupado por aterros e por contentores abandonados. 
 
Por estes motivos, registou-se solo urbano em grande parte da área de incidência 
direta, com a topografia original do terreno profundamente alterada, embora ainda 
existam algumas pequenas “ilhas” com a superfície original (blocos graníticos 
cobertos por mato denso). 
 
Não houve obstáculos ao percurso pedestre, num solo alterado por escavações ou 
coberto por densa vegetação (extremo NE da área de projeto). 
 

 
Figura 1 – Vista geral do terreno (NO) 

 
Figura 2 – Vista geral do terreno (SE – Depósito de contentores usados) 
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Figura 3 – Vista geral do terreno (SE) 

 

 
Figura 4 – Vista geral do terreno (SE) 

4.4.2 Caraterização patrimonial 
Em toda a área de incidência do projeto, no decorrer do levantamento de informação 
bibliográfica e das prospeções arqueológicas, não foram identificadas ocorrências 
patrimoniais. 
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5 Avaliação de Impacte Patrimonial 

5.1 Análise dos impactes patrimoniais 
Os trabalhos efetuados (levantamento de informação bibliográfica e prospeção 
arqueológica do terreno) não revelaram a presença de ocorrências patrimoniais com 
valor etnográfico, significado arquitetónico ou interesse arqueológico, na área de 
incidência deste projeto. 
 
Por este motivo não existem impactes patrimoniais negativos (diretos e indiretos) 
conhecidos na área de incidência deste projeto (ampliação do Parque Empresarial). 

5.1.1 Fase de exploração 
Não se preveem impactes negativos (diretos ou indiretos) no decorrer da exploração 
dos novos edifícios. 

5.1.2 Síntese de impactes 
Os trabalhos executados no âmbito do Descritor Património (levantamento 
bibliográfico de informação e prospeções arqueológicas da superfície do terreno) 
demonstraram a inexistência de ocorrências patrimoniais na área de incidência do 
projeto. 
 
Por este motivo, considera-se que não há motivos para não viabilizar este projeto, 
pelo que globalmente os impactes conhecidos na fase de exploração serão nulos. 
 
Assim, em termos patrimoniais pode considerar-se como viável o projeto de 
empreitada proposto para análise. 
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6 Medidas de Minimização 

6.1 Medidas genéricas 

6.1.1 Fase de construção (acompanhamento arqueológico) 
A construção do projeto terá que ter acompanhamento arqueológico permanente, 
contínuo e presencial (se houver mais que uma frente de obra a decorrer em 
simultâneo terá de se garantir o acompanhamento de todas as frentes) durante as 
operações que impliquem movimentações de terras (desmatações, escavações, 
terraplanagens, depósitos, valas de cabos 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. 
 
O acompanhamento arqueológico deverá ser continuado e efetivo, sendo necessário 
garantir o acompanhamento de todas as frentes. 
 
Após a desmatação do terreno, será necessário proceder a novas prospecções 
arqueológicas sistemáticas, no solo livre de vegetação, para confirmar as observações 
constantes neste texto e identificar eventuais vestígios arqueológicos, numa fase 
prévia à escavação. 
 
As observações realizadas pela equipa de arqueologia deverão ser registadas em 
Fichas de Acompanhamento, que têm os seguintes objectivos principais: 

• Registar o desenvolvimento dos trabalhos de minimização. 

• Registar todas as realidades identificadas durante o acompanhamento 
arqueológico (de carácter natural e de carácter antrópico) que fundamentam 
as decisões tomadas: o prosseguimento da obra sem necessidade de medidas de 
minimização extraordinárias ou a interrupção da mesma para proceder ao 
registo dos contextos identificados e realizar acções de minimização 
arqueológica, como por exemplo, sondagens arqueológicas de diagnóstico. 

 
Sempre que for detectado um novo local com interesse patrimonial, a obra será 
suspensa nesse local, este deverá ser alvo de comunicação ao Dono de Obra, ao 
Empreiteiro e à Direção Regional de Cultura do Norte, pelos canais que vierem a ser 
combinadas em sede própria, e serão propostas medidas de mitigação adicionais. 
 
No decorrer do Acompanhamento Arqueológico poderão ser realizados relatórios 
mensais e um relatório final, consoante a dimensão e a duração de projecto. 
 
No relatório mensal deverá constar uma breve descrição e caraterização da obra em 
curso, bem como, uma síntese de todos os trabalhos arqueológicos realizados pela 
equipa naquele mês. 
 
Outro objetivo importante deste texto será a apresentação de todas as ocorrências de 
carácter patrimonial identificadas ou realizadas no âmbito do Acompanhamento e a 
apresentação de medidas de minimização, no caso de surgiram novos locais com 
interesse patrimonial, a partir de elementos criteriosos e solidamente sustentados 
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(avaliação do valor patrimonial do sítio e avaliação do grau de afectação do local 
identificado). 
 
Deverá ser feita a cartografia dos sectores de obra que foram alvo do 
Acompanhamento Arqueológico, tal como, a localização exacta de todas incidências 
patrimoniais identificadas (escala 1:25 000 e escala de projecto). 
 
O relatório final dos trabalhos arqueológicos corresponde à síntese de todas as 
tarefas. Assim, deverá feito um texto, no qual serão apresentados os objetivos e as 
metodologias usadas, bem como, uma caraterização sumária do tipo de obra, os tipos 
de impacte provocados e um retrato da paisagem original. 
 
Por fim, deverão ser caraterizadas todas as medidas de minimização realizadas, os 
locais de incidência patrimonial eventualmente identificados e descritos 
criteriosamente todos os sítios afectados pelo projecto. 
 
As medidas patrimoniais genéricas aplicadas a todos os locais situados na zona 
abrangida pelo projecto são as seguintes: 

• Proteção, sinalização e vedação da área de protecção de cada local. 

• Realização de sondagens arqueológicas manuais, no caso de se encontrarem 
contextos arqueológicos, durante o acompanhamento arqueológico. 

• As sondagens serão de diagnóstico e têm como principais 
objectivos: identificação e caracterização de contextos 
arqueológicos; avaliação do valor patrimonial do local; 
apresentação de soluções para minimizar o impacto da obra. 

• Todos os contextos arqueológicos com afetação negativa direta 
devem ser escavados na íntegra. 

• No caso das ocorrências de natureza etnográfica e valor arquitetónico, em 
caso de afetação direta, deve-se proceder-se ao seu registo gráfico, 
fotográfico e de elaboração de memória descritiva. 
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Anexo I: Documentação gráfica 
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CARACTERIZAÇÃO DO ESTADO DA SITUAÇÃO ATUAL, AVALIAÇÃO DE IMPACTES E MEDIDAS 

 

 

1. CARACTERIZAÇÃO DO ESTADO DA SITUAÇÃO ATUAL 

 
1.1 METODOLOGIA 

A paisagem é entendida como a expressão das ações humanas sobre um determinado 

sistema biofísico, constituindo uma entidade mutável. A sua análise implica o 

conhecimento dos fatores intrínsecos da paisagem (de âmbito biofísico, como a 

geologia, o relevo, os recursos hídricos, entre outros) e dos fatores extrínsecos, 

relacionados com os aspetos de ordem sociocultural que atuam sobre o sistema 

biofísico e se refletem em diferentes formas de apropriação do território, concorrendo 

para a caracterização da paisagem. 

 

Para compreender os aspetos paisagísticos mais relevantes da zona de intervenção do 

projeto, recorreu-se a uma metodologia de análise visual baseada nos parâmetros de 

qualidade e de absorção visual, no sentido de se identificar a sensibilidade da 

paisagem em causa e assim avaliar o impacte da introdução de novos elementos na 

paisagem. 

 

A área de estudo foi definida com base nos critérios de acuidade visual e de forma, 

constituindo um “buffer”, equidistante, centrado na área do projeto, determinado em 

função das visibilidades para a envolvente, com a dimensão de aproximadamente 

3 km, respeitando assim o valor padrão normalmente reconhecido para os limites de 

acuidade visual (3-4 km). 

 

Nesta área procedeu-se em seguida ao estudo dos elementos visuais condicionantes 

da paisagem, de forma a definir e fundamentar a definição de unidades de paisagem, 

elaboradas e pormenorizadas a partir do estudo efetuado para Portugal Continental 

(Cancela D’Abreu et al., 2002), do seu valor cénico e qualidade visual, bem como a 

determinação da sua sensibilidade e capacidade de absorção visual face às alterações 

decorrentes da construção e exploração do projeto e, assim, permitir a identificação e 

avaliação dos impactes visuais previsíveis. 
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1.2 CARACTERIZAÇÃO DA PAISAGEM NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DO PROJETO 

O projeto localiza-se na União das Freguesias de Formariz e Ferreira, no concelho de 

Paredes de Coura, distrito de Viana do Castelo. 

 

A área em estudo insere-se numa matriz florestal nas encostas rasgadas pelo rio 

Coura, mais precisamente na encosta da margem direita, junto da foz da ribeira de 

Borzendes, seu afluente. A ocupação florestal, junto do limite do Parque Empresarial 

de Formariz, é dominada por povoamentos florestais de eucalipto e pinheiro-bravo, 

com presença de espécies exóticas invasoras como a acácia-mimosa e acácia-da-

austrália. 

 

O limite sul da área de estudo é marcado pelo rio Coura, marcado por um bosque 

ripícola desenvolvido, em contacto catenal com manchas florestais de carvalho-roble. 

O mesmo tipo de ocupação verifica-se no limite oeste da área de estudo, ao longo da 

ribeira de Borzendes. 

 

A ribeira de Borzendes apresenta contudo características distintas nos seus setores 

superior e intermédio, sendo o seu vale mais aplanado e de forte ocupação agrícola 

(norte da zona de estudo). No limite este da zona de estudo, destacam-se áreas 

habitacionais de ocupação dispersa (maioritariamente habitações unifamiliares), em 

mosaico com áreas agrícolas e de floresta de produção. 

 

Destacam-se ainda por toda a área de estudo infraestruturas rodoviárias e de 

transporte de energia, presentes na paisagem. 

 

Para identificar e salientar os aspetos paisagísticos mais relevantes do relevo da área 

onde irá ser implantado o projeto, procedeu-se à sua análise e caracterização com 

base na cartografia do projeto, fotografia aérea e reconhecimento de campo. 

 

A cartografia, que se elaborou com o objetivo de realçar os aspetos morfológicos mais 

relevantes presentes na área em estudo, recorreu a meios informáticos, tendo-se 

criado o modelo digital de terreno com um pixel de 5 metros. 
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Nesse sentido elaborou-se a seguinte cartografia temática: 

 
 Hipsometria, com as zonas compreendidas entre cotas significativas para a 

caracterização morfológica da zona (Fig. Adit. 11 do Anexo 2), tendo para o 

efeito sido definidas as seguintes classes: 

 >550; 

 500 – 550; 

 450 – 500;  

 400 – 450; 

 350 – 400; 

 300 – 350;  

 250 – 300; 

 200 – 250;  

 <200 m. 

 

 Declives, em classes que permitem identificar o(s) tipo(s) de relevo presente(s) 

(Fig. Adit. 12), definindo-se as seguintes classes: 

 < 5 (plano); 

 5 – 15 (moderado); 

 15 – 25 (inclinado); 

 25 – 45 (muito inclinado); 

 >45º (escarpado).  

 

 Exposições, em classes que permitem identificar o(s) tipo(s) de orientações das 

vertente presente (Fig. Adit. 13), definindo-se as seguintes classes: 

 Plano; 

 Norte; 

 Nordeste; 

 Este; 

 Sudeste; 

 Sul; 

 Sudoeste; 

 Oeste; 

 Noroeste; 

 Norte.  
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Da análise destas figuras verifica-se que a área do projeto se insere numa classe 

hipsométrica entre 250 e 300 m, apresentando um relevo de um modo geral 

integrado nas classes de declives < 5º (Plano) e 5 – 15º (Moderado). A área em estudo 

é também caracterizada por classes de declives maioritariamente moderados. 

 

As zonas de hipsometria mais baixa da área de estudo ocorrem nas zonas de vale, 

nomeadamente no vale do rio Coura, a sul (que se desenvolve com uma orientação 

geral nascente – poente), e da ribeira de Borzendes, a poente (com uma orientação 

geral norte – sul). As áreas de maior altitude ocorrem sensivelmente a nordeste da 

área em estudo. 

 

A exposição da área do projeto é maioritariamente a sul, sendo que a zona mais 

central apresenta também exposições a oeste e noroeste. 

 

 

 

1.3 UNIDADES DE PAISAGEM 

Como base para a definição das unidades de paisagem presentes na área em análise 

importa ter em consideração o conceito de paisagem e o de unidade de paisagem. 

 

Por paisagem entende-se a imagem global, dinâmica e evolutiva, abrangente de "uma 

área heterogénea de território composta por um conjunto de ecossistemas 

interactuantes que se repetem através dela de forma semelhante" (Forman, R.T.T e 

Godron, M. 1986, p.11) e que é “resultante da combinação entre a natureza, as 

técnicas e a cultura do homem” (Pitte, J.R. 1983). 

 

Como unidade de paisagem considera-se "uma área que pode ser cartografada, 

relativamente homogénea em termos de clima, solo, fisiografia e potencial biológico, 

cujos limites são determinados por alterações em uma ou mais dessas características" 

(Naveh e Lieberman (1994, p. 208)). 
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Em termos de enquadramento regional, a bacia visual da zona de intervenção abrange, 

de acordo com o estudo elaborado pela Universidade de Évora, para a Direcção-Geral 

do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano (Cancela d’Abreu et al. 

2004)(10), a Unidade de Paisagem n.º 2 – Entre Minho e Lima, correspondente às encostas 

médias altas, aos cabeços e cristas, entre os vales do Minho e Lima, que 

genericamente sobem dos 100 a um pouco mais de 800 m 

 

Tratam-se de relevos expressivos, rasgados por algumas linhas de água (com destaque 

para o rio Coura, na zona em estudo), com encostas no geral bastante inclinadas e 

zonas altas por vezes aplanadas. 

 

As principais vias de comunicação que ligam os vales do Minho e do Lima, no sentido 

norte – sul, seguem no geral linhas de água e passam em portelas que não atingem os 

400 m. O mesmo se passa na região de Paredes de Coura, embora aqui no sentido 

sudeste – noroeste a portela se encontre a uma altitude superior. 

 

De referir que a autoestrada A3 localizada a poente do Parque Empresarial, constitui 

uma linha de corte da estrutura da paisagem, à qual acrescem outras intrusões, ainda 

que pontualmente, sobretudo áreas de exploração de inertes e algumas zonas 

industriais e ainda linhas de transporte de energia e parques eólicos. 

 

Como outras particularidades desta unidade de paisagem, refira-se a presença de um 

património significativo, constituído por igrejas e capelas, solares, torres e 

monumentos megalíticos, entre outros. Ao património construído da região acrescem 

outros valores culturais, assim como valores ecológicos e paisagísticos (e.g. SIC e Área 

de Paisagem Protegida do Corno do Bico), podendo referir-se ainda uma miríade de 

moinhos, açudes, pontes e trilhos pedestres, equestres e cicláveis, incluindo parte do 

Caminho de Santiago. É notável a presença de zonas com grandes amplitudes visuais, 

de onde se perceciona uma elevada beleza paisagística.  

                                                           
(10) – Cancela d’Abreu, A. et al., 2004 – Contributos para a Identificação e Caracterização da 

Paisagem em Portugal Continental. Volume IV. DGOTDU., Lisboa. 

 



      
   
 

  4676-DC-007-GA-ac-EIA-EP_ Adit ANEXO 13.1- pág. 6 

 

O Sítio Rede Natura 2000 “Corno do Bico” – PTCON0040, localizado a nordeste da área 

em estudo, apresenta “…elevada importância biofísica, pois integra as cabeceiras de 

três dos principais cursos de água do Alto Minho: rio Labrujo, Coura e Vez”. O coberto 

vegetal é constituído por uma extensa mancha florestal, onde predominam os 

carvalhais. Nestas formações, dominadas por carvalho-alvarinho (Quercus robur), 

regista-se um elevado grau de abundância de arando (Vaccinum myrtillus), vidoeiro 

(Betula celtiberica) e azevinho (Ilex aquifolium). 

 

Verifica-se que a vegetação climácica da área em estudo seria dominada pelo 

carvalhal, de carvalho-alvarinho (Quercus robur) sobretudo nas áreas de encosta. 

Contudo, com a intensificação da monocultura florestal de produção (pinheiro bravo e 

eucalipto), tem-se vindo a substituir progressivamente a vegetação climácica, cujos 

poucos testemunhos das formações são os resquícios de carvalhais, de elevado valor 

ecológico e cénico, que ainda se encontram junto às linhas de água e em zonas de orla 

da áreas agrícolas ou vias de comunicação. 

 

Em zonas mais altas e áreas de encosta, este tipo de povoamentos florestais 

intercalam com áreas de matos rasteiros, que são dominadas sobretudo por giestais e 

tojais e que é o caso da zona do projeto. 

 

Nas zonas de vale e áreas aplanadas, que se destacam por possuírem solos de maior 

fertilidade e espessura em contraste com os solos na envolvente, muito delgados e 

ácidos, impondo fortes limitações a nível de fertilidade, dominam sobretudo a 

agricultura de subsistência e a produção de pastos para gado, sendo ainda de destacar 

alguma produção mais intensiva de milho. Associado a linhas de água ou zonas de orla 

de áreas agrícolas ou de estradas existentes surgem sebes arbóreas e arbustivas 

compostas por elementos autóctones da região, como é o caso do carvalho-roble, 

castanheiro e o amieiro. 

 

A ocupação humana, apresenta-se concentrada em pequenos aglomerados urbanos 

destacando-se Paredes de Coura (sede de concelho) como o mais importante. É 

também típica a dispersão de habitações, armazéns e edifícios comerciais ao longo das 

estradas e onde se destaca a estrada nacional EN303. 
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O território envolvente à área do projeto apresenta maioritariamente reduzida a 

moderada qualidade visual, e uma moderada a elevada capacidade de absorção, 

resultado sobretudo da ocupação do solo com predomínio de matos e povoamentos 

florestais monoespecifícos (eucalipto e pinheiro bravo). 

 

As zonas de maior qualidade visual correspondem a algumas zonas associadas a linhas 

de água. Essas zonas localizam-se nos vales das linhas de água que passam a sul e 

poente da área do projeto, correspondentes aos vales do rio Coura e da ribeira de 

Borzendes e ainda a uma linha de água a nascente do Parque. 

 

Esta unidade de paisagem, definida a uma escala reduzida (escala 1:250 000), 

permite o enquadramento da área de influência visual do projeto. Contudo, 

a uma escala de maior detalhe, a análise da área de estudo requer uma definição de 

maior pormenor, em termos de subunidades da paisagem, para as zonas mais 

próximas do projeto.  

 

Nesse sentido, tendo por base a fotografia aérea e o reconhecimento de campo, 

definiram-se as seguintes subunidades da paisagem: 

 Área Urbana 

 Área Rururbana 

 Área Industrial 

 Área Florestal de Proteção 

 Área Florestal de Produção 

 

As unidades e subunidades da paisagem referidas encontram-se cartografadas na 

Carta das Unidades de Paisagem (ver Fig. Adit. 14 do Anexo 2), apresentando-se de 

seguida uma descrição de cada uma delas. 
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 Área Urbana 

 

Com esta designação considerou-se o espaço urbano consolidado que surge na área de 

estudo, correspondente, em geral, aos centros urbanos de maior dimensão e/ou as 

áreas edificadas que embora de menor dimensão apresentem um tecido urbano 

continuo e uma malha urbana predominantemente reticulada. É o caso do centro 

urbano de Paredes de Coura, localizado a sudeste da área de estudo. 

 

Trata-se de uma subunidade de paisagem que, em termos visuais, tem uma presença 

marcante na paisagem, já que corresponde à área em que a humanização da paisagem 

se faz sentir de forma mais intensa. Apesar da sua forte presença, para quem se 

encontra no interior da malha urbana, esta subunidade de paisagem corresponde a 

uma zona visualmente muito subdividida, com subespaços de alguma diversidade, 

decorrente da densidade, dimensão e distribuição dos espaços construídos e dos 

espaços abertos (espaços verdes), que se encontram sempre contidos pela massa 

edificada que constitui os limites visuais dominantes. Esta área é ainda marcada pelo 

rio Coura, que constitui um importante corredor verde, junto da malha urbana. 

 

 

 Área Rururbana 

 

Nesta subunidade de paisagem englobam-se as manchas de povoamento 

relativamente disperso que se estruturam ao longo dos principais eixos rodoviários 

(EN201, EN303 e EN514), como Formariz, Infesta, Ferreira, Linhares, com espaços 

agrícolas intersticiais e onde podem surgir também instalações industriais ligadas a 

armazenagem, oficinas, etc. 

 

As áreas agrícolas desenvolvem-se ao longo dos vales dos principais afluentes do rio 

Coura, em zonas mais aplanadas. 
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 Área Industrial 

 

Nesta subunidade englobam-se as principais áreas e pólos empresariais na zona de 

estudo. Correspondem a aglomerados densos de armazéns, oficinas e outros edifícios 

industriais. Este tipo de subunidade destaca-se na paisagem, face ao contraste que 

apresenta em termos de tipologia de edificado, e organização espacial. 

 

Para a área de estudo, destacam-se as infraestruturas atualmente existentes no 

Parque Empresarial de Formariz. 

 

 

 Área Florestal de Proteção 

 

Este subunidade integra as principais áreas de floresta autóctone presentes na área de 

estudo, nomeadamente os mesobosques de carvalho-roble e bosques ripícolas 

dominados por amieiro e borrazeira-negra. 

 

Esta subunidade encontra-se associada aos vales dos principais cursos de água 

presentes na área de estudo, destacando-se o vale do rio Coura, com importantes 

manchas contínuas de carvalhal, com bom estado de conservação, em contacto 

catenal com os bosques ripícolas de amieiro, borrazeira-negra e aveleiras. 

 

Esta subunidade confronta com áreas de floresta de produção, geralmente, presentes 

em níveis edáficos superiores, e igualmente com zonas agrícolas. 

 

 

 Área Florestal de Produção 

 

Esta subunidade engloba os povoamentos florestais de pinheiro-bravo e eucalipto, 

presentes nas cotas mais elevadas dos vales dos principais cursos de água presentes na 

área de estudo, bem como nas áreas mais declivosas. 
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Esta subunidade é a que apresenta uma ocupação mais abundante na área de estudo, 

confrontando com zonas de floresta de proteção nas zonas de vales mais encaixados, e 

com zonas rururbanas nas zonas em que os vales são mais aplanados, e portanto, mais 

favoráveis à atividade agrícola. 

 

As subunidades de paisagem organizam-se em dois mosaicos paisagísticos distintos, 

nomeadamente em zonas de vale mais encaixado e zonas de vale mais aplanados. Nos 

vales encaixados, as cotas superiores são ocupadas por floresta de produção que 

contacta catenalmente, nos andares edáficos inferiores, com floresta de proteção, os 

quais contactam diretamente com os cursos de água principal. 

 

Nos vales mais abertos, as cotas superiores são igualmente ocupadas por floresta de 

produção, podendo-se verificar na orla da mesma bolsas de floresta de proteção, esta 

última em contacto com as zonas rururbanas. 

 

 

1.4 QUALIDADE VISUAL DA PAISAGEM 

A paisagem, para além da realidade cénica e geográfica, comporta uma vertente 

cultural que não pode deixar de ser considerada como fator de qualificação do espaço.  

 

Sendo a paisagem o resultado da interação entre as caraterísticas biofísicas, 

geomorfológicas, climáticas, etc. presentes num determinado território e as ações que 

sobre ele o Homem processa, reveste-se do maior interesse a sua caraterização bem 

como a análise da compatibilização entre os usos presentes e/ou previstos e as 

especificidades da base de suporte dessas atividades, já que a qualidade visual de uma 

determinada paisagem decorre do balanço / equilíbrio entre estes dois fatores. 

 

Dado que a qualidade visual da paisagem é, em si, um recurso natural e, como tal, não 

é um bem inesgotável nem se mantém inalterável face às ações humanas que se 

processam sobre o território, importa que, em Estudos de Impacte Ambiental, este 

aspeto seja analisado, quantificado e incluído como mais um parâmetro a ponderar no 

conjunto dos recursos biofísicos. 
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Embora a quantificação do valor cénico de uma paisagem tenha sempre um caráter 

mais ou menos subjetivo analisaram-se e valoraram-se, de forma desagregada, alguns 

dos aspetos normalmente utilizados em estudos de paisagem e que constituem os 

seus componentes naturais e estruturais. 

 

A análise e cruzamento de elementos biofísicos e de humanização da paisagem, aos 

quais se atribui uma determinada valoração, tenta de certa forma minimizar a 

subjetividade inerente à análise do seu valor cénico da paisagem. 

 

Na elaboração da Carta de Qualidade Visual da Paisagem (ver Fig. Adit. 15 do Anexo 2) 

recorreu-se a informação constante na cartografia temática elaborada para a área em 

estudo, bem como ao reconhecimento de campo efetuado. 

 

Para a elaboração desta cartografia cruzaram-se primeiramente os seguintes 

parâmetros: 

 Relevo; 

 Uso do Solo. 

 

Relativamente ao relevo, e de acordo com o comummente aceite em estudos de 

paisagem, considera-se que as paisagens com qualidade visual mais elevada se 

encontram relacionadas com relevos mais vigorosos, enquanto as paisagens de menor 

qualidade visual correspondem a zonas de menor diversidade morfológica. 

 

No que se refere ao uso do solo considerou-se que as áreas de maior qualidade visual 

correspondem aos Espaços Agrícolas, em particular na zona que se desenvolve a norte 

do Parque Empresarial de Formariz, e associados aos vales do rio Coura e ribeira de 

Borzendes. 

 

A Área Urbana mais consolidada localiza-se na parte nascente do Parque e 

corresponde a Paredes de Coura, que foi também classificada de qualidade visual 

elevada.  
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Às Áreas industriais, áreas normalmente associadas a impactes visuais de sinal 

negativo, dado que as mesmas possuem elementos estruturais que se desajustam 

muitas vezes em termos de volumetria dos outros elementos existentes na paisagem 

envolvente, foi atribuído o valor mais baixo de qualidade visual.  

 

Como se pode ver no Quadro 13.1-1, majorou-se positivamente, com o valor 4, o 

Espaço florestal de proteção, e com 3, o Espaço social, Espaço agrícola e Matos. 

 

Quadro 13.1-1 - Qualidade Visual da Paisagem – Matriz de Ponderação 

Parâmetro Analisado 
Valor da Qualidade Visual 

-1 1 2 3 4 

Relevo 

Plano a moderado (<15º )       

Ondulado a inclinado (15º a 25º)      

Inclinado a escarpado (>25º)      

Uso do Solo 

Espaço social (e equipamentos)      

Espaço Industrial      

Espaço canal      

Espaço agrícola      

Espaço florestal de proteção      

Espaço florestal de produção      

Matos      

Pedreira      

 

 

A Carta de Qualidade Visual da Paisagem resultou assim do cruzamento dos valores 

constantes no quadro anterior e da agregação desses resultados em três classes, de 

acordo com os escalões indicados no quadro seguinte. 
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Quadro 13.1-2 - Classes de Qualidade Visual da Paisagem 

Ponderação Qualidade Visual da Paisagem 

<4 Baixa 

4-5 Média 

>5 Elevada 

 

 

Da análise da cartografia elaborada de acordo com a metodologia descrita, verifica-se 

que o local do projeto apresenta, em geral, baixa qualidade visual. Estas áreas de 

qualidade visual mais baixa são reduzidas e pontuais na área em estudo e estão 

associadas, de um modo geral, para além dos espaços industriais, às áreas florestais de 

produção. 

 

As áreas de elevada qualidade visual correspondem maioritariamente às zonas 

agrícolas, nomeadamente as localizadas a norte da zona do Parque, e as associadas aos 

vales das principais linhas de água da envolvente. 

 

 

1.5 CAPACIDADE DE ABSORÇÃO VISUAL 

Por capacidade de absorção visual, entende-se a maior ou menor aptidão que uma 

paisagem possui para integrar determinadas alterações ou modificações sem diminuir 

as suas qualidades visuais. 

 

A Carta de Capacidade de Absorção Visual (ver Fig. Adit. 16 do Anexo 2) foi elaborada, 

considerando a sobreposição das bacias visuais geradas a partir de potenciais locais 

com vista sobre o projeto, definidos com base na topografia. Esta carta permite definir 

as zonas em torno da área de implantação do projeto com potencial maior capacidade 

de absorção visual, correspondentes aos locais com uma menor sobreposição de 

bacias.  
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As simulações foram efetuadas considerando os seguintes parâmetros para o 

observador: 

 2 m de altura; 

 360º no plano; 

 90º a -90º na vertical; 

  Raio de 3 000 m. 

 

Consideraram-se como pontos potenciais de maior acessibilidade visual, os que estão 

assinaladas na Fig. Adit. 16, e que representam os núcleos com observadores mais 

próximos do projeto e/ou localizados em pontos topograficamente mais elevados. 

 

Para além destes pontos de visualização, num total de 25, foram também consideradas 

as infraestruturas lineares mais importantes, não como pontos mas como linhas de 

visualização, eixos esses também assinaladas na Fig. Adit. 16 e que correspondem às 

seguintes situações:  

 Rodoviárias – N201, N303, M513 e M514. 

 Povoações – Vila Meã, Outeiro, Burgo, Lajes, Barreiro, Portelinha/Ponte Nova, 

Afe, Mozelos, Cotaleira, Sequeirô, Paredes de Coura, Roriz, Freixoeiro, Jancide, 

Rodízio, Ageito, Volência, Eiró, Pecene, Bento da Porta Aberta, Quinguste, 

Siguelos, Ferreira, Penedos e Carreiros. 

 

Estes 25 pontos de observação correspondem a locais onde potencialmente podem 

surgir observadores.  

 

Em termos de ponderação, para a sobreposição das bacias visuais, e considerando que 

uma linha corresponde a um número infinito de pontos, atribui-se peso 2 às bacias 

visuais geradas a partir das infraestruturas lineares e peso 1 às bacias geradas a partir 

dos pontos selecionados. 
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Em termos de classificação da Capacidade de Absorção Visual foram consideradas três 

classes, indicadas no quadro seguinte, definidas em função da sobreposição de bacias 

visuais: 

 

Quadro 13.1-3 - Classificação da Capacidade de Absorção Visual 

Sobreposição de Bacias Visuais Capacidade de Absorção Visual da Paisagem 

< 7 Elevada 

7-13 Média 

> 13 Baixa 

 

 

É de salientar que esta análise é baseada exclusivamente na morfologia do terreno, 

não integrando a vegetação do andar arbóreo e elementos construídos, o que poderá 

originar zonas com menor capacidade de absorção do que as realmente existentes. 

Efetivamente as bacias visuais geradas apenas com base no modelo digital do terreno 

são, à partida, bastante mais amplas do que se verifica na realidade e no terreno, uma 

vez que a vegetação e os elementos construídos constituem limites visuais que tornam 

não visíveis áreas que quando se considera exclusivamente a morfologia ficam 

englobadas na bacia visual gerada a partir de um determinado ponto. 

 

Da análise da cartografia, elaborada de acordo com a metodologia descrita, verifica-se 

que a área do projeto apresenta uma capacidade de absorção baixa a média (na zona 

mais central é baixa e nas zonas laterias média), decorrente de uma maior 

sobreposição de bacias visuais resultante da sua localização numa zona aberta, de 

relevo plano e suscetível de visualização por alguns observadores permanentes das 

áreas habitadas mais próximas, mas sobretudo dos observadores que circulam nas 

várias vias rodoviárias que circundam o local. 

 

De referir contudo que a presença de uma cortina florestal na envolvente da área de 

projeto, exceto na zona mais a sul/sudeste ocupada por matos, constitui também uma 

barreira visual, que impedirá a visualização do Parque a partir de habitações 

localizadas na envolvente. 
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Na restante área de estudo predominam as manchas com média a elevada capacidade 

de absorção visual, essencialmente relacionadas com a ausência ou menor número de 

observadores presentes na envolvente.  

 

 

1.6 SENSIBILIDADE VISUAL 

O conceito sensibilidade visual de uma paisagem, parâmetro que indica o grau de 

afetação de uma paisagem pela alteração/introdução de determinada ação exterior, 

varia na razão inversa da capacidade de absorção visual o que significa, à partida, que 

quanto maior for a sobreposição de bacias visuais de um determinado espaço e 

portanto, de um maior número de recetores, maior será a sua sensibilidade. Não 

totalmente independente deste princípio, em simultâneo e de forma geral, quanto 

maior a qualidade visual de determinada paisagem, maior será também a sua 

sensibilidade. 

 

Para a elaboração da Carta de Sensibilidade Visual da Paisagem (ver Fig. Adit. 17 do 

Anexo 2) fez-se o cruzamento da informação constante nas Cartas de Capacidade de 

Absorção Visual e Qualidade Visual da Paisagem, tendo os resultados sido agregados 

nas classes apresentadas no quadro seguinte. 

 

Quadro 13.1-4 - Classes de Sensibilidade Visual da Paisagem 

Valor da Sensibilidade Visual 
Capacidade de 

Absorção Visual 
Qualidade Visual 

Valor 
Ponderado 

Baixa 

(< ou = 3) 

Elevada (1) Baixa (1) 2 

Elevada (1)  Média (2) 3 

Média (2) Baixa (1) 3 

    

Média 

(>3 e < 5) 

Elevada (1)  Elevada (3) 4 

Média (2) Média (2) 4 

Baixa (3) Baixa (1)  4 

    

Elevada 

(= ou > 5) 

Baixa (3) Elevada (3) 6 

Baixa (3) Média (2) 5 

Média (2) Elevada (3) 5 
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Da análise desta carta, verifica-se que a área do projeto tem uma sensibilidade visual 

média na zona mais central, enquanto as zonas laterais apresentam uma sensibilidade 

visual baixa. 

 

As áreas de sensibilidade visual mais elevada correspondem às zonas agrícolas, 

localizadas na proximidade da área do projeto, a norte, e aos vales do rio Coura e 

ribeira de Borzendes, a sul e oeste, respetivamente. 

 

 

2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

 
2.1 METODOLOGIA 

Neste ponto identificam-se e avaliam-se os principais impactes sobre a Paisagem 

decorrentes da implementação do projeto. 

 

Em termos paisagísticos, um projeto de um parque empresarial poderá ter associado 

impactes visuais decorrentes de modificações introduzidas na paisagem, em virtude 

das alterações ocasionadas quer na estrutura, quer na profundidade visual do espaço. 

 

Com base na informação disponível – cartografia do PDM, fotografia aérea, elementos 

de projeto –, no reconhecimento de campo e na caraterização da situação atual, onde 

se descreveram as principais características das unidades e subunidades de paisagem 

presentes, e se elaborou cartografia referente à capacidade de absorção, qualidade 

visual e sensibilidade paisagística, efetuou-se a descrição e avaliação dos impactes 

previsíveis mais significativos, decorrentes de ações suscetíveis de provocar alterações 

nas características estruturais e visuais da paisagem atual, seguindo a metodologia 

geral utilizada para todos os descritores. 

 

De forma a complementar e apoiar a análise de impactes, foi também elaborada 

cartografia, onde se determinaram as visibilidades a partir de um ponto médio do 

Parque Empresarial (da ampliação) (Fig. Adit. 18 do Anexo 2). 
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Esta carta, com base no Modelo Digital do Terreno (MDT), foi gerada considerando os 

seguintes parâmetros para o observador: 

 Altura média do parque ( 15 m); 

 360º no plano; 

 90º a -90º na vertical; 

  Raio de 3 000 m. 

 

Foi igualmente elaborada cartografia para determinação das visibilidades a partir de 

outros elementos do projeto, designadamente do estaleiro de apoio à obra 

(Fig. Adit. 19). 

 

Tal como foi referido para a Situação Atual do Ambiente, também a elaboração desta 

cartografia foi exclusivamente baseada no relevo, não tendo por isso sido 

considerados os aspetos relacionados com o uso do solo, pelo que, à partida, as bacias 

visuais geradas são de certeza de dimensão superior à realidade. 

 

Considerou-se como verdadeiro que os aglomerados populacionais e troços das vias de 

comunicações principais da envolvente visíveis a partir de um ponto médio do 

Parque Empresarial e da área do estaleiro, também apresentam visibilidades para 

aqueles pontos. 

 

A identificação e avaliação de impactes foram efetuadas para cada uma das diferentes 

fases do projeto. 

 

De referir que esta intervenção é reduzida e ocorre num local onde já existe a área do 

Parque Empresarial de Formariz existente, com cerca de 9,7 ha e todas as estruturas 

associadas, pelo que os impactes na paisagem introduzidos pela ampliação serão 

reduzidos. 
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Para a fase de construção foram tidas em consideração as características do projeto da 

e as principais ações previstas, nomeadamente: 

 Instalação da área de estaleiro; 

 Movimentação de veículos e máquinas na área de implantação geral do 

projeto; 

 Construção de edifícios/armazéns, arruamentos e áreas artificializadas (p.e., 

áreas ajardinadas).  

 Criação de arruamentos. 

 

Para a fase de exploração foi considerada a presença da própria infraestrutura (na 

zona a ampliar) na paisagem.  

 

Os previsíveis impactes sobre a paisagem, resultantes do projeto em análise, e que a 

seguir se avaliam, serão decorrentes das seguintes ações principais, as quais se 

estruturam da seguinte forma: 

 Alterações da perceção visual devido a alterações na zona de ampliação do 

parque, incluindo a área de estaleiro, o que constituirá um impacte temporário; 

 Movimentação de máquinas, veículos e pessoas com desorganização espacial e 

funcional da paisagem associada, constituindo um impacte temporário; 

 Construção e presença das plataformas para implantação dos 

edifícios/armazéns, que se estima que tenham uma altura máxima de 8 m, o 

que implica a prévia desmatação/limpeza da zona com alteração da leitura 

visual da paisagem, o que constituirá um impacte permanente; 

 Construção e presença dos arruamentos aos novos lotes na área a ampliar do 

parque, o que implica a igualmente prévia desmatação/limpeza desta zona, o 

que constituirá um impacte permanente. 
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Nos critérios de avaliação de impactes importa ter presente: 

 A magnitude e significância da intrusão visual que será tanto mais elevada 

quanto maior for a sensibilidade e qualidade visual da paisagem e menor a sua 

capacidade de absorção; 

 A sensibilidade/capacidade de absorção da paisagem face a uma intrusão visual 

(presença de áreas de elevada sensibilidade e/ou baixa capacidade de absorção 

visual); 

 A presença de observadores sensíveis às alterações na paisagem decorrentes 

da construção e exploração do projeto; 

 A afetação ser temporária ou permanente; 

 A afetação ser reversível ou irreversível. 

 

Seguidamente, a identificação e avaliação de impactes é efetuada para cada uma das 

diferentes fases de implementação do projeto, segundo os critérios definidos na 

Metodologia Geral deste Capítulo. 

 

 

3.1 IMPACTES NA FASE DE CONSTRUÇÃO 

De um modo geral, à fase de construção encontra-se associada uma série de impactes 

negativos, cuja magnitude de ocorrência, tanto temporal como espacialmente, 

depende da intensidade da ação, ou seja, do grau de desorganização do espaço, bem 

como do grau de visibilidades da área de intervenção. 

 

É nesta fase que serão também implementadas grande parte das ações de caráter 

definitivo, transmissíveis à fase de exploração e que, portanto, irão atribuir uma nova 

leitura à paisagem. 
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As principais transformações esperadas nesta fase estarão associadas à instalação e 

construção das infraestruturas necessárias ao funcionamento do Parque a ampliar, 

nomeadamente a rede de acessibilidade (acessos a construir), a abertura de valas para 

cabos, a introdução das plataformas e respetivas fundações para a implantação dos 

edifícios/armazéns, a zona de estaleiro, etc. 

 

Os impactes na fase de construção resultam fundamentalmente das seguintes ações: 

 Desmatação a executar na zona de ampliação do Parque onde se prevê a criação 

das plataformas dos edifícios/armazéns a instalar, de arruamentos e da área de 

estaleiro. A localização da área de estaleiro teve em conta a minimização da 

afetação de elementos vegetais, ficando inserida, na sua totalidade, numa zona 

já intervencionada, com sinais evidentes de escavação e mobilização de solos, a 

qual será ocupada pelos vários lotes no âmbito do presente projeto 

 

 Instalação do estaleiro – devido à própria presença da estrutura, que funcionará 

como uma intrusão visual. 

Com referido, o estaleiro localizar-se-á dentro da área da plataforma a 

intervencionar. Atendendo à ocupação do solo na envolvente, em grande parte 

florestal, permite que o mesmo não seja visível a partir dos principais 

observadores localizados na área em estudo, apresentando-se apenas com 

alguma visibilidade no flanco sul/sudeste, em que a envolvente é ocupada 

maioritariamente por matos. 

Desta forma, os impactes visuais associados à implantação do estaleiro de obra 

estão minimizados. 

No final da obra deverá proceder-se à desativação da área afeta ao estaleiro, 

com remoção de todos os equipamentos, maquinaria de apoio, depósitos de 

materiais entre outros, procedendo à limpeza do local, no mínimo com a 

reposição das condições existentes antes do início dos trabalhos. 
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 Da modificação local da morfologia do terreno em virtude das movimentações 

de terras para a criação das plataformas dos lotes para instalação dos edifícios. 

Este é um impacte negativo pouco significativo, pois a área de implantação é 

muito aplanada pelo que as modificações não serão muito significativas. 
 

 Das transformações das características visuais da área diretamente afetada pela 

obra, consequência de alterações na utilização e função do espaço. 

 

Assim, como se verificou na situação de referência, o Parque Empresarial de Formariz 

e respetiva área de expansão que se desenvolve a sul do existente, está inserido numa 

área de ocupação florestal e matos, no topo aplanado de uma encosta que é 

sobranceira, dos lados poente e sul, aos vales da ribeira de Borzendes e do rio Coura, 

respetivamente. 

 

A norte e nascente, verifica-se a continuidade da ocupação florestal com um relevo 

aplanado até à zona da estrada M513, onde surgem os observadores mais próximos, 

localizados nas povoações de Vale e Vila Meã, mas a partir das quais não existe 

visibilidade para a zona do Parque dada a envolvente florestal. 

 

Do lado sul e poente, para onde o Parque tem maior abertura visual, para os vales das 

linhas de água atrás referidas, ocorrem também alguns recetores, sobretudo 

localizados junto da povoação de Portelinha/Ponte Nova, a sudeste. 

 

Dadas as características do relevo e da ocupação do solo, como foi atrás referido, a 

zona do projeto foi considerada como tendo uma baixa qualidade visual, uma 

capacidade de absorção baixa a média e uma sensibilidade da paisagem que se 

considera média a baixa. 

 

Face ao carácter confinado do local, e protegido visualmente a norte e a nascente pela 

ocupação florestal, considera-se que os impactes visuais destas ações serão reduzidos 

e só com potencial incidência sobre Portelinha/Ponte Nova, a sudeste, onde a sua 

visualização será contudo pouco percecionada em termos visuais, dado o seu 

afastamento e envolvente florestal à zona do Parque. 
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Algumas ações são de carácter temporário, como é o caso da instalação do estaleiro e 

movimentação de máquinas, veículos e pessoas com caráter de grande intensidade no 

espaço e no tempo. De acordo com a Fig. Adit. 19 do Anexo 2, o estaleiro apenas 

apresenta alguma visibilidade para o flanco sul/sudeste, nomeadamente para algumas 

habitações na zona de Portelinha/Ponte Nova e que acompanham a M514. 

 

Com a fase de construção considera-se que haverá um impacte negativo na paisagem 

local que é consequência da desorganização espacial e visual do território por via das 

ações construtivas (movimentação de terras, circulação de pessoas e veículos, 

depósitos de materiais, etc.), mas que será temporário e reversível com a conclusão 

das obras, traduzindo-se no final na criação de uma nova paisagem de cariz industrial 

(paisagem humanizada, com zonas artificializadas, edifícios, arruamentos, etc.). 

 

Como ações de construção suscetíveis de induzir a desorganização funcional da 

paisagem envolvente à área diretamente intervencionada, são ainda de referir a 

circulação de veículos pesados no local e nas vias de acesso ao mesmo, sendo todas 

estas ações responsáveis por alterações qualitativas e estruturais da paisagem. 

 

Face ao exposto, consideram-se os impactes como negativos, mas temporários, 

reversíveis, localizados e pouco significativos. 

 

 

3.2 IMPACTES NA FASE DE EXPLORAÇÃO 

Na fase de exploração, os impactes decorrem da introdução na paisagem de novos 

elementos construídos, acentuando neste caso, o caráter industrial da ocupação do 

espaço. 

 

Deverá contudo estar subjacente a esta avaliação que o projeto corresponde à 

ampliação de uma área já existente de características industriais, numa zona onde já se 

verifica a presença de outras edificações e arruamentos, e onde existe apenas um 

número reduzido de recetores na proximidade e geralmente bastante afastados, pelo 

que os impactes serão a este nível muito pouco significativos. 
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Analisando a carta referente à bacia visual do Parque, apresentada na Fig. Adit. 18 do 

Anexo 2, e tendo em consideração o princípio enunciado na metodologia, verifica-se 

que o projeto do Parque Empresarial apresenta visibilidade sobretudo para a vertente 

mais sul/sudeste da área de estudo considerada.  

 

Assim, como se pode constatar da leitura da referida figura, a implantação da área de 

expansão a sul da existente, numa cota ligeiramente inferior e com uma envolvente 

florestal a norte e nascente, permitirá que a presença do Parque Empresarial e o 

aumento da sua área, seja pouco percetível, apenas com alguma visibilidade para 

sul/sudeste.  

 

Para além disso, o projeto de enquadramento e integração paisagística permitirá 

também atenuar e “naturalizar” este espaço, tornando-o menos intrusivo na 

paisagem. 

 

Deste modo, e face ao caráter já industrializado do local e pela envolvente na sua 

maioria arbórea, considera-se que os impactes permanentes da presença física do 

Parque na paisagem, são reduzidos a moderados, localizados e irreversíveis, mas 

globalmente pouco significativos. 

 

Com efeito, apesar do local ter reduzida visualização a partir da envolvente, as 

medidas de minimização previstas no projeto permitirão ainda melhorar a sua 

integração na paisagem por via do projeto de integração paisagística. 

 

Em síntese, da análise do território de implantação do projeto, o qual se insere na 

vizinhança do parque empresarial existente, verifica-se que este apresenta 

maioritariamente uma baixa qualidade visual, e uma baixa a média capacidade de 

absorção, resultado sobretudo da ocupação do solo em presença com predomínio de 

matos e de povoamentos florestais. 

 

A sensibilidade da paisagem, resultante do balanço entre a qualidade visual e a 

capacidade de absorção, é por isso considerada média a baixa, tanto mais que na 

envolvente direta não existem observadores permanentes. 
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Atendendo ao confinamento do parque empresarial pela ocupação florestal 

significativa, com reduzida visibilidade sobre observadores permanentes, considera-se 

que os impactes negativos na paisagem decorrentes da expansão e presença do 

Parque Empresarial serão pouco significativos. A integração e tratamento paisagístico 

de todo o Parque serão um fator importante para a minimização dos impactes 

residuais. 

 

Assim, face às características do projeto e a sua integração no terreno, consideram-se 

os impactes visuais na paisagem negativos, mas pouco significativos. 

 
 
 
3. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO OU COMPENSAÇÃO DOS IMPACTES DO PROJETO 

As medidas seguintes aplicam-se apenas à Fase de Construção: 

 Deverá proceder-se à delimitação das áreas a ocupar nas operações de 

construção; 

 O material vegetal proveniente das desmatações deverá ser removido da área 

de intervenção ou incorporado na terra vegetal para posterior reutilização, de 

forma a evitar situações de degradação visual; 

 As áreas de terreno a escavar ou a aterrar devem ser previamente decapadas 

para obtenção de terra viva. Esta decapagem terá lugar ao serem iniciados os 

trabalhos de movimentação de terra; 

 Efetuar a decapagem da camada arável do solo, devendo o seu armazenamento 

ser feito em pargas, com altura não superior a 2 m. A terra armazenada deverá 

ser reutilizada no revestimento e reposição das áreas afetadas no decorrer da 

obra; 

 A reconstituição da vegetação afetada, com interesse paisagístico e ecológico, 

deve ser efetuada com espécies a selecionar prioritariamente da flora 

espontânea da região, de modo a contribuir para uma maior diversidade 

ecológica e fomentar o surgimento das espécies características dessa flora; 
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 No final dos trabalhos, deverá efetuar-se a recuperação das áreas afetadas com 

a construção, através da escarificação e consequente descompactação e 

arejamento dos solos e a modelação da área destinada à plataforma e 

depósitos de materiais, procedendo-se em seguida ao seu revestimento com 

terra vegetal. 

 

 

Relativamente à Fase de Exploração, deverá ter-se em atenção a manutenção do 

revestimento vegetal existente nas zonas intervencionadas evitando, nomeadamente, 

o pisoteio de espaços ocupados por vegetação em recuperação. 
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ANEXO 13.2 – PROJETO DE INTEGRAÇÃO PAISAGÍSTICA (PIP) 
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INTEGRAÇÃO PAISAGÍSTIVA – TRATAMENTO E REVESTIMENTO DE 

TALUDES 
 
 

MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA 
 

  
 

1 – INTRODUÇÃO 
 
O Loteamento contempla uma faixa de proteção em relação ao limite do 
Parque Empresarial, destinada a zona verde de reserva e proteção, com 
funções de estabilização de vertentes e de enquadramento arbóreo. 
Deste modo, o projeto propõe o tratamento paisagístico de todas as áreas 
naturais residuais envolventes, prevendo-se a dotação de espécies bem 
adaptadas às condições edafoclimáticas de modo a minorar os custos de 
manutenção, assim como a conservação de algumas espécies arbóreas 
existentes. 
 
No geral, pretende-se obter um tratamento de todos os espaços naturais de 
forma a valorizar e qualificar paisagística e ambientalmente todo o 
conjunto. 
 
 
2 - DESCRIÇÃO DA INTEGRAÇÃO PAISAGÍSTICA – TRATAMENTO E 
REVESTIMENTO DE TALUDES 
 

A1 - Redução da densidade da vegetação rasteira e corte de 
árvores não autóctones (acácias, pinheiros e eucaliptos) 

 
59.300m2 

 
A2 - Fornecimento e espalhamento de terra vegetal em 
taludes com uma camada de 0.20m de espessura, fertilização 
e hidrossementeira de espécies arbustivas 

 
4.000m2 

 
A3 - Fornecimento e plantação de Quercus Robur (carvalho 
robel) com altura mínima de fuste 1.80m. 

 
200un 

 
       Cada uma destas ações está individualizada e traduzida em projeto 
(peça desenhada Integração Paisagística). 
 

 

 

 

 



 
Município de Paredes de Coura 

Divisão de Obras e Serviços Municipais 
 “Ampliação e Requalificação do Parque Empresarial de Formariz – 01/16” 
 

memória descritiva e justificativa 
caderno de encargos – cláusulas técnicas 

Integração paisagística – tratamento e revestimentos de taludes 
2 

 

 

 

CADERNO DE ENCARGOS - CLÁUSULAS TÉCNICAS 
 
 

 
 
1 – REVESTIMENTO VEGETAL 
 
 
Nas áreas referidas como A2 e A3 deverá ser colocada uma camada de 
terra vegetal com espessura final de 0.20m, retirando todas as matérias 
impróprias tais como entulhos, pedras, etc. através da mobilização do 
terreno. 
Na mancha A3, em cada cova de árvore deverá ser colocado um volume de 
1.0om³ de terra vegetal. 
 
1.1 - DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS 
 
Preparação do terreno 
 
As zonas verdes deverão ser modeladas tendo em consideração o terreno 
existente, pelo que será necessário modelar o terreno estabelecendo uma 
correta articulação com a envolvente. 
Para se proceder ao revestimento vegetal há que preparar o terreno, o que 
consiste na execução das várias operações, na seguinte ordem: 
- Pequena modelação do terreno; 
- Mobilização, mecânica ou manual até 0.30m de profundidade (cava ou 
lavoura) em toda a superfície do terreno, seguida de escarificação, 
gradagem ou recava até 0.10m de profundidade nos taludes e restantes 
áreas a recobrir com terra vegetal; 
- Despedrega, ou escolha e retirada de pedras e materiais estranhos ao 
trabalho, incluindo troncos de árvores e entulhos; 
- Espalhamento quando necessário de terra vegetal, mecânica ou 
manualmente, de modo a formar uma camada superficial com 
aproximadamente 0.20m de espessura; 
- Regularização prévia, efetuada mecânica ou manualmente; 
- Fertilização química e orgânica. 
  
Modelação final do terreno 
 
Compreende todos os trabalhos e fornecimentos necessários à boa 
execução da limpeza e preparação final do solo. 
Considera-se como trabalho de modelação final um terreno apto a plantar e 
semear, em que o solo se encontre com as condições ótimas de composição 
pretendida e com uma superfície regular, de acordo com cotas de projeto. 
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Espalhamento de terra vegetal 
 
Refere-se este capítulo ao fornecimento e incorporação de terra vegetal nas 
áreas A2 e A3, incluindo na zona A3 covas para plantação de árvores. 
 
1.2 - NATUREZA E QUALIDADE DOS MATERIAIS 

 
A terra a fornecer será de textura franco-arenosa e será proveniente da 
camada superficial de terrenos de mata ou da camada arável de terrenos 
agrícolas com elevada capacidade agrícola, ou da terra viva armazenada 
resultante das obras de construção civil a executar na zona de projeto. 
A camada a colocar sobre o terreno deverá possuir uma espessura média 
mínima de 0.20 m. 
 
Deve apresentar uma composição uniforme, sem qualquer incorporação do 
subsolo. 
 
Deve ainda apresentar as seguintes características: 
- PH: deve situar-se entre 5,0 e 7,0; 
- Condutividade elétrica: deve ser inferior a 1500 microns por cm num 
extrato de solo: água de 1:2; 
- Azoto (N): não deve ser inferior a 0,2%; 
- Potássio assimilável em H²O em valores próximos de 100 mgr / 100 gr; 
- Textura franco-arenosa; 
- Fertilidade média – 3 a 5% de matéria orgânica; 
- Composição granulométrica próxima da terra franca, ou seja, com cerca 
de 20 a 25% de argila e 60 a 65% de areia; 
- Isenção de pedra e materiais estranhos com diâmetro superior a 5 cm, 
assim como de detritos prejudiciais; 
- Quantidade de pedra miúda admissível (com diâmetro inferior a 5 cm) não 
ultrapassando, por outro lado, 10% do volume da terra; 
- Matéria orgânica ≥ 4%; 
- Fósforo assimilável em P²O5 em valores próximos de 140 mgr / 100 gr. 
 
A terra poderá ser proveniente da decapagem de terreno, devendo respeitar 
as características referidas. O Empreiteiro apresentará análises 
comprovativas, relativamente a cada lote de terra vegetal da mesma 
proveniência, sendo da sua responsabilidade a realização de contra análises 
a pedido da Fiscalização. Toda a terra vegetal que não cumpra o 
especificado será rejeitada. 
 
1.3 - MODO DE EXECUÇÃO DOS TRABALHOS  
 
Preparação do terreno 
 

Modelação do terreno 
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Todas as superfícies planas devem ser modeladas de modo a ficarem 
com uma inclinação mínima de 1.5% para permitir o escorrimento 
superficial das águas da chuva ou da rega em excesso. 

Deve o Empreiteiro remover toda a terra sobrante ou colocar a terra 
própria necessária, de modo e serem respeitadas as cotas de modelação 
expressas no projeto ou indicadas no decorrer dos trabalhos.  

Os trabalhos de modelação nunca deverão ser feitos em terreno 
enlameado, gelado ou coberto de geada. 
 

Mobilização 
Após a modelação do terreno o terreno será mobilizado até 0.30m de 

profundidade por meio de lavoura ou cava, de acordo com as máquinas 
disponíveis e as áreas a mobilizar. 

Sempre que possível deverá recorrer-se ao trabalho mecânico, 
reservando-se apenas para a cava manual as superfícies inacessíveis às 
máquinas. 

Em seguida terá lugar uma escarificação, gradagem ou recava, até 
0.10m de profundidade, para destorroamento e melhor preparação do 
terreno para as operações seguintes. 
 

Despedrega ou retirada de restos de obra (entulhos de 
construção civil, etc.) 

Toda a matéria morta, entulho ou outras substâncias impróprias 
existentes na zona a cobrir com terra vegetal, deverão ser removidas e 
transportadas para vazadouro. 

Sempre que a despedrega se torne necessária, ela atingirá os 0.15 m 
superficiais e consistirá numa recava manual com escolha e retirada de 
todas as pedras e materiais estranhos ao trabalho, com dimensões 
superiores a 0.05m. 
 

Espalhamento de terra  
O terreno, deverá este ser colocado às cotas definitivas do projeto 

ou, na falta destas, fazer a concordância da superfície do terreno com as 
obras de cota fixa do projeto, tais como lancis, pavimentos, caixas de visita, 
muros, muretes, etc.. 

A terra viva será espalhada manual ou mecanicamente em camada 
uniforme, à espessura final da camada 0.20m em todas as zonas previstas. 
 

Regularização prévia 
Esta operação consiste na regularização do terreno às cotas 

definitivas antes do espalhamento de fertilizantes e corretivos, para evitar 
grandes deslocações de terra depois da aplicação destes. Pode ser feita 
manual ou mecanicamente, mas sempre com o cuidado necessário para 
atingir o objetivo pretendido. 
  
2 - FERTILIZAÇÃO - GERAL 
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A fertilização geral do terreno será feita à razão de 0.02m3 de estrume ou 
10 kg de Ferthumus ou equivalente por m2, acrescido de 0.1 kg de adubo 
composto em qualquer das modalidades anteriores. Os fertilizantes serão 
espalhados uniformemente à superfície do terreno e incorporados neste por 
meio de fresagem ou cava. 
 
3 - ADUBAÇÃO 
 
Compreende todos os trabalhos e fornecimentos necessários à obtenção de 
um composto de plantação para enchimento de covas ou espalhamento em 
camada superficial do solo. De entre os diversos trabalhos e fornecimentos 
destacam-se os seguintes: 
- Transporte, deposição e armazenamento de volumes de composto de 
plantação; 
- Melhoramentos de granulometria, composição química ou matéria 
orgânica; 
- Análise à quantidade do solo existente e do composto de plantação, por 
lotes e a pedido da fiscalização. 
 
As covas das árvores deverão ter 1m de profundidade e com a área 
disponível da caldeira, cheias de terra vegetal e estrume à razão de cinco 
partes de terra viva para uma de estrume (1m3/árvore). O estrume deverá 
ser bem curtido, fertor ou afim e o terriço vegetal será carvalho, sobro ou 
mato. 

 

2 - HIDROSSEMENTEIRA DE ESPECIES ARBUSTIVAS 

 

Definição: a hidrossementeira consiste numa mistura homogénea de 
sementes, fibras e fertilizantes posteriormente projetada no terreno a 
revestir. Os materiais deverão ser misturados e aplicados de acordo com as 
proporções definidas 

Prevê-se: o fornecimento e aplicação de hidrossementeira, incluindo carga, 
transporte, descarga, conservação, rega e demais trabalhos necessários ao 
seu acabamento. 

 
2.1 - DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS 
 
Não são permitidas quaisquer substituições de espécies sem autorização 
escrita da Fiscalização, devendo ser rigorosamente respeitadas as espécies 
e percentagens das misturas prevista em projeto. 
As sementeiras deverão ser realizadas através do método da 
hidrossementeira, devendo o Empreiteiro estar apetrechado com o 
equipamento adequado à sua execução.  
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Sempre que possível, a sementeira deverá ter lugar após todas as 
plantações, para evitar o pisoteio. 
 
2.2 - NATUREZA E QUALIDADE DOS MATERIAIS 

 
As herbáceas deverão ser plantas com bom crescimento, bem formadas e 
cheias, com ramificações bem separadas de maneira a permitir um bom 
equilíbrio e com rebentações de boa qualidade.  
Os exemplares deverão apresentar uma estrutura aérea equilibrada. 
As plantas deverão ser fornecidas em vaso (salvo indicações em contrário), 
de acordo com as especificações indicadas no Mapa de Quantidades de 
Trabalho. 
Deverão ser fornecidas em contentores de 1,5 litros (C1,5) com uma altura 
variável entre 0.20 m e 0.40 m, consoante a espécie. 
 
As sementes deverão apresentar obrigatoriamente o grau de pureza e poder 
germinativo exigidos por lei para as espécies que figurem nas tabelas 
oficiais. Para as espécies que sejam utilizadas com variedades comerciais 
indicadas o grau de pureza e poder germinativo deverá ser o garantido pelo 
produtor da semente. 
Deverão possuir poder germinativo que garanta, ao fim de 2 anos, a 
representatividade de todas as espécies indicadas nas misturas, de acordo 
com o especificado no projeto.  
As sementes a utilizar deverão ser sementes provenientes da última 
colheita e/ou dentro do prazo de garantia do poder germinativo dado pelo 
produtor e isentas de contaminação com outras sementes. 
As misturas deverão ser sempre em percentagem de peso em peso. 
 A Fiscalização poderá exigir, se assim o entender, ensaios de germinação 
bem como certificados e contra análises de pureza bem como estar 
presente durante a execução das misturas e ou “blends” 
O Empreiteiro obriga-se a entregar à Fiscalização uma amostra do lote das 
sementes a empregar ou das espécies que o constituem. 
 
2.3 - MODO DE EXECUÇÃO DOS TRABALHOS  
 
Os trabalhos deverão decorrer em condições atmosféricas favoráveis, sem 
excesso de calor ou frio. 
Quando o terreno se apresentar seco e sobretudo em tempo quente, deverá 
fazer-se uma rega antes da plantação e esperar o tempo suficiente para que 
o terreno esteja com boa sazão.  
Deverá ser feita uma cava geral do terreno com a profundidade média de 
0.30cm, sempre que o terreno esteja compacto. 
 
O material vegetal envasado, será plantado no mesmo dia em que tenha 
sido retirado do contentor. 
 
A fertilização deverá ser executada de acordo com o referido anteriormente. 
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Deverá ser assegurada uma drenagem eficiente das superfícies a plantar. 
Seguem-se várias regas até ao nascimento das espécies.  
Caso seja necessário a utilização de cabos ou cintas para fixação do 
exemplar durante o transporte e plantação, o tronco deverá ser protegido 
nos pontos de contacto por tiras de lona, borracha ou outro material 
adequado. Os cabos ou cintas deverão ser utilizados sempre que se 
verifique ser necessário manter a estabilidade do exemplar. 
 
Sementeiras 
 
As sementeiras deverão efetuar-se no período que decorre de Setembro até 
finais de Novembro.   
As sementeiras deverão ser realizadas através do método da 
hidrossementeira, devendo o Empreiteiro estar apetrechado com o 
equipamento adequado à sua execução.  
 
Hidrossementeira  
 
A sementeira será efetuada pelo método de hidrossementeira, que consiste 
numa projeção de uma mistura aquosa, contendo as misturas de sementes, 
os fertilizantes, corretivos e estabilizadores.  
 
Arbustos 
 
As covas de plantação deverão ser proporcionais à dimensão do torrão ou 
do sistema radicular da planta, seguindo-se todos os cuidados indicados 
para a plantação das árvores, no que respeita à profundidade de plantação 
das árvores, primeira rega e tutoragem. 
 
Os arbustos em contentor, serão retirados do contentor sem que o torrão se 
desfaça. As plantas cujo torrão se desfaça ou apresente perdas de material 
radicular, durante o processo de plantação, serão rejeitadas. As proteções 
ao torrão tais como gesso ou redes de arame ou fibra, apenas deverão ser 
abertas após posicionamento no fundo da cova e acompanhando o 
enchimento lateral da cova. 
 
O arbusto será colocado no centro da cova previamente cheia com a 
quantidade de composto tal que permita o posicionamento em altura 
correta, na posição vertical, suspensa pelo torrão ou pela parte aérea. As 
paredes da cova serão verticais e o fundo plano ou ligeiramente inclinado. 
Caso se verifique vitrificação das paredes laterais das covas, devido ao 
processo de escavação ou ao tipo de solo, as paredes e o fundo deverão ser 
ligeiramente escarificados para romper a camada superficial. 
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O enchimento será feito cuidadosamente de forma a comprimir, mas nunca 
a compactar, o torrão ou a massa radicular e a evitar a formação de bolsas 
de ar. 
 
As plantas serão colocadas a uma profundidade tal que após o enchimento e 
rega da cova o colo, se situa à cota prevista no projeto em relação às 
superfícies próximas. Caso se verifique uma diferença altimétrica superior a 
5 cm em caldeira ou 10 cm em canteiro ou talhão, a planta deverá ser 
reposicionada. 
 
2.3 - TRABALHOS PREVISTOS 

 
Após a aplicação da hidrossementeira, procede-se ao espalhamento de uma 
camada de 0,03m de terriço vegetal, à regularização do terreno com 
ancinho e cilindragem com cilindro. 
 
 
2.4 – COMPOSIÇÃO DA HIDROSSEMENTEIRA 

 
 A escolha das espécies vegetais arbustivas indicadas, prende-se com a 
adaptação às condições edafoclimáticas. 
 

 
Composição da hidrossementeira 

 
Piptatherum milliaceum  5% 
Cistus albidus  3% 
Asphodelus fistulosus  10% 
Rosa canina  15% 
Stipa tenacissima  5% 
Coronilla valentina  2% 
Jasminum fruticans  5% 
Moricandia arvensis  5% 
Lavandula Iatifolia  3% 
Santolina chamaecyparissus 2% 
Retama sphaerocarpa  20% 
Thymus vulgaris  5% 
Rosmarinus officinalis  5% 
Atriplex halimus  5% 
Genista scorpius  5% 
Salvia lavandulifolia  5% 

 
 
5 - REDUÇÃO DA DENSIDADE DA VEGETAÇÃO RASTEIRA E CORTE DE 
ARVORES NÃO AUTÓCNES  
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Encontram-se compreendidos neste artigo todos os trabalhos relativos ao 
corte de árvores não autócnes existentes (acácias, eucaliptos, pinheiros, 
etc.) e à execução da redução da densidade de vegetação rasteira 
existente. 
 
Nota: a quantidade da redução da vegetação existente numa densidade 
aproximada de 1 planta/2.00m. 
 
5.1 - TRABALHOS PREVISTOS 
 
O corte de árvores e a redução da densidade da vegetação compreende: 

- Os trabalhos de corte auxiliado por meios mecânicos; 
- O abate de árvores não autócnes; 
- O arranque de raízes por meios mecânicos (desenraizamento); 
- O tapamento de covas originadas pelo arranque das raízes 

arrancadas; 
- A remoção completa de todos os elementos e materiais sobrantes a 

vazadouro, incluindo a limpeza do terreno; 
- A carga, o transporte e descarga dos elementos e materiais 

(resíduos vegetais, entulho, etc.) referidos anteriormente. 
 
Nota: a descarga será feita em vazadouro sugerido pelo Empreiteiro e 
aprovada pela Fiscalização. 
 
5.2 - PLANO DE ERRADICAÇÃO E CONTROLO DE ESPÉCIES 
INVASORAS 
 
Abate e remoção de vegetação 
Compreende o abate e remoção de toda a vegetação necessária à 
implantação das obras previstas no presente projecto. O abate de 
vegetação será executado por processos manuais de desmonte com auxílio 
motoserras e motoroçadoras. Sempre que a toiça e raizame interfiram na 
execução das obras previstas, incluem-se neste trabalho todas as tarefas 
acessórias necessárias à sua execução. 
Em situações pontuais e devidamente indicadas e especificadas no projecto 
de integração paisagística, poderá haver necessidade de se proceder ao 
abate de árvores que interferem com a segurança da via. 
 
Controle de infestantes 
As principais espécies infestantes ou que apresentam um carácter invasor 
identificadas na zona de estudo são:  
 
Mimosa | Acacia spp.  
Eucalipto | Eucalyptus spp. 
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A remoção de vegetação infestante inclui igualmente a aplicação de todas 
as medidas cautelares de forma a garantir que estas não sejam propagadas 
na fase da sua remoção e transporte para fora da área de intervenção e 
dentro desta para onde não existam.  
O projecto INVADER desenvolveu a colecção de fichas -  "Plantas Invasoras 
em Portugal - fichas para identificação e controlo" que inclui as 30 espécies 
de plantas legalmente consideradas invasoras em Portugal Continental, e 
mais 3 espécies que se consideraram também muito problemáticas.  
Foram identificadas na área de intervenção as espécies arbóreas com 
carácter infestante que em seguida se descreve.  
 
Mimosa | Acacia spp.  
 
Árvore perene até 40m, de ritidoma castanho-escuro profundamente 
fendido. Folhas jovens de dois tipos (umas recompostas e outras reduzidas 
a filódios); folhas adultas todas reduzidas a filódios laminares, ligeiramente 
falciformes, com 2-6 nervuras longitudinais. Flores amarelas pálidas, 
reunidas em capítulos com cerca de 10 mm de diâmetro. Vagem plana com 
70-120 X 8-10 mm, contorcida, castanho-avermelhada; semente rodeada 
por funículo alaranjado numa dobra dupla. 
 
Sugere-se uma metodologia de controlo físico + químico: corte tão rente ao 
solo quanto possível e pincelagem IMEDIATA (impreterivelmente nos 
segundos que se seguem) da touça com herbicida. Experiências em 
algumas áreas têm mostrado melhores resultados com glifosato. No 
entanto, há heterogeneidade de resultados em relação aos diferentes 
químicos e concentrações. Se houver rebentamento, os rebentos podem ser 
arrancados ou cortados quando atingirem 15 a 30 cm de altura, repetidas 
vezes, até que o vigor diminua. Alternativamente podem ser eliminados 
através de pulverização nas folhas, com glifosato diluído em água a 2%. A 
aplicação deve ser realizada com equipamento de segurança, com 
pulverizador de bom desempenho e precisão, sem vazamentos, e em dias 
sem vento para evitar impactos paralelos sobre outras espécies, solo ou 
água. O tratamento precisa ser repetido cada vez que os rebentos atingirem 
a altura indicada. A pulverização deve ser evitada em áreas de conservação 
ou perto de água.  
  

 
Eucalipto | Eucalyptus spp. 
 
O simples corte das árvores não é suficiente para remover o eucalipto, 
havendo necessidade de utilizar controle químico para alcançar a eficácia 
em função da capacidade de rebrota. Qualquer ação de controle químico 
requer o uso de equipamento adequado e de segurança, como luvas e 
máscara. A maneira mais eficiente para remover plantas exóticas que 
brotam após o corte é a utilização de controle químico para eliminar a raiz. 
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Isso evita que a planta produza rebentos, que muitas vezes se tornam um 
problema maior, mais grave e requer monitoramento regular e de apoio 
intensivo.  
O controle químico deve ser utilizado em espécies após controle mecânico. 
Diferentes princípios ativos podem ser usados, de acordo com cada espécie, 
devendo ser empregados herbicidas de baixo impacto, em baixas 
concentrações, diluído em água ou óleo vegetal. (SIGG, 1999). 
É fundamental que as acções de controlo inicial sejam seguidas de acções 
de controlo de manutenção, sem as quais os resultados finais não podem 
ser assegurados. 
A remoção mecânica de árvores invasoras é uma tarefa que pode ser de 
alto custo e de alto impacto ambiental devendo ser realizada com 
responsabilidade e pessoal treinado. 
 
 
6 – ARVORES 
 
 
A arborização do perímetro cria uma estrutura verde contínua e 
proporcionarão condições aprazíveis de fruição. 
 
6.1 - DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS 
 
Plantações 
 
Inclui a preparação para o fornecimento, transporte, descarga e 
acondicionamento de árvores, de acordo com implantação no projeto, 
abertura de covas, execução de plantações, enchimento com terra vegetal e 
adubação, incluindo fornecimento, rega após plantação e manutenção até 
ao final do período de garantia. 
Em todas as plantações o Empreiteiro deverá respeitar escrupulosamente os 
respetivos planos, não sendo permitidas quaisquer substituições de espécies 
sem prévia autorização da Fiscalização. Esta operação compreende a 
piquetagem do projeto, cava geral, todos os fornecimentos de material 
vegetal, abertura de covas, plantação, tutoragem, amarração e rega e a 
manutenção até ao final do período de garantia. 
Todos os exemplares deverão ter a forma características da espécie, serem 
vigorosos e plantados de acordo com indicações do instalador. Deverão ser 
exemplares envasados, bem constituídos, com a forma natural da espécie e 
com as especificações a seguir indicadas 
Todos os exemplares provenientes de viveiro, deverão ser identificados 
através de etiqueta indelével, constando o seu nome botânico 
 
Devem ser plantadas sãs, não envelhecidas, bem conformadas na 
plumagem, com flecha, providas de um sistema radicular em torrão, com 
abundante cabelamegem. 
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Os trabalhos deverão decorrer em condições atmosféricas favoráveis, sem 
excesso de calor ou frio. 
 
6.2 – NATUREZA E QUALIDADE DOS MATERIAIS 
 
Todas as plantas a utilizar deverão ser exemplares novos, 
fitopatologicamente sãos, bem conformados e vigorosos, com flecha intacta, 
sem raízes mortas ou deterioradas, e devem possuir desenvolvimento 
compatível com a espécie a que pertencem. 
O caule deve ser bem direito desde o seu início e as raízes bem 
desenvolvidas, estendidas e não espiraladas.  
As árvores a fornecer em raiz nua deverão ter o sistema radicular bem 
desenvolvido e com cabelame abundante.  
 
Torrão: o sistema radicular deverá estar envolto em terra, formando um 
torrão proporcional à dimensão da árvore e deverá ter um diâmetro e 
profundidade capaz de incluir as raízes necessárias (secundárias) de modo a 
que haja um bom estabelecimento da planta. 
 
6.3 - MODO DE EXECUÇÃO DOS TRABALHOS 
 
Drenagem - poço drenante 
 

Deverá ser assegurada uma drenagem eficiente nas covas das árvores. 
A execução de poços absorventes circulares inclui a escavação com 1,2 m 
de profundidade por 1m de diâmetro, regularização do poço, preenchimento 
com brita nº2, seguida de brita nº 1 até 10 cm da superfície. 
 
Fertilização – Árvores 
 
A fertilização das covas das árvores far-se-á à razão de 0.10m3 de estrume 
cavalar bem curtido ou 2 kg de composto orgânico Campo Verde ou 
equivalente por cada cova, acrescido de 2 Kg de adubo composto, em 
qualquer das alternativas. 
Os fertilizantes deverão ser espalhados sobre a terra das covas e depois 
serão bem misturados com esta, quando do enchimento das mesmas.  
O enchimento das covas deverá ter lugar com a terra não encharcada ou 
muito húmida e far-se-á calcamento, a pé, à medida que se proceder ao 
seu enchimento. 
 
A fertilização deverá de acordo com o referido anteriormente. 
 
Plantações  
Os trabalhos deverão decorrer em condições atmosféricas favoráveis, sem 
excesso de calor ou frio. 
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Quando o terreno se apresentar seco e sobretudo em tempo quente, deverá 
fazer-se uma rega antes da plantação e esperar o tempo suficiente para que 
o terreno esteja com boa sazão.  
Deverá ser feita uma cava geral do terreno com a profundidade média de 
0.30cm, sempre que o terreno esteja compacto. 
Deverá ser assegurada uma drenagem eficiente das superfícies a plantar. 
Seguem-se várias regas até ao nascimento das espécies.  
Caso seja necessário a utilização de cabos ou cintas para fixação do 
exemplar durante o transporte e plantação, o tronco deverá ser protegido 
nos pontos de contacto por tiras de lona, borracha ou outro material 
adequado. Os cabos ou cintas deverão ser utilizados sempre que se 
verifique ser necessário manter a estabilidade do exemplar. 
 
Depois da marcação correta dos locais de plantação das árvores, proceder-
se-á á abertura das covas para plantação que terão 1.00x1.00x1.50 m ou 
dimensões proporcionais ao tamanho do torrão ou outras definidas em 
projeto, para árvores com torrão. 
 
As árvores em caldeira serão cheias com uma camada de brita 5/15 mm de 
0,3; com uma camada de terra fertilizada ou composto de plantação de 
altura aproximada de 1m e por uma camada de “mulch” de 0,05m à 
superfície. 
Aplicação de “Mulch”: o mulch será de casca de pinheiro, devendo ser aplicada uma 
camada entre 0,04 - 0,10 m de espessura sobre terra arável. Este será aplicado 
após as plantações estarem concluídas.  
 
Será executada uma drenagem conforme indicado anteriormente. 
 
Depois das covas cheias e devidamente compactadas, abrem-se pequenas 
covas de plantação, à medida do torrão ou do sistema radicular no caso da 
plantação em raiz nua, em posição central relativamente à caldeira.  
O fundo e os lados das covas deverão ser picados até 10cm para permitir 
uma melhor aderência da terra de enchimento. 
 
A plantação não poderá ter lugar com a terra encharcada ou muito húmida 
e esta será calcada a pé à medida do enchimento da cova. 
Deverá haver o cuidado de deixar a parte superior do torrão, no caso das 
plantas envasadas, ou o colo das plantas, quando estas são de raiz nua, á 
superfície do terreno para evitar problemas de asfixia radicular. 
 
Após a plantação abrir-se-á uma pequena caldeira e realizar-se-á a primeira 
rega, que deverá ocorrer de imediato á plantação para assegurar a 
necessária compactação e aderência da terra ás raízes da planta. 
Depois da primeira rega, e sempre que o desenvolvimento da planta o 
justifique, deverão aplicar-se tutores, havendo o cuidado de proteger o sítio 
da ligadura com papel, serapilheira, ou qualquer outro material apropriado, 
para evitar ferimentos. 
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Será aplicado o sistema de tutor único ou o de vários tutores consoante o 
exemplar em causa, sendo, no caso da palmeira a transplantar aplicado o 
sistema de ancoragem ou quatro tutores. 
 
6.4 - CARACTERÍSTICAS 
 
As árvores serão plantadas em covas que terão 1.00x1.00x1.50 m ou 
dimensões proporcionais ao tamanho do torrão e com a área disponível da 
caldeira, cheias de terra vegetal e estrume. 
  
Cada árvore deve ser apoiada em tutor de madeira, tratado em autoclave, 
bem direito (1,50m de altura). A amarração da árvore ao tutor deve ser 
feita com uma almofada de borracha, de modo a que a corda no cause 
feridas nas árvores. 
 
As plantas deverão ser previamente aprovadas pela Fiscalização e deverão 
ter as características mínimas indicadas no seguinte quadro: 
 

ARVORES Ht (m) H (m) PAP 
(mc) 

OBSERVAÇÕES 

Quercus Robur (carvalho 
robel) 

2.50/3.00 1.80 16/18 Ramificado a 
1.00m 

 
    PAP=perímetro mínimo à altura do peito 
    H=altura mínima do fuste 
    Ht=altura total  
    Cova com 1.00x1.00x1.00m 
 
 
7 - TUTORAGEM E ANCORAGEM 
 
 
7.1 - DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS 
 
Compreende todos os fornecimentos e trabalhos necessários à boa 
execução e aplicação de sistemas de ancoragem e tutoragem como 
complemento a plantações, nomeadamente: fornecimento de materiais, 
execução, montagem e manutenção até ao final do período de garantia. 
Considera-se como sistema de tutoragem a montagem de estacas verticais 
fixadas ao solo, em torno de um exemplar plantado, cuja função é 
assegurar através de ligações apropriadas a estabilidade biomecânica e a 
orientação do crescimento da mesma. 
Considera-se como sistema de ancoragem o sistema de cabos ou estacas, 
aplicados por tensão ou tração entre o solo e a planta, de forma a garantir a 
estabilidade biomecânica e a orientação do crescimento da mesma. 
 
7.2 - NATUREZA E QUALIDADE DOS MATERIAIS 
 
Tutores em madeira de pinho  
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Serão constituídos por estacas únicas de pinho tratado com 1.50m de altura 
(altura mínima de 2/3 do exemplar a plantar), diâmetro de 8 cm colocado 
na vertical e fixação da árvore por intermédio de cinta elástica. Serão 
tratados em autoclave com sais de cobre, crómio e arsénio e terão a 
dimensão necessária para acompanhar e proteger a árvore ou arbusto que 
estiverem a tutorar. Apresentam uma extremidade aguçada para cravagem 
no solo.  
 
Escoras em ferro 
 
As escoras para apoio de pernadas deverão ser em barras de ferro de 
secção circular, quadrada, sextavada ou oitavada, tratadas por zincagem a 
quente e soldadas a uma braçadeira metálica côncava para apoio da 
pernada. A ligação será protegida através de uma peça em poliuretano ou 
em borracha. O apoio no solo será sobre fundação em betão. 
 
Elementos de ancoragem  
 
Serão em estacas de madeira tratada cravadas em contravento ou 
enterradas na horizontal, ou em peças de ancorarem retráctil em metal 
zincado especialmente adequadas ao efeito. 
 
Cabos tensores 
 
As ligações aos troncos ou caules serão protegidos por tubos de borracha e 
o travamento do laço será através de braçadeira metálica zincada. As 
ligações ao solo serão através de estaca de madeira cravada em 
contravento ou enterradas na horizontal, fundação em maciço de betão com 
anilha saliente, âncora em metal zincado. 
A sua colocação está dependente da prévia aprovação pela Fiscalização. 
 
Atilhos em material elástico 
 
São de material elástico, não abrasivo e resistente aos raios UV. Deverão 
apresentar resistência e elasticidade suficientes para a função pretendida 
sem prejudicar as plantas, das seguintes marcas ou equivalente: 
- “Sanglatex” (cintas de suspensão) 
- “Pressinta” elástica; 
- “Recultex” 
A sua colocação está dependente da prévia aprovação pela Fiscalização 
 
7.3 - MODO DE EXECUÇÃO DOS TRABALHOS 
 
Sistemas de Tutoragem 
 

Sistema de tutor único 
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Consiste na cravagem no fundo da cova de plantação de um tutor 
proporcional à planta e a ela ligado por meios apropriados de amarração. 
Aplica-se na generalidade de árvores em caldeira e no bosquete, arbustos e 
trepadeiras.  

Para as árvores em caldeira será constituída por um tutor único de 
pinho tratado com 3 m de altura e 8 cm de diâmetro, colocado na vertical, 
enquanto na zona do bosquete serão colocados na diagonal, fixados à 
árvore por intermédio de cinta elástica. 

Os tutores serão tratados em autoclave com sais de cobre, crómio e 
arsénio e terão a dimensão necessária para acompanhar e proteger a 
árvore ou arbusto que estiverem a tutorar.  
 

A sua colocação está dependente da prévia aprovação pela 
Fiscalização. 
 

Sistema de vários tutores e de ancoragem 
Consiste na cravagem de dois, três ou quatro tutores no fundo da 

cova de plantação, e na sua ligação por tensão compensa a planta, através 
de meios apropriados de ligação. Aplicar-se-á, se necessário, a árvores de 
maior porte com tronco de diâmetro mal proporcionado em relação à altura 
total, a decidir pela Fiscalização em obra. 

Os elementos de ancoragem devem de ser protegidos do tronco ou 
caule das plantas e fixados ao solo ou a elementos fixos próximos. Aplica-se 
na plantação de árvores e palmeira a transplantar, cuja parte aérea é 
desproporcionada em relação ao torrão e oferece bastante resistência ao 
vento, podendo originar um movimento bascular do torrão e a alteração da 
posição ou queda do exemplar. 

 
A sua colocação está dependente da prévia aprovação pela 

Fiscalização. 
 
 
8 - EPOCA DE REALIZAÇÃO 
 
 
Os trabalhos relativos à Integração Paisagística – Tratamento e 
Revestimento de Taludes deverão ser executados após as obras de 
terraplenagem de forma a não existirem intervalos de tempo entre as obras 
em questão.  
 
Prevê-se assim, que os taludes construídos não estejam expostos aos 
agentes erosivos, sem a aplicação do revestimento vegetal, situação que, se 
não for cumprida, porá em causa a estabilização dos mesmos. 
 
Os trabalhos de modelação e preparação de terreno deverão efetuar-se, se 
possível, no Verão, de modo a que as sementeiras possam efetuar-se, 
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durante o período que decorre de meados de Setembro até fins de 
Novembro, logo no início das primeiras chuvas.  
 
As plantações de árvores deverão preferencialmente iniciar-se no mês de 
Outubro e deverão estar concluídas até finais de Março. Se por motivos 
justificados tal não puder acontecer, o Empreiteiro proporá à Fiscalização o 
período de plantação a efetuar com as respetivas medidas cautelares, de 
modo a garantir o seu sucesso. 
 
09 – CRONOGRAMA DE TRABALHOS 
 
Ano 1 
Maio 
Redução da densidade da vegetação rasteira e corte de árvores não autóctones 
(acácias, pinheiros e eucaliptos), incluindo desenraizamentos e tapamento das 
covas, carga, transporte e colocação a vazadouro dos materiais sobrantes e demais 
trabalhos necessários. 
Setembro 
Fornecimento e espalhamento de terra vegetal em taludes com uma 
camada de 0.20m de espessura incluindo todos os trabalhos necessários 
designadamente a carga, transporte e espalhamento, regularização, 
fertilização. 
Outubro 
Fornecimento e plantação de Quercus Robur (carvalho roble), com flecha e 
sistema radicular bem desenvolvido, incluindo abertura de covas, transporte 
a vazadouro dos materiais sobrantes, enchimento com terra vegetal, 
tutoragem, bom estado fitossanitário e demais trabalhos necessários. 
Novembro 
Hidrossementeira de espécies arbustivas com a mistura indicada nas peças 
desenhadas e demais trabalhos necessários ao seu acabamento. 
 
10 - MATERIAIS NÃO ESPECIFICADOS 
 
 
Todos os materiais não especificados neste Caderno de Encargos e que 
tenham emprego na obra deverão satisfazer as condições técnicas de 
resistência e segurança impostas pelos regulamentos que lhes dizem 
respeito, ou terem as características que satisfaçam as boas normas de 
construção. 
 
Todos os trabalhos não especificados neste Caderno de Encargos deverão 
ser executados de forma a cumprir o indicado nos desenhos de projeto. 
 
Poderão ser submetidos a ensaios especiais para a sua verificação, tendo 
em conta o local de emprego, fim a que se destinam e a natureza do 
trabalho que se lhes vai exigir, reservando-se a Fiscalização o direito de 
indicar para cada caso as condições a que devem satisfazer. 
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Em caso de omissão seguir-se-ão as instruções do fabricante ou da 
Fiscalização, tendo sempre em atenção as indicações dos desenhos de 
projeto. 
 
 
11 – PLANO DE MANUTENÇÃO DE ZONAS VERDES 

 
Após os trabalhos de plantação, o empreiteiro solicitará inspecção da 
fiscalização, para accionar a recepção provisória, após a qual se inicia o 
período de garantia, sendo a manutenção do material vegetal da 
responsabilidade do empreiteiro. 
No momento da inspecção, todos os exemplares em avaliação deverão estar 
em perfeitas condições vegetativas e sanitárias como condição de recepção. 
A conservação prolonga-se por um período de 2 anos após entrega 
provisória dos trabalhos. Durante este prazo de garantia serão realizados os 
trabalhos que a seguir se discriminam. 
 
11.1 - Limpeza 

O lixo acumulado sobre todas as zonas deverá ser retirado regularmente 
pelo empreiteiro. 
 
11.2 - Rega 

A operação de rega será efectuada sempre que o grau de humidade do solo 
não for suficiente para assegurar a vida e o normal desenvolvimento das 
plantas. 
Deverão efectuar-se regas localizadas em caldeira, na Primavera e Verão, 
com cerca de 15 dias de intervalo, conforme as necessidades do tempo. 
A dotação de água deverá ser de aproximadamente de 25 litros/árvore.  
Para o caso do prado florido/sequeiro as regas deverão ser executadas até 
8 semanas após a instalação e posteriormente ser drasticamente 
diminuídas. A periodicidade e intensidade da rega devem ser aquelas que o 
bom estado do prado exigir e/ou segundo as indicações da fiscalização. 
Quando for efectuada uma sementeira, a rega imediata, dever-se-á fazer 
com as devidas precauções de modo a evitar arrastamentos de terras ou de 
sementes. 
 
11.3 - Operações de manutenção de sementeiras 

Corte 
As máquinas a utilizar devem ser adequadas às características de cada 
sementeira. Especial cuidado deverá ter-se na zona de plantação dos 
Carvalhos. Neste caso, deverá seguir-se o alinhamento de plantação 
proposto na planta de plantação, de modo a evitar o corte de algumas 
espécies arbóreas e arbustivas. 
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As roçadoras de mato com fio, só devem ser utilizadas para os 
acabamentos dos bordos ou em locais onde não seja viável a utilização de 
outro tipo de máquina. 
Em parcelas cuja dimensão não permita o corte com as máquinas acima 
referidas, ou em zonas instalados em taludes, os cortes serão feitos com 
máquinas adequadas (moto-roçadoras). 
A sementeiras deverá apresentar uma altura compatível com as espécies e 
funções pretendidas de acordo com indicações da fiscalização.  
 
Fertilizações 
Na ausência de dados sobre a fertilidade da terra seguir-se-á a seguinte 
fertilização geral: 
 
- Arbustos e Sub-arbustos 
Far-se-ão duas adubações de cobertura com adubo composto, doseando 
150 g/m2 a ter lugar no início da Primavera e do Outono. Após a monda e 
sacha do terreno, a incorporação do adubo far-se-á por distribuição 
superficial com rega imediatamente posterior. 
 
-  Árvores 
Far-se-ão duas fertilizações anuais: uma orgânica, com composto orgânico 
em Fevereiro, à razão de 1,5 kg / caldeira, e outra química após mês e 
meio a dois meses (Março/ Abril), com adubo composto, à razão de 1 kg / 
caldeira. 
 
Monda 
A monda ou limpeza de infestantes deverá fazer-se sempre que estas se 
tornem visíveis à superfície. 
 
Poda 
Em caso algum será permitido o corte da guia terminal das árvores, assim 
como não será aceite o corte das ramagens inferiores. O arvoredo deverá 
manter-se com as suas formas naturais. 
Debaixo da orientação da fiscalização, durante o período de repouso 
vegetativo, serão suprimidos os ramos que ameacem desequilibrar o normal 
desenvolvimento da planta, de modo a manter-se a sua silhueta natural e a 
gradualmente a sua copa ser elevada. Exceptuando a operação 
anteriormente descrita que dependerá da fiscalização, será proibido 
qualquer corte no arvoredo, a não ser de ramos secos e restos de ramos 
secos, ou anteriormente quebrados. 
 
Tratamentos fitossanitários 
Sempre que se tornem necessários, o empreiteiro dará conhecimento da 
existência do problema e do 
tratamento proposto para o solucionar, que será sujeito à avaliação e 
aprovação pela fiscalização. 
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Retanchas e substituições 
As plantas instaladas por plantação que se apresentem em más condições 
serão substituídas por outras equivalentes, na época apropriada, para 
garantir as densidades e localizações adequadas e se mantenham os planos 
de plantação originais. 
Se tiver passado cerca de um ano após a plantação inicial, dever-se-á 
efectuar uma fertilização nos mesmos moldes e quantidades preconizadas 
para a plantação. 
A plantação dos diferentes tipos vegetais, far-se-á do modo anteriormente 
indicado, no item “Zonas Verdes – Plantações”. 
 
Tutoragem 
Serão colocados ou substituídos os tutores que se mostrem necessários ao 
bom desenvolvimento da vegetação instalada. Os novos tutores serão 
cravados junto ao caule, de modo a não afectar as raízes, devendo ficar a 
prumo e bem fixos, tendo o cuidado de não ferir a planta na amarração. 
 
Desbaste 
Efectuar-se-ão os desbastes necessários da vegetação arbóreo-arbustiva, 
de modo a que o seu desenvolvimento futuro corresponda às densidades do 
projecto. 
 
Época de realização 
O período de plantação, salvo indicações específicas em contrário, será de 
Outubro a Abril, desde que não se observem quaisquer sinais de actividade 
vegetativa nos exemplares a plantar. 
 
Limpeza de zonas arbustivas 
O coberto que se desenvolve deve ser limpo e eliminado pelo menos duas 
vezes por ano, no Outono e na Primavera. 
 
 
12 - SEGURANÇA E PERIODO DE GARANTIA    
 
 
Segurança 
Compete ao Adjudicatário tomar as medidas de vigilância e de intervenção 
necessárias à defesa da vegetação instalada, contra fogos, ou quaisquer 
malfeitorias que a possam destruir ou danificar. 
As intervenções devem ser realizadas com a periodicidade necessária para manter a 
faixa de acordo com as características definidas na Lei, devendo ser realizadas 
sempre até ao final do mês de Abril. 
 
Período de garantia 
Até à recepção provisória, o empreiteiro deverá apresentar um programa de 
manutenção do material vegetal, de forma a garantir a sua qualidade. 
Serão combinadas reuniões periódicas entre o empreiteiro e a fiscalização, 
para acompanhar a manutenção ao longo deste período. 
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Este fica responsável pela conservação da área intervencionada pelo 
período de dois anos após a sua conclusão integral, obrigando-se: 
- A reparar qualquer deficiências e a substituir o material vegetal que a 
Fiscalização não aceite por não corresponder às normas deste projeto ou 
porque não vingou; 
- A proceder à eliminação definitiva de infestantes ou espécies invasoras até 
ao fim do prazo de garantia 
- À reposição das plantas, que porventura se apresentem mal 
desenvolvidas, doentes ou mortas; 
- Executar todos os trabalhos que garantam o normal desenvolvimento das 
diferentes espécies vegetais plantadas e/ou semeadas. 
 
No final do período da garantia, exigir-se-á um sucesso mínimo de 90% das 
plantações, sem o que o Empreiteiro ficará obrigado às necessárias 
retanchas. 
 
As superfícies semeadas não deverão apresentar-se peladas ou 
deficientemente cobertas com vegetação, numa extensão igual ou superior 
a 10% ou mais da totalidade da área semeada, não podendo existir 
qualquer zona isolada que apresente falta de vegetação numa superfície 
igual ou superior a 10m2. Se tal se verificar, o Empreiteiro deverá 
ressemear essas parcelas na próxima época de sementeira. Essa obrigação 
constará da nota final de receção da obra.  
 
Terminado o período de garantia: 
- Os taludes deverão apresentar, pelo menos, uma planta das espécies 
arbustivas constantes dos lotes de sementeira, em cada 10m2. Se tal não se 
verificar, o Empreiteiro obrigar-se-á a fazer nova sementeira dessas 
espécies, ao covacho, naquelas zonas, na época de sementeira seguinte;  
- A superfície de relvado não deverá apresentar peladas com área superior 
a 0.02 m2. Se tal se verificar, o Empreiteiro deverá ressemear essas 
parcelas, na época de sementeira seguinte ou em altura mais conveniente, 
se tal for o parecerem de Fiscalização. 
 
Se tal não se verificar o empreiteiro deverá às suas custas proceder à 
substituição do material vegetal com problemas sanitários ou vegetativos 
havendo lugar à estipulação por parte da fiscalização de novo período de 
manutenção e posterior vistoria. 
 
A vistoria para efeitos da recepção definitiva terá lugar após inspecção no 
final do período de garantia, feita pela fiscalização a pedido do empreiteiro. 
 
Se nesta vistoria a fiscalização considerar que o material vegetal não se 
encontra em boas condições por causas exclusivamente imputáveis às 
responsabilidades do empreiteiro, deverá este, às suas custas, proceder à 
substituição do material vegetal em más condições havendo lugar à 
estipulação por parte da fiscalização de novo período de manutenção e 
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posterior vistoria. 
 
Ficam excluídos desta garantia os casos graves provocados por fenómenos 
da natureza, nomeadamente chuvas torrenciais e incêndios. 
 
 
 
 
 
    
 
 
Paredes de coura, janeiro de 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 





 



Art Descrição Unid Quant
Preço 

Unitário
PreçoTotal

1

1.1

Escavação de terreno com meios mecânicos em terreno de qualquer

natureza e posterior colocação em aterro para obter as cotas das

plataformas e arruamentos, incluíndo regularização de taludes,

transporte a vazadouro dos materiais sobrantes e demais trabalhos

necessários ao seu acabamento.

m3 34000 7,20 € 244.800,00 €

total do capitulo 1 244.800,00 €

2

2.1

Escavação com meios mecânicos em terreno de qualquer natureza e

colocação em aterro, até à obtenção de base consistente para a

execução do pavimento, incluíndo desmatação e limpeza geral do

terreno (derrube de árvores e respectivo desenraizamento), demolição

de muros, regularização do fundo de caixa, carga, transporte e descarga

a deposito dos materiais sobrantes e demais trabalhos necessários aos

seu acabamento. 

m3 455 3,00 € 1.365,00 €

2.2

Execução de aterro para obter cotas da plataforma, com terrenos

provenientes da escavação e seleccionados, ou por terrenos de

empréstimo, incluíndo regularização e compactação mecânica em

camadas de 0.20m de espessura utilizando os meios mecânicos

necessários, cortes de árvores e demais trabalhos necessários ao seu

acabamento.

m3 1210 4,00 € 4.840,00 €

2.3

Demolição de edificio existente, incluíndo remoção, carga, descarga e

transporte a vazadouro dos escommbros e todo o apoio necessário dos

vários elementos diversos existentes no terreno e demais trabalhos

necessários. As demolições serão efetuadas por forma a cumprir todas

as normas em vigor, sendo salvaguardados todos os eventuaus

estragos a civis e a terceiros, tudo de acordo com indicação da

Fiscalização.

vg 1 5.790,00 € 5.790,00 €

2.4

Execução de fundação de muros de suporte em pedra argamassada,

incluíndo movimentos de terras, abertura de caboucos e demais

trabalhos e materiais necessários ao seu acabamento. 

m3 30 74,00 € 2.220,00 €

2.5

Demolição e reconstrução de novos muros de suporte em pedra

argamassada, incluíndo aproveitamento da pedra proveniente da

demolição, fornecimento da restante se necessário, execução de juntas

argamassadas e barbacãs diâmetro 500mm para escoamento das águas 

e demais trabalhos e materiais necessários ao acabamento, de acordo

com peça desenhada.

m2 90 85,00 € 7.650,00 €

 AMPLIAÇÃO  E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE EMPRESARIAL DE FORMARIZ - 01/16
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Preço 

Unitário
PreçoTotal

 AMPLIAÇÃO  E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE EMPRESARIAL DE FORMARIZ - 01/16

2.6
Fornecimento e assentamento de valeta em betão, incluíndo abertura

de caixa e demais trabalhos necessários ao seu acabamento.
m2 164 14,00 € 2.296,00 €

2.7

Subida de câmara de visita existente para novas cotas de nível do

pavimento, incluindo fornecimento e colocação de elementos pré-

fabricados (anéis e cone excêntrico), recolocação e fixação de aro e

tampa, remates e demais trabalhos e materiais necessários ao seu

acabamento.

un 2 206,00 € 412,00 €

total do capitulo 2 24.573,00 €

3

3.1

Escavação com meios mecânicos em terreno de qualquer natureza e

colocação em aterro, até à obtenção de base consistente para a

execução do pavimento, incluíndo desmatação e limpeza geral do

terreno (derrube de árvores e respectivo desenraizamento), demolição

de muros, regularização do fundo de caixa, carga, transporte e descarga

a deposito dos materiais sobrantes e demais trabalhos necessários aos

seu acabamento. 

m3 3750 3,00 € 11.250,00 €

3.2
Fornecimento e assentamento de valeta em betão, incluíndo abertura

de caixa e demais trabalhos necessários ao seu acabamento.
m2 220 21,00 € 4.620,00 €

3.3

Fornecimento e colocação de guardas semi-flexíveis com prumos

afastados de 4,00m, incluíndo execução de base de fundação em betão

C16/20, fixações, fornecimento e colocação de moto-guarda e demais

trabalhos e materiais necessários ao seu acabamento.

ml 200 41,00 € 8.200,00 €

total do capitulo 3 24.070,00 €

4

4.1

Remoção de ETAR pré-fabricada, incluíndo demolição de edificio e rede

existente (caixas de visita e coletor), movimentos de terras para acerto

de cotas do terreno envolvente (escavações e aterros), carga, descarga

e transporte a vazadouro do equipamento e materiais provenientes da

demolição da responsabilidade do adjudicatário e demais trabalhos

necessários à sua execução.

vg 1 3.090,00 € 3.090,00 €

4.2

Passeios existentes: levantamento de passeios em betonilha

esquartelada e respectiva fundação, incluíndo abertura de caixa

necessária para receber novo material, arranque de lancis se necessário,

remoção, carga, descarga e transporte a vazadouro dos materiais

sobrantes da responsabilidade do Adjudicatário e demais trabalhos

necessários à sua execução, de acordo com peças escritas e

desenhadas.

m2 3500 3,50 € 12.250,00 €

TRABALHOS ACESSÓRIOS

ARRUAMENTO I



Art Descrição Unid Quant
Preço 

Unitário
PreçoTotal
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4.3

Corte de pavimento existente em tapete betuminoso, incluíndo

arranque de lancis se necessário, regularização da camada de base com

material idêntico ao existente, remoção, carga, descarga e transporte a

vazadouro dos materiais sobrantes da responsabilidade do

Adjudicatário e demais trabalhos necessários à sua execução.

m2 265 5,00 € 1.325,00 €

4.4

Passeios e baías de estacionamento: levantamento de calçada e cubo

em granito, abertura de caixa com 0.46m, incluindo carga, descarga e

transporte do material a depósito indicado pela Fiscalização e demais

trabalhos necessários à sua execução.

m2 3100 4,00 € 12.400,00 €

total do capítulo 4 29.065,00 €

5

5.1

Fornecimento, espalhamento e compactação de material de

granolumetria extensa 0/40 "tout-venant" com 0.30m de espessura

após compactação e executado em 2 camadas de 0.15m devidamente

regadas para fundação dos pavimentos, incluíndo carga, transporte,

espalhamento e demais trabalhos e materiais necessários à sua

execução, de acordo com peças escritas e peças desenhadas.

m2 19250 3,50 € 67.375,00 €

5.2

Fornecimento e colocação de camada de macadame betuminoso

(binder) tipo 0/25 com 0.10m de espessura após compatação e aplicada

sobre rega de impregnação preliminar à taxa de 1.5kg/m2 incluíndo

demais trabalhos e materiais necessários à sua execução, de acordo

com peças escritas e peças desenhadas: camada de base.

m2 19250 10,50 € 202.125,00 €

5.3

Fornecimento e colocação de camada em betão betuminoso com

0.06m de espessura após compactação e aplicada sobre rega de

colagem com emulsão modificada à taxa de 0.50kg/m2 incluíndo

demais trabalhos e materiais necessários à sua execução, de acordo

com peças escritas e peças desenhadas: camada de desgaste.

m2 19250 8,50 € 163.625,00 €

5.4

Pavimentação em calçada à portuguesa com aproveitamento da pedra

existente, incluíndo abertura de caixa, fornecimento, espalhamento e

compactação de material de granolumetria extensa 0/40 "tout-venant"

com 0.20m de espessura após compactação e executado para fundação

dos passeios, colocação da pedra, compactação e demais trabalhos e

materiais necessários ao seu acabamento: construção de caminhos. A

calçada é proveniente do levantamento nas baias de estacionamento.

m2 250 14,50 € 3.625,00 €

PAVIMENTAÇÕES - VIAS DE CIRCULAÇÃO RODOVIÁRIA E PEDONAL



Art Descrição Unid Quant
Preço 

Unitário
PreçoTotal
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5.5

Fornecimento e assentamento de lancil guia normal em betão pré-

fabricado, colocado em reta ou curva, do tipo "Cimenteira do Louro"

ref.ª4041250150120 (C1000,A250,Linf150,Lsup120mm) ou equivalente,

assente sobre fundação de betão C16/20 com 0.35x0.25m incluíndo

movimentos de terras, cofragem e corte de pavimento se necessários,

transporte a vazadouro dos materiais sobrantes, fornecimento de betão

de fundação, juntas refechadas com argamassa de cimento e areia ao

traço 1:3 e demais trabalhos e materiais necessários para um bom

acabamento, de acordo com peças escritas e peças desenhadas: limite

entre faixa de rodagem e passeios ou zonas verdes

ml 2905 14,50 € 42.122,50 €

5.6

Fornecimento e assentamento de lancil guia bi-facetado em betão pré-

fabricado, colocado em reta ou curva, do tipo "Cimenteira do Louro"

ref.ª 40491200080080 (C800,A200,Linf80,Lsup80mm) ou equivalente,

assente sobre fundação de betão C16/20 com 0.35x0.25m incluíndo

movimentos de terras, cofragem e corte de pavimento se necessários,

transporte a vazadouro dos materiais sobrantes, fornecimento de betão

de fundação, cofragem se necessário, juntas refechadas com

argamassa de cimento e areia ao traço 1:3 e demais trabalhos e

materiais necessários para um bom acabamento, de acordo com peças

escritas e peças desenhadas: limite passeios e lotes

ml 1455 10,50 € 15.277,50 €

5.7

Fornecimento e assentamento de lancil rampa em betão pré-fabricado,

do tipo "Cimenteira do Louro" ref.ª 40431250400120

(C1000,A250,Linf400,Lsup120mm) ou equivalente, assente sobre

fundação de betão C16/20 com 0.40x0.25m incluíndo movimentos de

terras, cofragem e corte de pavimento se necessários, transporte a

vazadouro dos materiais sobrantes, fornecimento de betão de

fundação, juntas refechadas com argamassa de cimento e areia ao

traço 1:3 e demais trabalhos e materiais necessários para um bom

acabamento, de acordo com peças escritas e peças desenhadas: acesso

a caminhos existentes.

ml 30 26,00 € 780,00 €

5.8

Fornecimento e assentamento de lancil meia-rampa em curva, em

betão pré-fabricado, do tipo "Cimenteira do Louro" ref.ª

40430125040020 (C1000,A250,Linf400,Lsup20mm) ou equivalente,

assente sobre fundação de betão C16/20 com 0.50x0.40m, incluíndo

movimentos de terras, cofragem e corte de pavimento se necessários,

transporte a vazadouro dos materiais sobrantes, fornecimento de betão

de fundação, juntas refechadas com argamassa de cimento e areia ao

traço 1:3 e demais trabalhos e materiais necessários para um bom

acabamento, de acordo com peças escritas e peças desenhadas:

rotunda do nó de ligação e ilhéus.

ml 80 34,00 € 2.720,00 €



Art Descrição Unid Quant
Preço 

Unitário
PreçoTotal
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5.9

Fornecimento e aplicação de pavimento em blocos de betão de cor a

escolher posteriormente com 8cm de espessura, do tipo "Cimenteira do

Louro" modelo Paralelo (C200, L100, A80mm) ou equivalente, incluindo

camada de assentamento em pó de pedra com 5cm de espessura e

demais trabalhos e materiais necessários ao seu acabamento, de

acordo com peças escritas e peças desenhadas: passeios. No caso dos

passeios existentes, deve estar incluído o acerto de todas as tampas das

infraestruturas/elementos existentes.

m2 8740 17,00 € 148.580,00 €

total do capítulo 5 646.230,00 €

6

6.1

Abertura e tapamento de vala para infraestruturas em passeios ou via

de circulação, de profundidade mínima de 80cm de profundidade da

superfície mais acessível da conduta, na largura indicada na peça

desenhada para albergar os tubos, incluíndo movimentos de terras,

aterro com material proveniente da escavação e isento de pedras,

fornecimento e colocação de fita e rede de sinalização, acessórios,

compactação de terrenos, transporte a depósito de excedentes e

materiais rochosos e demais trabalhos e materiais necessários.

m3 456,45 7,50 € 3.423,38 €

6.2

Fornecimento e instalação em vala aberta de 2un tubos rígidos de

polietileno corrugado diâmetro 125mm de parede dupla (parede interior

perfeitamente lisa), de cor vermelha, com resistência à compressão

superior a 450N e resistência ao impacto superior a 20J (classeM9),

incluindo envolvimento em areia, fornecimento e colocação de fita e

rede de sinalização, uniões, curvas e remates em câmaras de visita e

demais trabalhos, acessórios e materiais necessários à sua correcta

instalação.

ml 960 5,50 € 5.280,00 €

6.3

Fornecimento e instalação de cabo destinado a baixa tensão tipo

LSVAV 4x95mm2, entubado em vala nas condições regulamentares,

incluindo fornecimento de elementos de ligação, terminais quando

necessários, capacetes e mangas termoretráteis, ligação da malha

metálica a terra nas condições regulamentares e demais trabalhos,

materiais, acessórios e elementos necessários.

ml 960 12,00 € 11.520,00 €

INFRAESTRUTURAS ELÉCTRICAS - BAIXA TENSÃO



Art Descrição Unid Quant
Preço 

Unitário
PreçoTotal
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6.4

Fornecimento e instalação de armário de protecção, em poliéstireno

forçado com fibra de vidro tipo Merlin Guerin (Schneider) Anidas ou

equivalente, completamente equipado, da classe II de isolamento,

garantindo índices de protecção IP44 e IK10, comportando dois

sectores independentes (duas portas independentes dotadas de

fechadura), um para alojar a portinhola, o limitador de tarifa e o

equipamento de contagem do distribuidor e outro para alojar o quadro

de entrada da instalação propriamente dito de acordo com a legislação

em vigor, incluindo maciço pré-fabricado em material isolante para

implantação directamente no solo, execução de caixa de visita pré-

fabricada em betão, ligação e execução de sistema de terras, triblocos

seccionáveis, acessórios, ligações e demais trabalhos e materiais

necessários à sua correcta instalação e funcionamento, posicionado

conforme peças desenhadas.

un 8 900,00 € 7.200,00 €

6.5

Execução de caixa de visita pré-fabricada em betão para passagem de

cabos, de dimensões interiores 50x50x50cm, incluíndo movimentos de

terras, transporte a vazadouro de materiais sobrantes, fundo roto, aro e

tampa em FFD B125 com a inscrição "Eletricidade" e demais trabalhos e

materiais necessários ao seu acabamento, de acordo com peças escritas

e posicionada conforme peças desenhadas.

un 4 340,00 € 1.360,00 €

6.6
Ligação da rede a executar à rede pública existente incluíndo todos os

trabalhos e materiais necessários ao seu funcionamento e acabamento.
vg 2 930,00 € 1.860,00 €

total do capitulo 6 30.643,38 €

7

7.1

Abertura e tapamento de vala para infraestruturas em passeios ou via

de circulação, de profundidade mínima de 80cm de profundidade da

superfície mais acessível da conduta, na largura indicada na peça

desenhada para albergar os tubos, incluíndo movimentos de terras,

aterro com material proveniente da escavação e isento de pedras,

fornecimento e colocação de fita e rede de sinalização, acessórios,

compactação de terrenos, transporte a depósito de excedentes e

materiais rochosos e demais trabalhos e materiais necessários.

m3 770 7,50 € 5.775,00 €

7.2

Fornecimento e instalação em vala aberta de tubo rígido de polietileno

corrugado diâmetro 90mm de parede dupla (parede interior

perfeitamente lisa), de cor vermelha, com resistência à compressão

superior a 450N e resistência ao impacto superior a 20J (classeM9),

incluindo envolvimento em areia, fornecimento e colocação de fita e

rede de sinalização, uniões, curvas e remates em câmaras de visita e

demais trabalhos, acessórios e materiais necessários à sua correcta

instalação.

ml 1540 3,50 € 5.390,00 €

INFRAESTUTURAS ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO PÚBLICA



Art Descrição Unid Quant
Preço 

Unitário
PreçoTotal
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7.3

Fornecimento e instalação de cabo do tipo LSVAV 4x16mm2, entubado

em vala nas condições regulamentares, incluindo fornecimento e a

elementos de ligação, terminais quando necessários, capacetes e

mangas termoretrateis, ligação da malha metálica a terra nas condições 

regulamentares e demais trabalhos, materiais, acessórios e elementos

necessários.

ml 1540 6,70 € 10.318,00 €

7.4

Execução de caixa de visita pré-fabricada em betão para passagem de

cabos, de dimensões interiores 50x50x50cm, incluíndo movimentos de

terras, transporte a vazadouro de materiais sobrantes, fundo roto, aro e

tampa em FFD B125 com a inscrição "Eletricidade" e demais trabalhos e

materiais necessários ao seu acabamento, de acordo com peças escritas

e posicionada conforme peças desenhadas.

un 8 175,00 € 1.400,00 €

7.5

Fornecimento e instalação de conjunto de iluminação, incluindo

electrificação, execução de terra e equipotencialização da malha do

cabo, tubo condutor de terra VV35mm2, fita ou malha de terra,

ligadores, parafusos e porcas, eléctrodos de terra tipo vareta,

acessórios e demais trabalhos e materiais necessários, de forma a obter

um valor na ordem dos 100hm.

0,00 €

7.5.1
Luminária tipo "Arquiled" modelo Arquicity R1 ou equivalente, com as

carateristicas indicadas nas peças escritas .
un 36 213,00 € 7.668,00 €

7.5.2

Coluna métalica de 10m de altura útil série STF, tipo "Jolec" ou

equivalente, incluíndo execução de maciço prismático em betão,

movimentos de terras, fornecimento e aplicação de chumbadouros,

tubagems de acesso dos cabos e demais trabalhos e materiais

necessários ao seu acabamento. 

un 36 480,00 € 17.280,00 €

7.6
Ligação da rede a executar à rede pública existente, incluíndo todos os

acessórios, trabalhos e materiais necessários ao seu funcionamento.
un 3 930,00 € 2.790,00 €

total do capitulo 7 50.621,00 €

8

8.1

Abertura e tapamento de vala em passeios ou via de circulação com

altura mínima de 80cm de profundidade e largura de 50cm, incluíndo

movimentos de terras, fornecimento e colocação de caixa de areia,

compactação de terreno do aterro, deposito a vazadouro de excedentes

e materiais rochosos, acessórios e demais trabalhos e materiais

necessários ao seu acabamento, de acordo com peças escritas e

desenhadas.

m3 560 8,50 € 4.760,00 €

8.2

Fornecimento e instalação em vala aberta de monotubo PEAD PN8

125x2.4mm listado cor verde, incluindo acessórios em plástico (uniões,

curvas, etc), fita e rede sinalizadoras, remates em caixas de visita e

demais trabalhos e materiais necessários à sua correcta instalação, de

acordo com peças escritas e desenhadas: passeios.

ml 1750 5,50 € 9.625,00 €

INFRAESTRUTURAS  - REDE DE FIBRA ÓTICA
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Preço 

Unitário
PreçoTotal
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8.3

Fornecimento e instalação em vala aberta de duplo monotubo PEAD

PN8 125x2.4mm listado cor verde, embebido em betão, incluíndo

acessórios em plástico (uniões, curvas, etc), fita e rede sinalizadoras,

remates em caixas de visita e demais trabalhos e materiais necessários

à sua correcta instalação, de acordo com peças escritas e desenhadas:

travessias em via pública.

ml 100 8,50 € 850,00 €

8.4

Fornecimento e montagem de cabo monomodo - 48 fibras, incluíndo

execução de fusões, fornecimento de acessórios, ligações e demais

trabalhos e materiais necessários ao seu funcionamento.

ml 1750 3,50 € 6.125,00 €

8.5
Fornecimento e colocação de armário de ligação à rede existente,

incluíndo todos os trabalhos necessários ao seu correto funcionamento.
un 1 245,00 € 245,00 €

8.6

Execução de caixa de visita pré-fabricada em betão para passagem de

cabos de dimensões 40x40x40cm, incluíndo movimentos de terras,

transporte a vazadouro de materiais sobrantes, execução de base de

fundação, fundo roto, aro e tampa em FFD B125 com a inscrição "Fibra

Otica" e demais trabalhos e materiais necessários ao seu acabamento,

de acordo com peças escritas e posicionada conforme peças

desenhadas.

un 34 140,00 € 4.760,00 €

8.7

Corte e reposição de pavimento em tapete betuminoso com as

caraterísticas idênticas ao existente, incluíndo remoção a vazadouro de

materiais sobrantes, regularização da camada de base, abertura e

tapamento de vala, compactação e demais trabalhos e materiais

necessários ao seu acabamento: travessias em via de circulação.

m2 110 23,60 € 2.596,00 €

total do capitulo 8 28.961,00 €

9

9.1

Abertura de vala em terreno de qualquer natureza, incluíndo o seu

transporte a vazadouro fora do local do obra até 5km de distância e

demais trabalhos necessários ao seu acabamento.

m3 2009 5,00 € 10.045,00 €

9.2

Execução de caixa de areia no fundo da vala para colocação de

tubagem, incluíndo todos os trabalhos e materiais necessários ao seu

acabamento.

m3 587 11,00 € 6.457,00 €

9.3

Aterro de vala com materiais sobrantes da escavação isento de pedras,

devidamento compactado, incluíndo todos os trabalhos e materiais

necessários ao seu acabamento.

m3 1170 1,50 € 1.755,00 €

9.4

Transporte de terras sobrantes a vazadouro fora do local da obra até

5km de distância, incluíndo todos os trabalhos necessários ao seu

acabamento.

m3 839 2,50 € 2.097,50 €

INFRAESTRUTURAS - REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS
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9.5

Corte e reposição de pavimento em tapete betuminoso com as

caraterísticas idênticas ao existente (tout-venant, binder e camada de

desgaste, 0.30+0.10+0.06), incluíndo remoção a vazadouro de materiais

sobrantes, regularização, compactação e demais trabalhos e materiais

necessários ao seu acabamento.

m2 220 24,50 € 5.390,00 €

9.6

Fornecimento e aplicação de tubo corrugado em polipropileno do tipo

Duralight SN8 da Fersil ou equivalente diâmetro 600mm, incluíndo

acessórios, ligações à câmara de visita e demais trabalhos e materiais

necessários ao seu funcionamento, de acordo com peças escritas e

desenhas.

ml 180 45,00 € 8.100,00 €

9.7

Fornecimento e aplicação de tubo corrugado em polipropileno do tipo

Duralight SN8 da Fersil ou equivalente diâmetro 500mm, incluíndo

acessórios, ligações à câmara de visita e demais trabalhos e materiais

necessários ao seu funcionamento, de acordo com peças escritas e

desenhas.

ml 240 29,00 € 6.960,00 €

9.8

Fornecimento e aplicação de tubo corrugado em polipropileno do tipo

Duralight SN8 da Fersil ou equivalente diâmetro 400mm, incluíndo

acessórios, ligações à câmara de visita e demais trabalhos e materiais

necessários ao seu funcionamento, de acordo com peças escritas e

desenhas.

ml 1240 22,00 € 27.280,00 €

9.9

Execução de câmara de visita, executada em anéis de betão armado

com diâmetro inscrito de 1.00m e à profundidade média de 1.50m, cone

de boca excêntrica, soleira e base pre-fabricada em betão, com interior

em polipropileno com embocaduras permitindo a ligação direta,

rebocadas interiormente, tampa e aro em FFD D400 diâmetro 60cm

dotada de fecho, vedação hidráulica e com a inscrição "Municipio de

Paredes de Coura Águas Pluviais", reboco interior, degraus em aço

revestidos a polipropileno, incluíndo movimentos de terras, ligações,

acessórios e demais trabalhos e materiais necessários ao seu

acabamento e funcionamento, de acordo peças escritas e posicionada

conforme peças desenhadas.

un 30 370,00 € 11.100,00 €

9.10

Fornecimento e colocação de sarjeta pré-fabricada em betão, incluíndo

movimentos de terras, grelha metálica antiroubo superior em FFD,

ligações à câmara de visita, acessórios e demais trabalhos e materais

necessários ao seu acabamento e funcionamento, de acordo com peças

escritas e posicionada de conforme peças desenhadas.

un 45 185,00 € 8.325,00 €

9.11

Recuperação de sarjeta existente, incluindo fornecimento de

materiais/elementos novos, abertura de caixa e sua compactação se

necessário, limpeza, substituição e metalização de todas as peças

metálicas sempre que necessário, ligações e demais trabalhos e

materiais necessários ao seu acabamento: rede existente. Os

elementos a substituir serão indicados pela Fiscalização.

un 14 102,00 € 1.428,00 €
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Preço 
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9.12

Execução de ramal de ligação da sarjeta à câmara de visita em tubo

corrugado SN8 diâmetro 200mm, com comprimento médio de 6ml,

incluíndo movimentos de terras, ligações, acessórios e demais trabalhos

e materiais necessários ao seu funcionamento, posicionado de acordo

com peças desenhadas.

un 45 135,00 € 6.075,00 €

9.13

Execução de câmara de visita executada em anéis de betão armado

com 1.50m de diâmetro e à profundidade média de 2.00m, cone de

boca excêntrica, soleira e base pre-fabricada em betão, com interior em

polipropileno com embocaduras permitindo a ligação direta, rebocadas

interiormente, tampa e aro em FFD D400 diâmetro 60cm dotada de

fecho, vedação hidráulica e com a inscrição "Municipio de Paredes de

Coura Águas Pluviais", reboco interior, degraus em revestidos a

polipropileno, incluíndo movimentos de terras, demolição de câmara de

visita existente, transporte a vazadouro dos materiais sobrantes,

ligações e demais trabalhos e materiais necessários ao seu acabamento

e funcionamento, de acordo com peças escritas e desenhadas:

interseção da descarga do afluente da rede existente no Parque

Empresarial.

un 1 600,00 € 600,00 €

9.14

Fornecimento e assentamento de manilhas em betão vibrado classe II

diâmetro 800mm, incluíndo demolição do coletor existente, remoção a

vazadouro dos materiais sobrantes, movimentos de terras (abertura e

tapamento de vala), juntas de cimento ao traço 1:2 e demais trabalhos e

materiais necessários ao seu acabamento e funcionamento: condução

do afluente com descarga na linha de água de Borzendes.

ml 255 62,50 € 15.937,50 €

9.15

Fornecimento e colocção de dissipador de energia tipo "Facimar" ou

equivalente dimensões , incluíndo execução de base de assentamento,

movimentos de terras (escavação e aterro), ligações ao aqueduto,

remates e demais trabalhos e materiais necessários ao seu

acabamento, a colocar na condução do afluente. 

un 5 366,00 € 1.830,00 €

9.16

Fornecimento e colocação de boca de aterro em betão tipo "Cimenteira

do Louro" ou equivalente (diâmetro 760mm), incluíndo execução de

base de assentamento, movimentos de terras (escavação e aterro) e

demais trabalhos e materiais necessários ao seu acabamento: fim de

linha da descarga do afluente.

vg 1 505,00 € 505,00 €

total do capitulo 9 113.885,00 €

10

10.1

Abertura de vala em terreno de qualquer natureza, incluíndo o seu

transporte a vazadouro fora do local do obra até 5km de distância e

demais trabalhos necessários ao seu acabamento.

ml 774 5,00 € 3.870,00 €

INFRAESTRUTURAS - REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS



Art Descrição Unid Quant
Preço 

Unitário
PreçoTotal
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10.2

Execução de caixa de areia no fundo da vala para colocação de

tubagem, incluíndo todos os trabalhos e materiais necessários ao seu

acabamento.

m3 206,4 11,00 € 2.270,40 €

10.3

Aterro de vala com materiais sobrantes da escavação isento de pedras,

devidamento compactado, incluíndo todos os trabalhos e materiais

necessários ao seu acabamento.

m3 567,6 1,50 € 851,40 €

10.4

Transporte de terras sobrantes a vazadouro fora do local da obra até

5km de distância, incluíndo todos os trabalhos necessários ao seu

acabamento.

m3 206,4 2,50 € 516,00 €

10.5

Fornecimento e aplicação de tubo corrugado em polipropileno do tipo

Duralight SN8 da Fersil ou equivalente , diâmetro 200mm, incluíndo

acessórios, ligações à câmara de visita e demais trabalhos e materiais

necessários ao seu funcionamento, de acordo com peças escritas e

respectivo traçado.

ml 860 8,40 € 7.224,00 €

10.6

Execução de câmara de visita executada em anéis de betão armado

com diâmetro inscrito de 1.00m e profundidade média de 1.50m em

relação à cota do pavimento, cone de boca excêntrica, soleira e base pre-

fabricada em betão, com interior em polipropileno com embocaduras

permitindo a ligação direta, rebocadas interiormente, tampa e aro em

FFD D400 diâmetro 60cm e dotada de fecho, vedação hidráulica e com

a inscrição "Municipio de Paredes de Coura Águas Residuais" conforme

NP EN 124, degraus em aço revestidos a polipropileno, incluíndo

movimentos de terras, ligações e demais trabalhos e materiais

necessários ao seu acabamento, de acordo com peças escritas e

posicionadas de acordo com peças desenhadas

un 15 370,00 € 5.550,00 €

10.7

Execução de câmara de visita de interseção à rede existente, executada

em anéis de betão armado com diâmetro inscrito de 1.20m e

profundidade média de 2.00ml em relação à cota do terreno, cone de

boca excêntrica, soleira e base pre-fabricada em betão, com interior em

polipropileno com embocaduras permitindo a ligação direta, rebocadas

interiormente, tampa e aro em FFD D400 diâmetro 60cm e dotada de

fecho, vedação hidráulica e com a inscrição "Municipio de Paredes de

Coura Águas Residuais" conforme NP EN 124, reboco, degraus em aço

revestidos a polipropileno, incluíndo movimentos de terras, ligações e

demais trabalhos e materiais necessários ao seu acabamento, de

acordo com peças escritas e posicionada de acordo com peças

desenhadas.

vg 2 458,00 € 916,00 €

10.8

Execução de caixa de visita pré-fabricada com dimensões interiores

50x50x50cm, tampa e aro em FFD B12, dotada de fecho e vedação

hidráulica, com a inscrição "Municipio de Paredes de Coura Águas

Residuais", incluíndo movimentos de terras, ligações e demais trabalhos

e materiais necessários ao seu acabamento, de acordo com peças

escritas e posicionada conforme peças desenhadas: caixa de ligação ao

ramal.

un 16 210,00 € 3.360,00 €



Art Descrição Unid Quant
Preço 

Unitário
PreçoTotal
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10.9

Execução de ramal de ligação à caixa de visita em tubo corrugado SN8

diâmetro 200mm, com comprimento médio de 6ml, incluíndo

fornecimento e assentamento de tubo, ligações, acessórios e demais

trabalhos e materiais necessários ao seu funcionamento, de acordo com

peças escritas e desenhadas.

un 16 135,00 € 2.160,00 €

10.10

Ligação da rede a executar ao coletor público existente, incluíndo

movimentos de terras, fornecimento e assentamento de tubagem e

acessórios em PP corrugado diâmetro 200mm, ligações, remates e

demais trabalhos e materiais necessários ao seu correto

funcionamento.

un 1 320,00 € 320,00 €

total do capitulo 10 27.037,80 €

11

11.1

Abertura de vala em terreno de qualquer natureza, incluíndo o seu

transporte a vazadouro fora do local da obra até 5km de distância e

demais trabalhos necessários ao seu acabamento.

m3 571 5,00 € 2.855,00 €

11.2

Execução de caixa de areia no fundo da vala para colocação de tubagem

incluíndo todos os trabalhos e materiais necessários ao seu

acabamento.

m3 158 11,00 € 1.738,00 €

11.3

Aterro de vala com materiais sobrantes da escavação isento de pedras,

devidamento compactado, incluíndo todos os trabalhos e materiais

necessários ao seu acabamento.

m3 413 1,50 € 619,50 €

11.4

Transporte de terras sobrantes a vazadouro fora do local da obra até

5km de distância, incluíndo todos os trabalhos e materiais necessários

ao seu acabamento.

m3 158 2,50 € 395,00 €

11.5

Fornecimento e assentamento de tubagem em PEAD PN10, listado na

cor azul de diâmetro 90mm, com junta autoblocante e à profundidade

média de 0.90m da cota do pavimento, incluíndo acessórios em FFD

(curvas, tês, juntas cegas, etc), rede azul sinalizadora, execução de nós

e demais trabalhos e materiais necessários ao seu funcionamento, de

acordo com peças escritas e respectivo traçado.

ml 1270 6,00 € 7.620,00 €

11.6

Fornecimento e colocação de válvula de seccionamento de cunha PN10

dimetro 90mm tipo AVK ou equivalente, incluíndo caixa cilindrica,

volante, dado para a válvula, conjunto de manobra e demais acessórios

ao seu funcionamento, de acordo com peças escritas e posicionada

conforme peças desenhadas.

un 6 250,00 € 1.500,00 €

INFRAESTRUTURAS - REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA/COMBATE A 

INCÊNDIOS
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11.7

Fornecimento e montagem de marco de incêndio marca "Fucoli"

modelo Somepal ou equivalente, incluíndo movimentos de terras,

ligações, tê de ligação à conduta principal, ramal de ligação em PEAD

PN10 diâmetro 90mm, válvula de secionamento alojada no pavimento

em caixa própria e demais trabalhos e materiais necessários ao seu

correto funcionamento, de acordo com peças escritas e posicionado

conforme peças desenhadas.

un 8 970,00 € 7.760,00 €

11.8

Mundança de boca de incêndio de passeio existente tipo "Fucoli"

modelo Somepal para novo posicionamento de acordo com peça

desenhada, incluíndo movimentos de terras, ligação à conduta a

executar, fornecimento e assentamento de tubagem em PEAD PN10

diâmetro 90mm necessária para a execução da mudança, acessórios,

ligações, válvula de secionamento alojada no pavimento em caixa

própria e demais trabalhos e materiais necessários ao seu correto

funcionamento.

vg 1 174,00 € 174,00 €

11.9

Lligação de conduta a executar à rede existente mantendo-a em

funcionamento, incluíndo movimentos de terras, fornecimento e

assentamento de tubagem em PEAD PN10 diâmetro 90mm necessária

para a execução da ligação, acessórios (uniões, curvas, etc), ligações,

desvios necessários e demais trabalhos e materiais necessários ao seu

correto funcionamento.

vg 4 600,00 € 2.400,00 €

total do capitulo 11 25.061,50 €

12

sinalização horizontal em tinta termoplástica

12.1 marcas longitudinais incluíndo pré-marcação

12.1.1
Sinalização constituída por linha branca contínua (LBC) com 0,10m de

largura: limitação lugares de estacionamento.
ml 2900 1,50 € 4.350,00 €

12.1.2
Sinalização constituída por linha branca tracejada (LBT) com 0,12m de

largura (LBT 0,12;1,00;1,30): eixo da estrada.
ml 2100 1,50 € 3.150,00 €

12.2 marcas transversais e outras marcas

12.2.1

Sinalização horizontal constituída por linha branca para marcação de

passagem para peões incluíndo fornecimento e colocação de

marcadores unidirecionais.

m2 190 19,20 € 3.648,00 €

12.2.2 Barra de paragem. un 28 96,00 € 2.688,00 €

12.2.3
Sinalização horizontal constituída por barra de paragem de STOP +

símbolo de STOP.
un 6 186,00 € 1.116,00 €

12.2.4
Sinalização horizontal constituída por barra (ou linha) de cedencia de

passagem com simbolo triangular.
un 4 186,00 € 744,00 €

SINALIZAÇÃO
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12.2.5 Simbolo deficientes. un 7 105,00 € 735,00 €

sinalização vertical

12.3

Fornecimento e colocação de sinalização vertical de código (sinais ou

paineis) em chapa de aluminio com aba dupla (2mm de espessura),

incluíndo abertura e execução de maciços de fundação em betão

(superior a 30cm), estrutura de suporte constituída por prumo em ferro

galvanizado diâmetro 2" série média, abraçadeiras de fixação e sistema

anti-rotação, gravação no verso da inscrição "Municipio de Paredes de

Coura DOSM" e demais trabalhos necessários ao seu perfeito

acabamento, de acordo com peças escritas e desenhadas. Os sinais

terão que ser executados com telas retro refletoras tipo "3M" ou

equivalente (garantia de 7 anos), por processo de colagem. Altura dos

sinais maior de 2.20m/1.50m (de acordo com a alínea b) do n.º 8 do art.

13º do Decreto Regulamentar n.º 41/2002 de 20 de agosto,

Regulamento de Sinalização de Transito).

12.3.1 Sinal B2 (L=0.60m). un 6 107,50 € 645,00 €

12.3.2 Sinal H7 (L=0.60m). un 23 107,50 € 2.472,50 €

12.3.3 Sinal H1a (L=0.60m). un 26 107,50 € 2.795,00 €

12.3.4 Sinal D4 (L=0.60m) un 4 107,50 € 430,00 €

12.3.5
Sinal estacionamento autorizado com sinal complementar para

veiculos pesados H1a + pesados (L=0.60).
un 3 116,50 € 349,50 €

12.3.6
Sinal estacionamento autorizado com sinal complementar para reserva

de lugares para deficientes H1a+ M11d (L=0.60m).
un 7 116,50 € 815,50 €

12.3.7 Conjunto de sinais B7+H7 (L=0,60m). un 2 205,00 € 410,00 €

12.3.8 Conjunto de sinais D4+O7b (L=0,60m). un 4 210,00 € 840,00 €

12.3.9 Conjunto de sinais D3a+O7bL=0,60m). un 2 205,00 € 410,00 €

12.3.10
Placa tipo de identificação de localidade "N1a" com a inscrição "Paredes

de Coura (N303)".
un 1 260,00 € 260,00 €

12.4

Fornecimento e aplicação de um toten com 2 elementos de 9m de

altura por 1.5m de largura, constitudo por chapa galvanizada com a

designação na parte superior "Parque Empresarial de Formariz", de

acordo com peça desenhada.

un 3 5.100,00 € 15.300,00 €
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12.5

Fornecimento e colocação de painel publicitário com as dimensões

minímas de 1.20x1.80m (largxalt), com as características da obra e das

entidades promotoras, constituído por material autocolante para

exterior sobre uma base metálica, de acordo com as normas de

publicidade da Autoridade de gestão, incluindo fornecimento e

colocação de prumos e todos os trabalhos necessários, de acordo com

peça desenhada.

un 1 200,00 € 200,00 €

12.6

Fornecimento e colocação de placa permanente com as dimensões

minímas de 0,5x0,5m (largxalt), com as características da obra e das

entidades promotoras, constituído por material autocolante para

exterior sobre uma base metálica, de acordo com as normas de

publicidade da Autoridade de Gestão, incluindo fornecimento e

colocação de prumos e todos os trabalhos necessários, de acordo com

peça desenhada.

un 1 100,00 € 100,00 €

total do capitulo 12 41.358,50 €

13

13.1

Redução da densidade da vegetação rasteira e corte de árvores não

autócnes (acácias, pinheiros e eucaliptos), incluíndo desenraizamentos

e tapamento das covas, carga, transporte e colocação a vazadouro dos

materiais sobrantes e demais trabalhos necessários.

m2 59300 2,50 € 148.250,00 €

13.2

Fornecimento e espalhamento de terra vegetal em taludes com uma

camada de 0.20m de espessura incluíndo todos os trabalhos

necessários designadamente a carga, transporte e espalhamento,

regularização, fertilização e hidrossementeira de especies arbustivas

com a mistura indicada nas peças desenhadas e demais trabalhos

necessários ao seu acabamento.

m2 4000 8,00 € 32.000,00 €

13.3

Fornecimento e plantação de Quercus Robur (carvalho robel), com

flecha e sistema radicular bem desenvolvido, incluíndo abertura de

covas, transporte a vazadouro dos materiais sobrantes, enchimento

com terra vegetal, tuturagem, bom estado fitossanitário e demais

trabalhos necessários: altura mínima de fuste 1.80m.

un 200 70,00 € 14.000,00 €

total do capitulo 13 194.250,00 €

1.480.556,18 €

INTEGRAÇÃO PAISAGISTICA - TRATAMENTO E REVESTIMENTO DE TALUDES

TOTAL
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IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTES AMBIENTAIS E MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO NECESSÁRIAS 

 

 

1. IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE IMPACTES 

Durante a fase de construção, os impactes mais significativos estão diretamente 

relacionados com a quantidade e eventual perigosidade de resíduos produzidos nas 

atividades de execução das obras. 

 

Durante a fase de exploração, e dado que não dispomos de dados sobre as novas 

atividades industriais, de serviços e comércio que se irão instalar no Parque 

Empresarial de Formariz, não foram consideradas nesta avaliação as empresas 

individualmente, mas apenas o Parque Empresarial em si. 

 

 
1.1 IMPACTES NA FASE DE CONSTRUÇÃO 

Os resíduos produzidos durante as obras de construção são resultantes das diferentes 

atividades em desenvolvimento, sendo as principais ações geradoras de resíduos as 

seguintes: 

 Desmatação, incluindo abate de árvores e limpeza do terreno para a instalação 

de estaleiros e frentes de obra; 

 Modelação do terreno e terraplenagens em geral; 

 Escavação, utilizando meios mecânicos no desmonte ou com recurso a 

explosivos, incluindo remoção, reposição e compactação; 

 Operações de limpezas nos acessos e diferentes frentes de trabalho; 

 Construção e operação do estaleiro industrial; 

 Operação dos sistemas de tratamento de águas residuais; 

 Betonagens; 
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 Execução de acabamentos, serralharias, pavimentação de acessos e órgãos de 

drenagem em geral; 

 Demolição, desmantelamento de infraestruturas temporárias; 

 Limpeza no final da obra de todas as áreas intervencionadas e envolventes 

próximas; 

 Recuperação paisagística. 

 

As principais tipologias de resíduos, quer em termos de quantidade e/ou volume 

gerado, quer em termos de perigosidade, são os que constam do quadro seguinte de 

acordo com a sua identificação segundo o código LER: 

 

Quadro 14.1-1 - Resíduos Produzidos – Fase de Construção 

Resíduos Código LER 

Resíduos de tintas de impressão contendo substâncias perigosas 08 03 07 

Resíduos de tonner de impressão contendo substâncias perigosas 08 03 17 

Resíduos de soldadura 12 01 13 

Outros óleos hidráulicos 13 01 13* 

Óleos usados – motor / transmissão / Lubrificação 13 02 05* 

Óleos usados 13 02 08* 

Águas oleosas 13 05 07* 

Embalagens de papel e cartão 15 01 01 

Embalagens de plástico 15 01 02 

Embalagens de madeira 15 01 03 

Embalagens de metal 15 01 04 

Embalagens compósitas 15 01 05 

Mistura de embalagens 15 01 06 

Embalagens de metal, incluindo recipientes vazios sob pressão, com uma 
matriz porosa sólida perigosa (por exemplo, amianto). 

15 01 11* 

Absorventes, materiais filtrantes e outros 15 02 02* 

Betão 17 01 01 

Mistura de betão, tijolos e materiais cerâmicos 17 01 07 

Madeira 17 02 01 

Vidro 17 02 02 
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(cont.) 

Resíduos Código LER 

Plástico 17 02 03 

Misturas betuminosas contendo alcatrão 17 03 01* 

Misturas betuminosas não abrangidas em 17 03 01 17 03 02 

Mistura de metais 17 04 07 

Cabos elétricos 17 04 11 

Ferro e aço 17 04 05 

Solos e rochas contendo substâncias perigosas 17 05 03* 

Solos e rochas não abrangidos em 17 05 03. 17 05 04 

Mistura de resíduos de construção e demolição 17 09 04 

Papel e cartão 20 01 01 

Vidro 20 01 02 

Lâmpadas fluorescentes e outros resíduos contendo mercúrio 20 01 21 

Equipamentos fora de uso contendo clorofluorcarbonetos 20 01 23 

Óleos e gorduras alimentares 20 01 25 

Equipamento elétrico e eletrónico fora de uso não contendo componentes 
perigosos (CPU´s, teclados, ratos, impressoras sem tinteiros ou fitas de 
impressão, entre outros) 

20 01 36 

Lamas de fossas sépticas 20 03 04 

Legenda: * - Resíduos Perigosos 

 
 

Sublinhe-se que as regras gerais a que a gestão de resíduos está sujeita encontram-se 

estabelecidas no Decreto-Lei nº 178/2006, de 5 de setembro, alterado pelo  

Decreto-Lei nº 73/2011, de 17 de junho. De referir, também, o Decreto-Lei 46/2008, 

de 12 de março, que estabelece o regime das operações de gestão de resíduos 

resultantes de obras ou demolições de edifícios ou de derrocadas, abreviadamente 

designados resíduos de construção e demolição ou RCD, compreendendo a sua 

prevenção e reutilização e as suas operações de recolha, transporte, armazenagem, 

triagem, tratamento, valorização e eliminação. 

 

Face às operações previstas na fase de construção, consideram-se os impactes 

indiretos, negativos e de magnitude reduzida, desde que seja cumprida a legislação 

aplicável, bem como implementadas as boas práticas de gestão ambiental no 

desenvolvimento da empreitada. Estes impactes serão contudo temporários, reversíveis 

e pouco significativos. 
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1.2 IMPACTES NA FASE DE EXPLORAÇÃO 

Durante a fase de exploração serão produzidos resíduos de diversas tipologias, em 

função das diferentes atividades industriais, de serviços e comércio a instalar no 

Parque Empresarial. Contudo, e dado não existir informação acerca dessas empresas, 

neste ponto apenas foram considerados os resíduos produzidos nesta fase para o 

Parque Empresarial, sem individualizar as empresas. 

 

Assim, prevê-se que sejam gerados os seguintes tipos de resíduos: 

 Resíduos “verdes” produzidos durante as atividades de manutenção da 

vegetação dos espaços verdes; 

 Resíduos de papel e cartão, resultantes dos produtos e matérias-primas 

adquiridos; 

 Resíduos de plástico, resultantes dos produtos e matérias-primas adquiridos; 

 Resíduos de tintas, colas e resinas utilizados durante a fase de manutenção dos 

arruamentos, classificados como resíduos perigosos. 

 

De um modo geral, podem consideram-se os impactes indiretos, negativos, embora de 

magnitude reduzida, desde que seja cumprida a legislação aplicável, bem como 

implementadas as boas práticas de gestão ambiental pelas diferentes empresas 

instaladas no Parque Empresarial. Estes impactes serão contudo temporários, 

reversíveis e pouco significativos. 

 

Pelo exposto, e não tendo sido possível, nesta fase, apresentar uma avaliação 

referente às empresas que serão instaladas no Parque Empresarial, preconiza-se um 

Plano de Monitorização de Resíduos (incluído no Anexo 14.2 do presente aditamento) a 

implementar após o início de atividade das novas empresas no referido parque. 
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2. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

 
2.1 FASE DE CONSTRUÇÃO 

Com o objetivo de minimizar os eventuais impactes negativos causados pela 

produção de resíduos resultantes da construção do projeto do Parque Empresarial, 

preconizam-se algumas medidas minimizadoras: 

 Cumprimento da legislação em vigor no âmbito dos resíduos; 

 Correta triagem dos resíduos, preferencialmente no lugar de produção; 

 Adequado acondicionamento e armazenamento dos resíduos produzidos; 

 Colocação de meios de contentorização em número e quantidade para os 

resíduos expectáveis produzir; 

 Criação de um Parque de Armazenamento de Resíduos; 

 Envio dos resíduos produzidos a destino final, para entidades / instalações 

devidamente licenciadas para a valorização, tratamento e eliminação ou 

reutilização dos vários tipos de resíduos produzidos;  

 Adotar boas práticas ambientais, que permitam reduzir a quantidade de 

resíduos gerados; 

 Sempre que possível reutilizar os resíduos produzidos; 

 Ministrar ações de sensibilização ambiental aos trabalhadores afetos à obra, 

alertando para o cuidados a ter na gestão de resíduos. 

 

Recomenda-se a implementação de um Plano de Monitorização de Resíduos, de acordo 

com o definido no Anexo 14.2 do presente aditamento. 
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2.2 FASE DE EXPLORAÇÃO 

Durante a fase de exploração deverá ser, também, dado cumprimento às medidas 

acima estabelecidas, devidamente adaptadas para a fase em questão.  

 

Recomenda-se a implementação de um Plano de Monitorização de Resíduos, de acordo 

com o definido no Anexo 14.2 do presente aditamento. 
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PLANO DE MONITORIZAÇÃO DE RESÍDUOS 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

O presente documento constitui o Plano de Monitorização de Resíduos (PMR) a 

implementar nas fases de construção e exploração do projeto da “Ampliação do 

Parque Empresarial de Formariz, em Paredes de Coura”. 

 

 

2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO 

O PMR incide sobre todos os resíduos produzidos em áreas de estaleiro e frentes de 

obra nas fases de construção e de exploração do projeto.  

 

 

3. OBJETIVOS E METAS 

O PMR apresenta como objetivos fundamentais: 

 Verificar o cumprimento da gestão de resíduos e legislação em vigor, bem 

como permitir responder a eventuais reclamações, durante a fase de obra e 

durante a fase de exploração, que se relacionem diretamente com a produção 

e gestão de resíduos; 

 Avaliar a eficácia das medidas de gestão de resíduos adotadas para as 

diferentes fases; 

 Verificar a necessidade de implementação de novas medidas de minimização; 

 Contribuir para a melhoria contínua dos procedimentos de gestão ambiental 

existentes. 

 

Na implementação do PMR deverão ser estabelecidas metas para cada um dos 

objetivos definidos.  
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4. VERIFICAÇÃO E MONITORIZAÇÃO 

No sentido de constituírem indicadores de eficácia das medidas de gestão ambiental 

adotadas, foram selecionados alguns parâmetros a monitorizar, nomeadamente: 

 Quantidade de resíduos produzidos por tipologia; 

 Fração de resíduos sujeita a triagem na origem; 

 Fração de resíduos enviada para valorização e respetivos destinatários; 

 Fração de resíduos não passível de valorização enviada para eliminação e 

respetivos destinatários. 

 

Estes parâmetros deverão ser controlados mensalmente, e deverá ser mantido um 

registo atualizado com esta informação. Deverá, ainda, ser efetuado o seguimento 

trimestral dos objetivos e metas definidos para cada fase do projeto. 

 

Toda a documentação associada à gestão de resíduos, nomeadamente Guias de 

Acompanhamento de Resíduos, Certificados de Receção, Licenças dos Operadores de 

Resíduos, etc., deverá ser verificada, mantendo-se um registo atualizado da mesma. 

 

De referir, que a seleção dos destinatários deverá ter como base a informação 

disponível no site da Agência Portuguesa do Ambiente. 

 

Deverá sempre ser solicitada a respetiva licença dos operadores de gestão de resíduos 

emitida pela entidade competente. 

 

No caso de tipologias de resíduos específicas, tais como resíduos de solos e rochas não 

contaminados, deverá ser realizada a monitorização da quantidade produzida e da sua 

fração a ser reutilizada. Esta medida é essencial, no sentido de minimização dos 

impactes negativos associados à gestão destes resíduos. 
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A verificação dos dados relativos à gestão de resíduos deverá ser realizada no decurso 

de toda a empreitada de construção, bem como durante a exploração do projeto. 

 

Para a implementação deste Plano, em ambas as fases, deverá ser nomeado um 

responsável que garanta o respetivo acompanhamento. 

 

Caso a monitorização indique problemas na gestão de resíduos produzidos, deverão 

ser adotadas novas medidas de gestão ou reforçar as já existentes. 

 

 

5. RELATÓRIOS DE MONITORIZAÇÃO 

Serão emitidos Relatórios de Monitorização com periodicidade anual, sendo que o 

Programa de Monitorização deve ser revisto com base na análise dos resultados do 

primeiro relatório de monitorização. 
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