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1. INTRODUÇÃO 

O presente documento constitui o Relatório Síntese (Volume 1) do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) 

da “Ligação do Interface Rodoferroviário / EN14 (Santana), incluindo Nova Ponte sobre o Rio Ave”, 

adiante designada “Ligação à EN14”, que se encontra em fase de Projeto Base. 

O traçado, apresenta características compatíveis com uma velocidade de projeto de 60 km/h, e é 

dotado de uma secção transversal de 2x1 vias na secção corrente.  

O projeto desenvolve-se numa extensão de aproximadamente 2405 metros de rede viária nova, 

incluindo a execução de 4 rotundas novas e respetivas ligações à malha existente e a construção de 

uma Ponte nova sobre o Rio Ave.  

O projeto encontra-se sujeito a Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), ao abrigo da alínea b) do n.º3 

do Artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro, que alterou e republicou o Decreto-

Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, correspondente ao Regime Jurídico da Avaliação de Impacte 

Ambiental (RJAIA) dos projetos públicos e privados suscetíveis de produzirem efeitos significativos no 

ambiente, transpondo a Diretiva n.º 2014/52/EU.  

Não estando abrangido pelos limiares estabelecidos pelos Anexos I e II do referido diploma legal, o 

presente submete-se a AIA por decisão da entidade licenciadora, considerando a suscetibilidade de 

provocar impacte significativo no ambiente em função dada a sua localização, dimensão ou natureza, 

ao abrigo da alínea do ponto iii) da alínea b) do n.º 3 do RJAIA. 

O EIA tem como objetivo geral analisar a interferência do projeto com o ambiente biofísico, 

socioeconómico e cultural, e propor medidas de mitigação que possibilitem a execução sustentável da 

fase de execução, exploração e eventual desativação da infraestrutura. 

1.1 IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE LICENCIADORA E DO PROPONENTE  

O Proponente e entidade licenciadora do projeto da “Ligação do Interface Rodoferroviário / EN14 

(Santana), incluindo Nova Ponte sobre o Rio Ave”, que se encontra em fase de Projeto Base, é a 

empresa IP – Infraestruturas de Portugal, S.A. (à frente designado por IP). 

A Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) é a Agência Portuguesa de Ambiente (APA)”. 
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1.2 IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO EIA E RESPETIVO 
PERÍODO DE ELABORAÇÃO 

A elaboração do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) é da responsabilidade da Horizonte de Projecto 

- Consultores em Ambiente e Paisagismo, Lda., e decorreu entre outubro de 2015 e julho de 2018. A 

composição da equipa técnica apresenta-se no quadro seguinte. 

Quadro 1 – Equipa responsável pelo desenvolvimento do EIA 

ÁREA NOME HABILITAÇÕES LITERÁRIAS 

COORDENAÇÃO DO ESTUDO Helena Nascimento Engenheira do Ambiente 

CLIMA E METEOROLOGIA Ana Moura Silva Engenheira do Ambiente 

GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA Nuno Lourenço Geólogo 

RECURSOS HÍDRICOS E QUALIDADE 
DA ÁGUA 

Helena Nascimento Engenheira do Ambiente 

SOLOS Maria João Cordeiro Engenheira Biofísica 

QUALIDADE DO AR Ana Moura Silva Engenheira do Ambiente 

AMBIENTE SONORO Vitor Rosão Engenheira Eletrotécnico 

COMPONENTE BIOLÓGICA Davide Fernandes Biólogo 

USO ATUAL DO SOLO Maria João Cordeiro Engenheira Biofísica 

PLANEAMENTO E GESTÃO DO 
TERRITÓRIO 

Helena Nascimento Engenheira do Ambiente 

CONDICIONANTES AO USO DO SOLO Helena Nascimento Engenheira do Ambiente 

USO ATUAL DO SOLO Ana Moura Silva Engenheira do Ambiente 

COMPONENTE SOCIAL Ana Moura Silva Engenheira do Ambiente 

PATRIMÓNIO CULTURAL João Albergaria Arqueólogo 

PAISAGEM Susana Morais Arqt.ª Paisagista 

RESÍDUOS Ana Moura Silva Engenheira do Ambiente 
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2. APRESENTAÇÃO DO EIA 

2.1. ENQUADRAMENTO LEGAL 

O presente Estudo de Impacte Ambiental (EIA) tem como base o novo Regime Jurídico da Avaliação 

de Impacte Ambiental (RJAIA), publicado pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro, que 

alterou e republicou o Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, transpondo a Diretiva n.º 

2014/52/UE.  

O projeto encontra-se sujeito a Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), ao abrigo do ponto iii) da alínea 

b) do n.º 3 do Artigo 1.º do RJAIA, por decisão da entidade licenciadora, considerando a suscetibilidade 

de provocar impacte significativo no ambiente em função dada a sua localização, dimensão ou 

natureza. 

Uma vez não estarem publicadas portarias respeitantes à tipologia do projeto em causa no presente 

estudo são consideradas as diretrizes do “Documento Orientador – Normas técnicas para a 

elaboração de Estudos de Impacte Ambiental e Relatórios de Conformidade Ambiental com o Projeto 

de Execução” adequado a Projetos não abrangidos pelas Portarias n.º 398/2015 e n.º 399/2015, de 5 

de novembro.  

Complementarmente o desenvolvimento de alguns dos descritores ambientais considerados no 

presente Estudo de Impacte Ambiental baseiam-se em diplomas legais específicos, os quais são 

seguidamente referidos. 

Para elaboração do Resumo Não Técnico (RNT) foram seguidas as recomendações publicadas pelo 

ex-IPAMB em 1998 (“Critérios de Boa Prática para a Elaboração e Avaliação de Resumos Não 

Técnicos”), considerando a revisão efetuada em 2008 pela Associação Portuguesa de Avaliação de 

Impactes (APAI), em parceria com a Agência Portuguesa do Ambiente (APA). 

2.2. METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO DO EIA  

O faseamento do Projeto “Ligação do Interface Rodoferroviário / EN14 (Santana), incluindo Nova 

Ponte sobre o Rio Ave”, incluiu o desenvolvimento do Estudo de Viabilidade, sobre uma versão de 

Geometria de Traçado, que antecedeu o presente Projecto Base. 

O EVA teve como duplo objetivo identificar as principais condicionantes à viabilização do traçado e 

fornecer a informação adequada para que o projeto incorpore as melhores soluções técnicas para 

minimizar ou anular impactes ambientais negativos e potenciar impactes positivos.  

Os trabalhos de elaboração do EVA incluíram, de uma forma genérica, as seguintes atividades: 

https://dre.pt/application/external/eurolex?14L0052
https://dre.pt/application/external/eurolex?14L0052
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• Recolha e análise de informação bibliográfica relevante para o desenvolvimento dos trabalhos 

de elaboração do estudo; 

• Contacto com diversas entidades detentoras de informação relevante para a elaboração do 

estudo;  

• Recolha de informações na área de estudo onde se desenvolve o traçado em estudo através 

de visitas de campo; 

• Análise das principais condicionantes. 

Para desenvolvimento do presente EIA, os principais trabalhos consistiram no seguinte:  

• Caraterização do ambiente afetado pelo projeto a partir de análise bibliográfica, de recolha 

de dados junto das entidades detentores de informação relevante e de visitas e prospeções 

de campo. 

São considerados relevantes nesta análise os seguintes fatores ambientais: Clima; Geologia, 

Geomorfologia e Recursos Naturais; Solos e Aptidão do Solo; Usos do Solo; Recursos 

Hídricos Superficiais e Subterrâneos; Qualidade da Água; Ruído; Qualidade do Ar; Gestão de 

Resíduos; Sistemas Biológicos; Paisagem; Património Cultural; Ordenamento do Território e 

Condicionantes; Componente Social.  

• Previsão de evolução na ausência de projeto - para todos os descritores descritos é 

desenvolvida uma projeção para o ano horizonte de projeto sem a construção do mesmo, que 

servirá de termo de comparação, para a análise de impactes ambientais;  

• Avaliação de Impactes Ambientais do projeto sobre o ambiente, para a fase de construção, 

de exploração e eventual desativação, descritos em função dos fatores ambientais 

anteriormente referidos. São avaliados igualmente os impactes cumulativos com outros 

projetos;  

• Proposta de medidas de minimização que permitirão reduzir ou evitar os impactes sobre os 

vários descritores analisados, nas várias fases do projeto (construção e exploração);  

• No final do documento é apresentada uma análise conclusiva do EIA.  

2.3. ESTRUTURA DO EIA 

O EIA apresenta a seguinte estrutura: 

• PEÇAS ESCRITAS: 

- Resumo Não Técnico 

- Volume 1 - Relatório Síntese  
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- Volume 2 - Anexos Técnicos 

• PEÇAS DESENHADAS 

- Volume 3 – Peças Desenhadas 

No Resumo Não Técnico (RNT) apresenta-se um texto, redigido em linguagem simples, que permite 

ao leitor familiarizar-se com as principais questões relacionadas o projeto e constitui o documento 

indicado para a consulta do público, a realizar no âmbito do processo de Avaliação de Impacte 

Ambiental (AIA). 

No Relatório Síntese, apresenta-se toda a informação relevante relativa aos descritores ambientais 

em análise, contemplando a descrição do projeto, a caracterização do estado do ambiente, quer na 

vertente natural quer na social, bem como a descrição dos impactes ambientais e medidas de 

minimização. 

A caracterização da situação existente constitui a informação de base para a identificação, descrição 

e quantificação dos impactes ambientais da instalação e a descrição das medidas de minimização e 

técnicas propostas para evitar, reduzir ou compensar os impactes negativos decorrentes da 

construção e da exploração do projeto e para potenciar os impactes positivos.  

A estrutura para o Relatório Síntese consiste no seguinte: 

Capítulo 1 – Introdução, que inclui a apresentação do Relatório Síntese, a identificação do 

projeto, a fase em que este se encontra, a entidade licenciadora, o proponente, os 

responsáveis pela elaboração do EIA. 

Capítulo 2 – Apresentação do EIA, em que se indica o enquadramento legal do EIA, a 

estrutura geral do EIA, a metodologia aplicada no desenvolvimento dos trabalhos. São ainda 

apresentados os antecedentes do projeto e procedimentos de AIA.  

Capítulo 3 – Enquadramento Geográfico do Projeto, onde se indica a localização do 

projeto, faz-se referência às áreas sensíveis existentes, instrumentos de ordenamento e 

planeamento aplicáveis e condicionantes legais.  

Capítulo 4 – Descrição do Projeto, onde se faz uma descrição dos aspetos gerais do projeto.  

Capítulo 5 – Caracterização Ambiental da Zona em Estudo, suscetível de ser afetada pela 

construção e exploração do projeto. 
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Capítulo 6 – Avaliação de Impactes Ambientais, que engloba a avaliação global das 

principais alterações favoráveis e desfavoráveis, produzidas sobre os parâmetros ambientais 

e sociais, resultantes da construção e da exploração do projeto. 

Capítulo 7 – Medidas de Minimização e Recomendações, estabelece as Medidas de 

Minimização para reduzir ou compensar os impactes negativos significativos verificados e para 

potenciar os eventuais impactes positivos. 

Capítulo 8 – Programas de Monitorização, onde se definem as ações de monitorização para 

os parâmetros ambientais que se julgam necessários, com o objetivo identificar e avaliar os 

impactes residuais que irão emergir durante a fase de construção e exploração do projeto. 

Capítulo 9 – Síntese Conclusiva, em que são apontados os principais aspetos desenvolvidos 

no EIA e se apresentam, de forma sucinta, as principais condicionantes e impactes associados 

ao projeto em estudo.  

Capítulo 10 – Lacunas de conhecimento, em que são apontadas as lacunas de 

conhecimento verificadas ao longo do desenvolvimento do trabalho.  

No Volume 2 - Anexos Técnicos inclui-se toda a informação de pormenor técnico necessária para o 

suporte e o cabal entendimento do Relatório Síntese. 

Por fim, do Volume 3 - Peças Desenhadas constam todos os elementos gráficos necessários à 

análise e interpretação das peças escritas apresentadas. O conjunto de peças desenhadas elaboradas 

inclui: 

IRFEN14-EIA-1. Enquadramento a nível nacional, regional e administrativo 

IRFEN14-EIA-2. Esboço Corográfico 

IRFEN14-EIA-3. Fotoplano  

IRFEN14-EIA-4. Traçado em Planta 

IRFEN14-EIA-5. Extrato da Carta Geológica de Portugal  

IRFEN14-EIA-6. Carta de Solos 

IRFEN14-EIA-7. Capacidade de Uso dos Solos 

IRFEN14-EIA-8. Ocupação Atual do solo 

IRFEN14-EIA-9. Recursos hídricos 

IRFEN14-EIA-10. Mapas de Ruído – Ano 2020 - Lden 

IRFEN14-EIA-11. Mapas de Ruído – Ano 2020 – Ln 

IRFEN14-EIA-12. Localização das Barreiras de Proteção Sonora 
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IRFEN14-EIA-13. Mapas de Ruído Particular com Barreiras - Lden 

IRFEN14-EIA-14. Mapas de Ruído Particular com Barreiras - Ln 

IRFEN14-EIA-15. Carta de Biótopos e Habitats 

IRFEN14-EIA-16. Planta funcional 

IRFEN14-EIA-17. Extrato das Planta de Ordenamento dos PDM 

IRFEN14-EIA-18. Planta Síntese de Ordenamento 

IRFEN14-EIA-19. Áreas incluídas na RAN  

IRFEN14-EIA-20. Extrato das Plantas da REN dos concelhos  

IRFEN14-EIA-21. Áreas incluídas na REN 

IRFEN14-EIA-22. Extrato da Planta de Condicionantes dos PDM – Outras Condicionantes 

IRFEN14-EIA-23. Planta Síntese de Condicionantes 

IRFEN14-EIA-24. Património Cultural - Elementos patrimoniais identificados 

IRFEN14-EIA-25. Património Cultural - Carta de Visibilidade do Terreno 

IRFEN14-EIA-26. Carta de Festos e Talvegues 

IRFEN14-EIA-27. Carta de Unidades da Paisagem 

IRFEN14-EIA-28. Carta de Absorção Visual 

IRFEN14-EIA-29. Qualidade Visual da Paisagem 

IRFEN14-EIA-30. Sensibilidade Visual da Paisagem 

IRFEN14-EIA-31. Carta de Condicionantes à localização de estaleiros e infraestruturas de 

apoio à obra 

3. ENQUADRAMENTO GEOGRÁFICO DO PROJECTO  

3.1. LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA 

A parte inicial do projeto até à travessia do rio Ave, localiza-se na União de Freguesias de Bougado 

(São Martinho e Santiago), do concelho da Trofa, pertencente ao distrito do Porto. A partir do rio Ave 

até ao final do traçado, o projeto localiza-se nas freguesias de Ribeirão e Lousado, do concelho de 

Vila Nova de Famalicão, pertencente ao distrito de Braga. 

Com base na classificação NUT (Nomenclatura das Unidades Territoriais) para fins estatísticos, a área 

de estudo integrada no concelho da Trofa localiza-se na Região Norte (NUT II), sub-região Ave (NUT 

III). A área de estudo integrada no concelho de Vila Nova de Famalicão insere-se na Região Norte 

(NUT II), sub-região Grande Porto (NUT III). 
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No Desenho IRFEN14-EIA-01 apresenta-se a planta de Enquadramento Administrativo. Nos 

Desenhos IRFEN14-EIA-02 apresenta-se o esboço corográfico do projeto e no Desenho IRFEN14-

EIA-03 o respetivo fotoplano. 

3.2. IDENTIFICAÇÃO DE ÁREAS SENSÍVEIS NA ÁREA DE ESTUDO 

Na aceção do Artigo 2.º do Decreto-lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro, são consideradas como 

“Áreas Sensíveis”:  

• Áreas Protegidas, classificadas ao abrigo do Decreto-lei n.º 142/2008, de 24 de julho; 

• Sítios da Rede Natura 2000, zonas especiais de conservação e zonas de proteção especial, 

classificadas nos termos do Decreto-lei n.º 140/99, de 24 de abril, no âmbito das Diretivas n.ºs 

79/409/CEE, do Conselho, de 2 de abril de 1979, relativa à conservação das aves selvagens, e 

92/43/CEE, do Conselho, de 21 de maio de 1992, relativa à preservação dos habitats naturais e 

da fauna e da flora selvagens; 

• Zonas de proteção dos bens imóveis classificados ou em vias de classificação definidas nos 

termos da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro. 

No que concerne ao enquadramento da área em estudo e do Projeto, tendo por base o preceituado 

no Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de julho, que constituiu a Rede Fundamental de Conservação da 

Natureza (RFCN), importa referir que o Projeto não se encontra localizado em nenhuma área 

pertencente ao Sistema Nacional de Áreas Classificadas – SNAC. A área protegida mais próxima 

corresponde à Paisagem Protegida Regional Litoral de Vila do Conde e Reserva Ornitologica do 

Mindelo e localiza-se a cerca de 14,3 km do traçado. Dos sítios da Rede Natura, a zona classificada 

mais próxima, corresponde ao Sítio de Importância Comunitária (SIC) Valongo (PTCON0024), que 

dista cerca de 16km da área de estudo.  

Na área de incidência do projeto também não se regista a ocorrência de bens imóveis classificados 

ou em vias de classificação, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 107/01, de 8 de setembro. 

3.3. INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL NA ÁREA DE PROJETO  

A área de inserção do projeto encontra-se abrangida por um conjunto de Instrumentos de Gestão 

Territorial, de âmbito nacional, regional e municipal, apresentando-se no Quadro 2 os que se afiguram 

de maior relevância para a avaliação ambiental a efetuar sobre o projeto. 
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Quadro 2 – Instrumentos de Planeamento do Território na Área em Estudo 

Instrumento de Gestão 
Territorial 

Âmbito 
Territorial 

Publicação 
Conformidade do Projeto com 

o IGT 

Plano de Gestão das Bacias 
Hidrográficas que integram a 
região Hidrográfica 2 (RH2) – 
PGBH RH2  

Plano 
Setorial 

Resolução do Conselho de 
Ministros nº 16-D/2013, de 
22 de março.  

2.º ciclo de planeamento 
aprovado pela Resolução do 
Conselho de Ministros n.º 
52/2016, de 20 de setembro, 
republicada pela Declaração 
de Retificação n.º 22-B/2016, 
de 18 de novembro 

O projeto não contraria as 
diretrizes estratégicas de gestão 
do Plano. 

Plano Regional de 
Ordenamento Florestal do 
Baixo Minho (PROF-Baixo 
Minho) 

Plano 
Setorial 

Decreto Regulamentar n.º 
17/2007, de 28 de março 

A área em estudo localiza-se na 
área de abrangência deste plano, 
nas Sub-regiões Agrela” e 
“Cávado-Ave”.  

O projeto insere-se num corredor 
ecológico. No entanto, o projeto 
não se incompatibiliza com o 
PROF. 

Plano Diretor Municipal da 
Trofa 

Municipal 

1.ª Publicação: 

Aviso n.º 2683/2013, de 22 
de fevereiro 

O projeto acompanha o traçado 
previsto no âmbito do PDM. 

Plano Diretor Municipal de Vila 
Nova de Famalicão 

Municipal 

Revisão: 

Aviso n.º 10268/2015, de 8 
de setembro 

De acordo com a planta de 
ordenamento do PDM, o projeto 
aproxima-se ao traçado previsto 
pela CM para o desenvolvimento 
da ligação à EN14. 

No capítulo 6.10.1 será apresentada a análise da conformidade das intervenções previstas com os 

Instrumentos de Gestão Territorial em vigor e respetivas repercussões, com especial destaque para 

as interferências com as classes de espaço definidas nos PDM atravessados.  

3.4. CONDICIONANTES, SERVIDÕES E RESTRIÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA NA 

ÁREA DO PROJECTO 

A identificação das condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública que ocorrem na área 

de estudo tem como objetivo a análise de condicionalismos à concretização das principais ações do 

projeto e visa a compatibilização do projeto com estes fatores.  

Esta inventariação baseou-se na análise das Cartas de Condicionantes do PDM da Trofa e de Vila 

Nova de Famalicão, nas Cartas de Reserva Ecológica Nacional e Cartas de Reserva Agrícola Nacional 

publicadas, bem como na informação fornecida por um conjunto de entidades contactadas. 
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Decorrente da análise efetuada, constata-se que na zona em estudo, verifica-se a existência das 

seguintes condicionantes legais e servidões: 

• Reserva Agrícola Nacional; 

• Reserva Ecológica Nacional; 

• Zonas Inundáveis; 

• Domínio Hídrico / Domínio Público Hídrico; 

• Regadio da Levada do Rebelo; 

• Sobreiro. 

A interferência com as principais servidões e restrições de utilidade pública, que possam condicionar 

o desenvolvimento do projeto de execução, bem como o regime legal que as regulamenta, é analisada 

no âmbito do Capítulo 6.10.2 do presente documento. 

4. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

4.1. OBJETIVOS DO PROJETO 

A construção da nova ligação tem como objetivos os seguintes pontos: 

• Eliminação de constrangimentos nos percursos existentes, sobretudo através da construção 

de uma Nova Ponte sobre o Rio Ave na sua zona mais estreita, aproximando deste modo os 

municípios da Trofa e de Vila Nova de Famalicão; 

• Melhoria das acessibilidades ao Hospital da Trofa e à Estação de Caminho-de-ferro; 

• Aproximação do tecido industrial ao centro habitacional e comercial da Trofa; 

• Criação de Ciclovia entre a Rotunda 2 e a Rotunda 4, enquadrada no âmbito das intervenções 

que a Câmara Municipal da Trofa tem vindo a dinamizar integradas no Projeto de 

Requalificação das Margens Ribeirinhas do Rio Ave e, concretamente, no Parque das 

Azenhas. 

O traçado tem características compatíveis para uma velocidade de projeto de 60 km/h e é dotado de 

uma secção transversal de 2x1 vias na secção corrente. 

Este projeto irá envolver a materialização de mais de 2 400 metros de rede viária nova, incluindo a 

execução de 4 rotundas novas e respetivas ligações à malha existente, duas obras de arte correntes, 

PP1 ao km 0+330 e PI1 ao km 0+600, e contempla ainda a construção de uma Ponte nova sobre o 

Rio Ave, entre o km 0+883 ao km 1+046. 
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4.2. ANTECEDENTES DO PROJETO 

Com o objetivo de criar uma rede viária de qualidade e capacidade, de nível intermédio, entre a rede 

nacional de autoestradas e a rede viária local, que servisse a ligação entre a Maia e Vila Nova de 

Famalicão, e que constituísse uma Variante à EN14, em julho de 2009 foi desenvolvido o Estudo 

Prévio e Estudo de Impacte Ambiental da ”Variante à EN 14 – Maia (Nó do Jumbo) / Famalicão (Nó 

da Cruz da A3/IP1)”, elaborado pela ATKINS Portugal, o qual foi submetido a processo de Avaliação 

de Impacte Ambiental (AIA), tendo sido  emitida uma Declaração de Impacte Ambiental (DIA) com a 

seguinte decisão: 

• “Favorável Condicionada para o traçado da Solução Base desde o seu início até ao Nó 9 (inclusive), 

conjugada com as Soluções das Alternativa 1 e Alternativa 2+3 e para as Ligações a Lousado, Ligação 

a Ribeirão da Solução Alternativa 2+3 e Ligação à Variante Nascente de Famalicão. 

• Desfavorável para o traçado da Solução Base a partir do Nó 9 até ao fim do traçado e para a Solução 

da Alternativa 4”. 

Após aprovação do Estudo Prévio foi constituída uma zona de servidão non aedificandi, publicada na 

Declaração (Extrato) nº 159/2010, Diário da República nº 142/2010 de 23 de junho. 

Na sequência da emissão da DIA, procedeu-se ao desenvolvimento do Projeto de Execução e do 

RECAPE, da Variante à EN14 – Maia (nó do Jumbo) / Interface Rodoferroviário da Trofa, também 

desenvolvido pela ATKINS Portugal, de acordo com a combinação de alternativas que teve um parecer 

favorável.  

Numa primeira fase, foi desenvolvido o Projeto Base (e respetivo RECAPE Preliminar), que foi 

entregue e aprovado pela então EP – Estradas de Portugal, em dezembro de 2011. Com base na 

aprovação do Projeto Base foi redefinida a área de servidão non aedificandi, que foi publicada na 

Declaração (extrato) nº 188/2014 no Diário da República, 2.ª série nº 206, de 24 de outubro de 2014. 
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Figura 1 – Zonas non aedificandi publicadas para Variante à EN14 (Fonte:  

 

Conforme se pode verificar na figura anterior, o projeto agora em estudo, de ligação do Interface 

Rodoferroviário da Trofa à EN14, está parcialmente integrado na zona non aedificandi, publicada após 

a emissão da DIA do Estudo Prévio, associada às ligações à Zona Industrial de Lousado. 

Projeto em Estudo: Ligação do 
Interface Rodoferroviário / 

EN14 



 

 
 

 
 

 

LIGAÇÃO DO INTERFACE RODOFERROVIÁRIO / EN14 (SANTANA), INCLUINDO NOVA PONTE SOBRE O RIO AVE 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. VOLUME 1 – RELATÓRIO SÍNTESE 

EN14_PB_011_EIA_RS.docx  

Dezembro 2018  31 

Contudo, com a publicação da nova área non aedificandi, através do Declaração (extrato) nº 188/2014, 

após a aprovação do RECAPE Preliminar, a área de estudo deixou de estar abrangida por esta 

servidão.  

No âmbito do desenvolvimento do presente projeto base, foi apresentada à APA uma solução de 

traçado datada de dezembro de 2015, sobre o qual foi emitido um parecer a 10 de fevereiro de 2016. 

O parecer emitido indicava a necessidade de proceder ao atravessamento do rio Ave em zonas 

inundáveis ou ameaçadas pelas cheias, através de viaduto, de modo a não prejudicar o escoamento 

da corrente, com preservação dos leitos de cheia, evitando a execução de aterros nestas zonas.  

Em reunião posterior, realizada em outubro de 2016, entre a APA, a fábrica Continental MABOR e a 

IP, ficou acordado que poderia ser dada continuidade à solução de traçado inicialmente proposta, 

evitando a execução de viaduto, desde que fosse devidamente justificado o enquadramento 

hidráulico/hidrológico das linhas de água e da zona envolvente do traçado. 

Neste sentido, foi promovido pela Continental MABOR um estudo hidrológico, datado de novembro de 

2017 (vide Anexo B do Volume 2 – Anexos Técnicos) que permitiu analisar e quantificar os impactes 

previstos sobre os recursos hídricos e a recomendar medidas de minimização a adotar, em 

consequência do aumento da área impermeabilizada devido à expansão da zona industrial da Mabor, 

cumulativamente com a ocupação associada à futura implantação da Variante à EN14 e a melhoria 

da via AL1 – ligação entre a EN14 e a EM 508‐1 (esta em grande parte já existente) prevista no 

contexto do Projecto de Melhoria de Acessibilidades às Áreas Empresariais de Famalicão Sul 

(Ribeirão e Lousado).  

Refere-se assim a importância da execução das medidas de minimização propostas no Estudo 

Hidrológico das ribeiras de Ferreiros e de Penouços, apresentadas no Capítulo 7.2.2, que visam a 

minimização do impacte do caudal resultante das intervenções propostas, não só associadas à nova 

Ligação à EN14, mas também da ampliação da fábrica MABOR e a construção da via AL1 – ligação 

entre a EN 14 e a EM 508‐1. As medidas compreendem estratégias para aumentar a capacidade de 

absorção dos terrenos, reter/amortecer o escoamento das águas em direção as ribeiras e reconfigurar 

a zona inundável através de reperfilamento da ribeira de Ferreiros, criando um corredor fluvial 

expressivo e capaz de conter caudais de cheia e a criação de bacias de retenção.  

Relativamente a outras indicações constantes do parecer da APA, de 10 de fevereiro de 2016, 

concretamente em relação à necessidade de proceder à implantação das PH de modo a manter o 

alinhamento dos leitos dos cursos de água, refere-se que o projeto base de drenagem teve em 

consideração esta orientação. O projeto que se apresenta também atendeu às orientações do parecer   

relativamente aos pilares dos viadutos da ponte sobre o rio Ave, não prevendo a sua implantação 

sobre os leitos de cursos de água e nas suas faixas marginais, com a largura de 5 m. 
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Durante a fase de construção, a APA determinou no mesmo parecer, que deverão ser tomadas 

medidas de preservação, de forma a minimizar o arrastamento de sólidos, ou outros poluentes, que 

possam pôr em causa a qualidade dos cursos de água. Após a conclusão dos trabalhos deverão ser 

removidos das zonas afetas ao domínio hídrico, leitos e margens de cursos de água, os materiais 

excedentes e entulhos gerados na obra. 

Durante a fase de exploração, as águas pluviais / escorrência da plataforma da via não deverão 

aumentar os caudais nos cursos de água que possam contribuir para o agravamento de riscos de 

cheia. Não sendo esta situação possível, deverão ser implementadas medidas de minimização. 

Por fim, a APA salientou no seu parecer que as construções em domínio hídrico estão sujeitas a título 

de utilização de recursos hídricos (TURH), a requerer nos termos e disposições do Decreto-Lei n.º 

226-A/2007, de 31 de maio, conjugado com a Portaria n.º 1450/2007, de 12 de novembro. Atendendo 

à interferência com áreas da Reserva Ecológica Nacional (REN), a emissão de TURH está ainda 

sujeita a autorização prévia da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte 

(CCDR Norte). 

Todas estas orientações para as fases de construção e de exploração foram consideradas no conjunto 

de medidas enunciadas no capítulo 7. 

4.3. ALTERNATIVAS AO PROJETO 

Considerando as limitações físicas e as condicionantes presente na área disponível para 

desenvolvimento do traçado, não foram consideradas alternativas de localização do Projeto Base. 

4.4. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Conforme referido, o traçado com uma extensão aproximada de 2,4 km, apresenta características 

compatíveis com uma velocidade de projeto de 60 km/h, é dotado de uma secção transversal de 2x1 

vias na secção corrente. 

A nova ligação entre o Interface Rodoferroviário e a EN14 inicia-se na rotunda existente na Rua Costa 

Freire (Rotunda 1) e desenvolve-se numa extensão de aproximadamente 2400 m, terminando antes 

da futura Rotunda a executar na EN14.  

O traçado inclui a execução de 4 rotundas novas e respectivas ligações à malha existente, duas obras-

de-arte correntes, uma passagem superior de peões (PP1) ao km 0+330 e uma passagem inferior 

(PI1) ao km 0+600, e ainda a construção de uma Ponte nova sobre o Rio Ave, entre o km 0+883 ao 

km 1+046. 
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Para a nova Ponte sobre o Rio Ave, e devido ao facto de esta se localizar numa zona suburbana, 

propõe-se que a sua solução estrutural seja devidamente enquadrada na paisagem e no leito do rio  

Ave, procurando-se por isso apresentar uma ponte cujo tabuleiro explore os conceitos de 

transparência e esbelteza. 

O Projeto Base, objeto do presente EIA, contemplou o desenvolvimento das especialidades: 

• Geometria de Traçado; 

• Terraplenagens; 

• Geologia; 

• Drenagem; 

• Pavimentação; 

• Proposta de Destinos; 

• Obras de Arte. 

Na fase posterior de Projeto de Execução serão aferidos e concretizadas as especialidades acima 

indicadas, sendo igualmente executados os Projetos de Expropriações, de Serviços Afetados, 

Iluminação e Segurança, Vedações, Obras de Contenção, Canal Técnico Rodoviário, Obras 

acessórias. 

4.5. CARATERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DO TRAÇADO 

Apresenta-se seguidamente um resumo dos aspetos relacionados com as características geométricas 

do traçado em planta e perfil longitudinal e perfis transversais da Secção Corrente, Ligações e 

Rotundas. 

No Desenho IREN14-EIA-02 apresenta-se o Esboço Corográfico do projeto, sendo apresentado no 

Anexo A os elementos de projeto (Perfis Transversais Tipo e Planta e Perfil Longitudinal). 

4.5.1. Plena Via – Variante à EN14 

A velocidade base para a variante à EN14 é de 60 km/h. 

Quanto ao perfil transversal tipo foram adotadas duas soluções: 

1) Entre o início do traçado e a Rotunda 2 e entre a Rotunda 4 e o final do traçado: 

• Duas vias de circulação, uma via por sentido com 3.50 m de largura cada; 

• Bermas exteriores com 1.50 m de largura. 

2) Entre a Rotunda 2 e Rotunda 4: 

• Duas vias de circulação, uma via por sentido com 3.50 m de largura cada; 
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• Separador central com 1.50 m de largura; 

• Bermas exteriores com 1.50 m de largura; 

• Bermas interiores com 0.50 m de largura; 

• Passeio do lado direito com 2.20 m de largura; 

• Ciclovia do lado esquerdo com 2.20 m de largura. 

Para o traçado em planta e perfil longitudinal os critérios geométricos adotados foram sempre que 

possíveis correspondentes à velocidade base de 60 km/h, mas devido a vários condicionantes, tais 

como, o viaduto do Metro do Porto e a nova Ponte sobre o Rio Ave, nem sempre foram cumpridos. 

 - Em Planta 

Raio mínimo normal 250 m 

Raio mínimo absoluto 130 m 

- Em Perfil Longitudinal 

Inclinação máxima dos trainéis  7 % 

Raio mínimo normal convexo 3 000 m 

Raio mínimo côncavo 1 600 m 

 

As concordâncias convexas e côncavas correspondem a uma velocidade de tráfego de 80 km/h 

conforme definido nas normas para IC’s com VB= 60km/h. 

Resumo dos Parâmetros Geométricos: 

QUADRO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA VIA 

EXTENSÃO TOTAL (m) 2405.077 

EXTENSÃO DOS ALINHAMENTOS RECTOS (m) 1191.700 

EXTENSÃO DOS ALINHAMENTOS CURVOS (m) 1213.377 

RAIO MÍNIMO EM PLANTA (m) 90 

INCLINAÇÃO MÁXIMA DOS TRAINÉIS (%) 7% 

RAIO MÍNIMO EM CONCORDÂNCIA CONVEXA (m) 1600 

RAIO MÍNIMO EM CONCORDÂNCIA CÔNCAVA (m) 1600 
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RAIO (m) FREQUÊNCIA DESENVOLVIMENTO 

R ≤ 100 1 123.278 

100 < R ≤ 200 1 35.660 

200 < R ≤ 400 4 744.151 

400 < R ≤ 600 1 178.886 

R > 600 1 131.402 

PERFIL LONGITUDINAL 

INCLINAÇÃO (m) FREQUÊNCIA DESENVOLVIMENTO 

0 < i ≤ 1 2 633.058 

1 < i ≤ 3 4 894.898 

3 < i ≤ 5 2 44.238 

5 < i ≤ 7 1 3.283 

4.5.2. Rotundas e Ligações 

A velocidade base do projecto a adoptar nas rotundas e ligações é de 40 km/h. 

O perfil transversal tipo das rotundas é: 

• Vias com 6.50 m de largura; 

• Berma interior com 1.00 m de largura; 

• Berma exterior com 1.50 m de largura. 

O perfil transversal tipo da ligação 2.1 é: 

Vias com 3.50 m de largura; 

• Bermas direitas com 1.50 m de largura; 

• Ciclovia do lado esquerdo com 3.50 m de largura; 

• Passeio do lado esquerdo com 2.20 m de largura. 

As características geométricas em planta e perfil resumem-se nos quadros seguintes: 

PLANTA 

Designação 
PT Tipo 

(m) 
Extensão 

(m) 

Raio 
Mínimo 

(m) 

Rotunda 2 1.0 (B) + 6.5 (V) + 1.5 (B) 157.070 25 

Rotunda 3 1.0 (B) + 6.5 (V) + 1.5 (B) 125.654 20 

Rotunda 4 1.0 (B) + 6.5 (V) + 1.5 (B) 157.070 25 

Rotunda 5 1.0 (B) + 6.5 (V) + 1.5 (B) 138.219 22 

Ligação 2.1 2.2 (P) + 3.5 (C) + 1.5 (B) + 3.5 (V) + 3.5 (V) + 1.5 (B) 197.387 140 

LEGENDA: 

(B) – bermas; (V) – vias de circulação; (S) – separador central; (P) – passeios 
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PERFIL LONGITUDINAL 

 Características Geométricas 

Designação 
Inclinação  máxima          

(%) 
Curva Convexa Mínima 

(m) 
Curva Côncava Mínima 

(m) 

Rotunda 2 6.0 300 850 

Rotunda 3 2.0 800 800 

Rotunda 4 5.0 500 850 

Rotunda 5 2.0 1600 1000 

Ligação 2.1 4.0 500 500 

 

4.6. TERRAPLENAGENS 

Os trabalhos preparatórios considerados dizem respeito à desmatação e limpezas gerais do terreno, 

à decapagem de terra vegetal, numa espessura definida no Estudo Geológico e Geotécnico. 

A desmatação que incluirá o desenraizamento, limpeza e abate de árvores ou arbustos de qualquer 

porte em toda a área abrangida pelo projeto. 

A terra vegetal, depois de removida, deverá ser conduzida a depósito de terras vivas, com vista à sua 

reutilização no revestimento vegetal dos taludes de escavação e de aterro. 

Com vista à obtenção dos movimentos gerais de terras foi elaborada uma superfície de projeto, 

definida pelas cotas das vias e zonas envolventes. 

A superfície de terreno considerada teve por base a topografia existente, com curvas de nível e cotas 

das vias e zonas adjacentes. 

Obteve-se um volume de escavação de 94 000 m3 e um volume de aterro de 65 000 m3. De acordo 

com o Estudo Geológico e Geotécnico os materiais escavados são para levar a depósito e os materiais 

de aterro são de empréstimo. 

Dado que as escavações previstas irão interferir em larga medida com os terrenos xistosos do Silúrico, 

não é expectável que venham a disponibilizar materiais com boas características geotécnicas para 

terraplenagem. De facto, os materiais que habitualmente resultam do desmonte dos maciços xistosos 

alterados, apresentam condicionalismos de reutilização que, função da granulometria – solos ou 

misturas solo-enrocamento -, das suas características evolutivas e da plasticidade da fração fina, 

podem constituir opção para empego no núcleo de aterros com altura inferior a 5m ou, menos 

frequentemente, na parte inferior do aterro (PIA). 

No traçado em análise, em que os aterros a construir possuem frequentemente alturas inferiores a 

1,5m (aterros de pequena altura) e se estabelecem em largas extensões sobre faixas de terrenos 

aluvionares fortemente irrigados em situação de leito de cheia (com elevada exposição ao ciclos de 

molhagem-secagem), não é recomendável a utilização de materiais xistosos. 
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Admite-se pois que grande parte dos materiais escavados possam ser conduzidos a vazadouro ou 

reutilizados fora das zonas aluvionares. 

4.7. GEOMETRIA DE TALUDES 

A realização das sondagens e dos perfis de refração sísmica deverão permitir estabelecer os graus 

de alteração e fracturação do maciço xistoso, de forma a estabelecer-se a geometria dos taludes. 

Nesta fase de Projecto Base sugere-se a adoção genérica de inclinação com V/H=2/3 para a 

generalidade das escavações sobre a unidade metamórfica. 

No aterros, predominam entre o Pk0+000 a 0+100 e do Pk1+100 até ao final do traçado, a presença 

das aluviões, que irá condicionar a estabilidade dos aterros a construir, requerendo disposições 

construtivas que garantam uma melhoria das condições de assento e portanto da respetiva 

estabilidade global, sugerindo-se desde logo a adoção de V/H=1/2. 

A parte inferior destes aterros (PIA) e o respetivo núcleo deverão ser realizados com materiais 

granulares pouco sensíveis à presença de água ou com materiais pétreos não evolutivos, para os 

quais se prevê a necessidade de recurso a empréstimo. Situação análoga se deverá passar para as 

camadas drenantes (envoltas em geotêxtil) que se admite necessárias para fundação dos aterros 

sobre as aluviões. 

Nas situações em que os terrenos plio-plistocénicos e substrato xistoso são diretamente mobilizado 

pelo aterro (após a decapagem), não se prevê condicionalismos em termos da fundação, podendo 

adotar-se inclinação de V/H=2/3. Nestes casos a estabilidade dos aterros decorre fundamentalmente 

das características dos materiais a aplicar e da inclinação longitudinal e transversal do terreno. 

O projeto prevê ainda a construção de muros de contenção extensos entre os Pk0+200 e 0+400, que 

se admite poderem requerer elementos de fundação profundos nos terrenos plio-plistocénicos. Em 

torno do Pk0+600, na dependência da PI1, prevê-se a possibilidade de fundação direta dos 

muros/contenções, por mobilização do maciço xistoso. 

4.8. DRENAGEM 

O projeto base da drenagem da futura ligação tem como objetivo abordar as soluções que se preveem 

para o restabelecimento das linhas de água intercetadas pelo traçado e ainda os aspetos relacionados 

com as características a adotar para os órgãos de drenagem longitudinal e drenagem marginal, sendo 

subdividido da seguinte forma: 

Drenagem Transversal, que inclui o estudo das passagens hidráulicas a considerar para o 

restabelecimento das linhas de águas naturais que são intercetadas pela estrada.  
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Estas passagens são constituídas por aquedutos de betão circulares e quadradas (box-culvert). 

Drenagem Longitudinal, que inclui o estudo das obras hidráulicas que se destinam à drenagem 

das águas superficiais e internas da plataforma e áreas adjacentes. Estas obras são 

fundamentalmente constituídas por valas, valetas, caleiras, coletores drenantes e drenos para a 

drenagem subterrânea. 

A partir das precipitações registadas na região e das características físicas das áreas a drenar, 

obtiveram-se caudais de cálculo que serviram de base a uma avaliação das secções de vazão 

necessárias para as passagens hidráulicas. 

No desenho 504_PB_020_DRE_001_001_001, apresentado no Anexo A do presente EIA, estão 

representadas as bacias hidrográficas consideradas no estudo, tendo a sua delimitação sido 

efetuada com base na Carta Militar 1:25000 e complementada com a cartografia à escala 1:2000 

elaborada especificamente para este projeto, e verificada com análise estereoscópica das 

fotografias aéreas. 

Foi ainda considerado o Estudo Hidrológico da ribeira de Ferreiras e da ribeira de Penouços, 

apresentado no Anexo B do EIA e cujo resumo se apresenta no Capítulo 6.13, com o qual foram 

compatibilizadas as seções apresentadas no estudo da drenagem da estrada. 

4.8.1. Drenagem Transversal 

4.8.1.1. Hidrologia 

Caudais de Cálculo 

Na avaliação dos caudais de cálculo para o dimensionamento das obras de drenagem transversal, 

utilizou-se a “fórmula racional”, Q = 

 

em que: 

Q = caudal (m3/s); 

C = coeficiente de escoamento; 

A = área da bacia (km2); 

I = intensidade média de precipitação (mm/h). 

Coeficiente de Escoamento 

O valor do coeficiente de escoamento adotado foi obtido a partir de tabelas publicadas na literatura da 

especialidade atendendo a três fatores, respetivamente do coberto vegetal, das características 

3,6

C.I.A
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topográficas e das características pedológicas das bacias hidrográficas, o qual conduziu à adoção do 

valor de C = 0.70, em todas as bacias consideradas. 

Intensidade de Precipitação 

O valor da intensidade de precipitação para um dado período de retorno e correspondente ao tempo 

de concentração da bacia hidrográfica foi determinado a partir das curvas I-D-F definidas para Portugal 

Continental em Matos, 1986. Estas curvas são do tipo exponencial e são dadas pela expressão 

seguinte: I = a.Tb 

Para a determinação da intensidade de precipitação correspondente ao tempo característico de cada 

bacia, onde: 

I = intensidade de precipitação (mm/h) 

T = duração da chuvada (minutos) 

a,b = parâmetros que dependem da região em estudo e do período de retorno considerado 

(100 anos). 

Tempo de Concentração 

Para a duração das chuvadas tomou-se o tempo característico das bacias dado pela fórmula 

desenvolvida por Temez: tc = 0,3 .  

Onde, 

tc -  tempo de concentração da bacia hidrográfica (h); 

L -  Comprimento da linha de água principal (km); 

J -  Declive médio da linha de água principal (m/m). 

O cálculo dos caudais de todas as bacias encontra-se sintetizado no Quadro seguinte e no desenho 

das Bacias Hidrográficas (Anexo A do EIA). 

 

L

J0,25

0,76










DESIGNAÇÃO ÁREA 
Comp. da linha 

de água

Desnivel da 

bacia
Tempo Conc.

Intensid. 

Méd./máx
Coef. Esc. Caudal

BACIA ELEMENTO pk (km
2
) (km) H1-H2 (m) Tc (h) I1 0 0 (mm/ h) C (adim.) Q1 0 0  (m3/ s)

B 1 0.1 0+017,114 4,59 4,71 108,00 2,00 32,16 0,70 28,71 3,0 x 3,0

B 2 1.1 1+310,203 0,17 0,62 10,00 0,45 68,16 0,70 2,21 1,20

B 3 1.2 1+567,589 1,06 2,22 60,00 1,09 43,70 0,70 9,01 3,0 x 3,0

B 4 1.3 1+796,574 0,39 1,10 68,00 0,55 61,99 0,70 4,66 1,50

B 5 2.1 2+383,642 2,35 2,55 90,00 1,15 42,52 0,70 19,39 2,5 x 2,5

LOCALIZAÇÃO SECÇÃO DE 

PROJETO 

(Q100) (m)

OBSERVAÇÕES

 DIMENSIONAMENTO DE PASSAGENS HIDRÁULICAS
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4.8.1.2. Secções de Projecto Adotadas 

Neste estudo prevê-se que as secções de projeto a adotar sejam as seguintes: 

• Tubos de betão armado ou reforçado, com diâmetros interiores de 1.20 m e 1.50 m; 

• Bocas de entrada e saída para aquedutos circulares em betão, que poderão ser pré-fabricadas 

desde que se cumpram todos os pressupostos patentes no projeto; 

• Box-culvert de betão, com secção quadrangular de, 2.50 m x 2.50 m e 3.00 m x 3.00 m. 

No desenho das bacias hidrográficas, constante do Anexo A, é apresentado o quadro resumo com as 

secções de projeto adotadas. 

4.8.2. Drenagem Longitudinal 

4.8.2.1. Drenagem Superficial da Plataforma 

A drenagem da plataforma é assegurada por um conjunto de obras longitudinais, superficiais e 

internas, que recolherão as águas caídas nas faixas de rodagem e nas bermas e as encaminharão 

para as linhas de água naturais mais próximas. 

Assim, tendo em conta as características e a constituição do perfil transversal tipo, preconiza-se a 

utilização das seguintes obras: 

• Valetas de plataforma laterais de secção reduzida, em betão, com 1.20 m de largura por 0.20 

m de profundidade, com inclinação da espalda 1/5 (V/H) do lado da berma e 1/1 (V/H) do lado 

do talude; 

• Valetas de bordadura de plataforma, a colocar nos trechos em aterro com altura igual ou 

superior a 3.00 m, destinadas a assegurar a proteção dos taludes de aterro contra a erosão 

provocada pelas águas escorridas da plataforma. As águas recolhidas por estas valetas de 

bordadura são conduzidas a descidas de talude, em meias-canas de betão; 

• Dissipadores de energia, colocados para recolha das águas provenientes das descidas de 

taludes. Estes dissipadores são colocados no final de todas as descidas de água em 

escavação e/ou aterro, podendo ser colocados ao longo das descidas, quando se justificar 

pela sua extensão. 

• Sumidouros, com grelha, para recolha das águas das plataformas e condução ao coletor. A 

utilizar em zonas de plataforma ladeada por passeios. 

Nos casos em que a variação das cotas da rasante seja mínima (em pontos altos de curvas convexas 

e em pontos baixos de curvas côncavas) e nas imediações dos pontos com inclinação transversal 

nula, recomenda-se a ranhuragem transversal do pavimento a fim de assegurar um melhor 
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escoamento das águas pluviais, reduzindo assim a possibilidade de criação de pequenas lâminas de 

água. 

4.8.2.2. Drenagem Superficial dos Taludes de Escavação e de Aterro 

A fim de assegurar a proteção dos taludes de escavação e aterro e em complemento dos órgãos já 

referidos, foram ainda considerados os seguintes órgãos de drenagem: 

• Valas de crista de betão em meia-cana; 

• Valas de pé de talude de secção triangular, não revestidas ou com fundo revestido a betão 

revestidas com betão com 1.00 m de largura e 0.50 m de profundidade, com espaldas de 1/2 

(V/H), o seu revestimento será em função do caudal a transportar e inclinação; 

• Descidas de água em taludes de aterro ou de escavação em meia-cana; 

• Dissipadores de energia em enrocamento ou betão localizados na base das descidas de água 

de forma a controlar os efeitos erosivos. 

Previu-se a condução de todos os caudais transportados por estes órgãos de drenagem anteriormente 

descritos até à linha de água mais próxima. Saliente-se a grande importância que estas valas têm no 

decorrer dos trabalhos de terraplenagens, nomeadamente no período de Inverno. 

4.8.2.3. Drenagem Subterrânea 

Drenos 

Nas zonas com valetas triangulares reduzidas revestidas com betão a drenagem subterrânea do 

pavimento é conseguida recorrendo á utilização de dreno longitudinal com 0.20 m de secção, 

colocado sob as valetas a 1.20 m de profundidade. 

São ainda considerados drenos transversais a utilizar na transição escavação/aterro e cuja localização 

terá de ser definida em obra. 

Coletores de Betão 

Os coletores longitudinais utilizados nas situações em que o traçado das vias é ladeado por passeios, 

nas travessias da plataforma tais como os coletores de evacuação lateral e coletores em terreno 

natural, ou seja sem estarem sob valetas, serão todos em betão. 

Caixas de Visita 

As caixas de visita têm como função possibilitar a inspeção e, eventualmente, a desobstrução do 

sistema de drenagem, proporcionando também as necessárias ligações do sistema. 

Normalmente não se excedeu a distância de 75 m entre caixas. 
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As caixas de visita a colocar poderão possuir tampa sumidoura. Neste caso a caixa (sumidoura) é 

sempre dotada de coletor e permite a transferência dos caudais da valeta lateral para o coletor. A 

caixa sumidoura é implantada quando os caudais de dimensionamento, face à capacidade da valeta, 

o determinam, ou quando é aconselhável por outros motivos a sua descarga. 

4.8.2.4. Dimensionamento Hidráulico da Drenagem Longitudinal 

Método de Cálculo 

Para a determinação dos caudais a considerar no dimensionamento dos sistemas de drenagem da 

plataforma adoptou-se a fórmula racional: Q = 

. 

onde: 

Q = caudal (m3/s); 

C = coeficiente de escoamento; 

A = área da bacia (km2); 

I  = intensidade média de precipitação (mm/h). 

A fórmula que dá a intensidade de precipitação, em mm/h, é a já anteriormente referida para a 

drenagem transversal, onde T é a duração da chuvada, igual ao tempo de equilíbrio, definido como 

sendo o tempo necessário para que o caudal na secção em estudo, seja igual ao caudal da bacia de 

alimentação. 

O dimensionamento dos diversos elementos constituintes dos sistemas de drenagem é feito através 

da fórmula de Manning-Strickler, cuja expressão é a seguinte: Q = K.S.R2/3. I1/2 

Onde: 

Q = caudal (m³/s); 

K = coeficiente de rugosidade; 

S = secção molhada (m2); 

R = raio hidráulico (m); 

i   = declive (m/m). 

Período de retorno considerado T=10 anos e de acordo com as considerações sobre o regime de 

chuvas na região “A” tem-se (curvas I-D-F): 

I (T,t) = I (10,t) = 290.68 x t-0.549 

3,6

C.I.A
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onde: 

I - intensidade de precipitação (mm/h); 

t - duração da chuvada (minutos). 

Considerou-se t = 5 minutos. 

Para o coeficiente C adoptaram-se os seguintes valores: 

C = 0.95 (nas faixas de rodagem e bermas revestidas); 

C = 0.70 (nos taludes de escavação com revestimento vegetal); 

C = 0.70 (nos terrenos exteriores à estrada). 

4.9. PAVIMENTAÇÃO 

Plena Via 

Como solução base de pavimentação para a Plena Via do lanço em projecto, prevê-se a execução de 

uma estrutura do tipo flexível, conforme se indica no quadro seguinte: 

CAMADAS 
SECÇÕES / ESPESSURAS (cm) 

Secções 1 e 2 Secções 3 e 4 

Camada de desgaste - SMA - Stone Mastic 
Asphalt” - SMA 12 surf PMB 45/80-65. 

5 5 

Camada de regularização - AC20 bin ligante (MB-
macadame betuminoso) 

8 6 

Bg – Base Granular 20  

Sbg-sub-base granular 20 20 

(*) Uniformizado para 190 MPa para efeitos de cálculo. 

No que se refere à pavimentação das bermas a espessura total de pavimento é igual à da faixa de 

rodagem, sendo a camada de desgaste, bem como a camada subjacente, prolongadas da faixa de 

rodagem para a berma, e a restante espessura realizada em agregado britado de granulometria 

extensa. 

Rotundas 

Para a pavimentação prevê-se a execução de estruturas do tipo flexível idênticas ás estruturas das 

seções adjacentes. 

Para as rotundas 2 e 3 as estruturas de pavimento serão idêntico ás das seções 1 e 2. No caso das 

rotundas 4 e 5 a estrutura é igual á das seções 3 e 4. 
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Pavimento nas Obras de Arte 

Nas zonas do traçado em obra de arte proceder-se-á à execução sobre o tabuleiro de uma camada 

de regularização em AC4reg45/80-65(AB) e sobre esta camada será executada a camada de 

desgaste. 

4.10. OBRAS DE ARTE 

O presente projeto é constituído pelas seguintes obras de arte: 

• Nova Ponte sobre o Rio Ave ao Pk 0+897.700; 

• Passagem Hidráulica PH01 ao Pk 0+023.151; 

• Passagem Superior de Peões PP1 ao Pk 0+330.000; 

• Passagem Inferior PI1 ao Pk0+596.510. 

 

 

4.10.1. Nova Ponte sobre o Rio Ave 

4.10.1.1. Estudo Hidrológico 

O traçado intercepta o rio Ave, sensivelmente no início do seu troço inferior. O rio apresenta-se neste 

troço geralmente em vale largo e pouco profundo. O leito menor é marcado pela existência de vários 

pequenos açudes, que fixam as cotas de fundo do leito, e marginado por zonas essencialmente 

agrícolas que constituem o seu leito maior. Existem também algumas zonas urbanas com 

posicionamento mais salvaguardado relativamente à ocorrência de cheias. 

As cheias importantes que se registam na bacia estão associadas às elevadas precipitações do tipo 

frontal, resultantes da passagem de sucessivas superfícies frontais meteorológicas que se deslocam 

do Atlântico para o interior do País. 

Via 

Restabelecida

Perfil Transversal 

+ Passeios
Vão LTotal

Viés / 

HMax,solo

Tipo Estrutura
Secção 

Transversal

Área 

Tab.

Tipo de 

Fundação

PH01 Variante EN14 0+023.151
Linha de Água 

+Ciclovia
3.75+3.5+2.0 = 9.25

1.3 + 1.5 + 7 + 1.5 + 1.3 = 

12.6
5.9 13.0 89

4.15+5.90

Laje Maciça 164 D

PP01 Variante EN14 0+330.00 Rua da Paz 2.0 1.5 + 7 +1.5 = 10 14.0 14.0 90

14 Viga "U" Pré-fabricada

28 D

PONTE Variante EN14 0+897.70
2.2+1.5+3.5+3.5+1.5+2.2 = 

14.4
50.0 162.0 6.1

21+35+50+35+21 Laje Vigada

2 333 I

PI1 Variante EN14 0+596.510
Rua Dr. Anibal da 

Costa Ferreira
2.5 + 6.0 + 2.5 = 11.0 1.5 + 7 +1.5 = 10 12.4 13.8 66

12.4

Laje Maciça 182 D

Quadro de Obras de Arte - Características e Dimensões

Obra a Executar
Perfil Transversal Via 

Principal + Passeios

Obra de 

Arte
Via - Lanço

km da Via 

Principal

Restabelecimento
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Os aproveitamentos hidráulicos e açudes (a maior parte a fio de água) dos quais se destacam 

Guilhofrei, Ponte da Esperança e Andorinhas, localizados na zona superior da bacia, apresentam uma 

capacidade de armazenamento reduzida sem influência significativa no amortecimento das cheias. 

Na zona em estudo, o rio Ave de forma frequente salta o leito, encontrando-se as áreas inundadas 

cartografadas em sede de PDM. Para a zona em estudo o nível de máxima cheia registado 

corresponde sensivelmente à cota 28,0.  

Regista-se também a ocorrência de cheias de janeiro de 2014, que afetaram a zona em estudo, em 

particular, o Parque das Azenhas. 

Avaliação dos Caudais de Cheia 

A inexistência de registos relativos a caudais, tanto em termos de valores máximos anuais, como de 

valores contínuos (hidrogramas), impossibilitam a análise dos caudais de cheia a partir de registos de 

caudais. Neste enquadramento a estimativa de caudais de ponta de cheia no Rio Ave foi efetuada 

com base nos valores propostos no (Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Cavado, Ave e Leça. 

RH2, agosto 2012) que tiveram por base uma análise regional de outros postos. 

Não obstante e apesar da dimensão da bacia hidrográfica, superior a 900km2, que determina uma 

menor adequação dos métodos de cálculo empíricos e modelos cinemáticos de precipitação 

escoamento, comparativamente à metodologia anterior que beneficia de uma análise integrada e 

adaptada à dimensão da bacia hidrográfica, serão igualmente avaliados os caudais desta forma para 

efeitos comparativos e para validação dos registos de cheios apresentados anteriormente. 

• Caracterização da Bacia Hidrográfica 

O rio Ave nasce na serra da Cabreira, concelho de Vieira do Minho, a cabeceira mais alta apresenta 

cerca de 1150m de altitude, percorre cerca de 85km até desaguar no oceano Atlântico, a sul de Vila 

do Conde. A sua bacia hidrográfica tem uma área aproximada de 1390 km² e uma forma alongada 

com orientação ENE-WSW. Os afluentes mais importantes são o rio Este (margem direita) e o rio 

Vizela (margem esquerda) que drenam respectivamente 247km2 e de 342 km2 (Figura 2). 
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Figura 2 - Bacia Hidrografica do rio Ave e Zona. Localização da zona de atravessamento 

Na bacia hidrográfica ocorrem essencialmente solos com intensidades de infiltração moderadas e com 

transmissividade média, portanto com potencial de escoamento abaixo da média (de tipo B[1]) à 

excepção de uma zona de cabeceira em que ocorrem solos do tipo D com elevado potencial de 

escoamento, o que associado a uma ocupação florestal e agrícola da bacia se traduz num potencial 

de escoamento abaixo da média.  

A zona em estudo, situa-se a cerca de 22.8km da foz e domina uma bacia hidrográfica de cerca de 

1015km2. O tempo de concentração na zona do rio Ave em estudo é estimado em cerca de 16 horas[2]. 

[1] - Classificação do Soil Conservation Service 

[2] - Os tempos de concentração foram determinados pela comparação das metodologias propostas 

por Temez,  Kirpich e SCS 

 

• Regime de Precipitação - Precipitações Intensas 

Os valores de precipitação diária máxima anual ponderada na bacia hidrográfica do rio Ave encontram-

se estimados no PGRH RH2 (Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Cavado, Ave e Leça. RH2, 

Agosto 2012), sendo os valores propostos para a bacia hidrográfica de 1390 km2 os que constam na 

tabela seguinte (Tabela 1).  

Assumindo a distribuição da precipitação constante nas figuras do PGRH RH2 que se replicam no 

Anexo 4, os valores estimados para a bacia dominada pela travessia na Trofa 1015 km2 são os que 

constam na Tabela 1. O tempo de concentração adotado corresponde a cerca de 16h. 

Area Comprimento     Cota Velocidade

Bacia  Max Min Declive media Kirpich Temez SCS adoptado

 (km2)  (m)  (m)  (m)  (m/s)  (h)  (h)  (h)  (h)

1015 62200 450 23 0.7% 1 10.9 17.8 17.3 16.0

Tc
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Bacia dominada T=5 anos T=10 anos T=100 anos 

1390 km2 97.2 112 157 

1015 km2 100[3] 115 170 

Tabela 1- Precipitação diária máxima anual (mm) 

As estações com registo de precipitação analisadas em (Brandão, 2001) que ficam na maior 

proximidade geográfica da área de estudo são a estação 03E/03-Viana do Castelo e a Estação 02G09 

– Casal Soeiro. Para estas estações estima-se que a precipitação caída em 12 horas é cerca de 80% 

para Viana do Castelo e de 73% para Casal Soeiro da precipitação correspondente a 24 horas[4]. 

Assumindo estes valores estima-se que os valores correspondentes a uma chuvada de 12 horas para 

os vários períodos de retorno são os que constam Tabela 2. 

Duração T=5 anos T=10 anos T=100anos 

12h 87 100 149 

18 h 98 113 168 

24h 110 126 187 

Tabela 2- Precipitações intensas de curta duração na bacia a montante da Trofa 

O regime de precipitações intensas nas estações de Viana do Castelo e em Casal Soeiro para várias 

durações é o que se apresenta na Figura 3. Estes valores encontram-se concordantes com os 

avaliados na Tabela 2. 

[3] - O valor foi obtido usando a mesma distribuição espacial dos correspondentes ao período de 

retorno de 10 anos. 

[4] - A precipitação correspondente a 24 horas é para esta zona cerca de 10% superior à precipitação 

máxima diária (Brandão, 2001). 
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Figura 3-Regime de precipitação nas estações 03E/03 e 02G/09 (Brandão, 2001) 

 

 

• Caudais 

Avaliação dos caudais de cheia pelo método do SCS [5]. 

 

Tabela 3- Caudais de Cheia 

Aplicação dos caudais regionais constantes segundo Plano de Gestão da Região Hidrográfica do 

Cavado, Ave e Leça. RH2, Agosto 2012. 

As fórmulas regionais aplicáveis correspondem às obtidas com base na análise estatística dos caudais 

instantâneos máximos anuais, para várias zonas da bacia do rio Douro, em particular para a Zona I -

Tâmega (a jusante de Chaves), Paiva, Corgo, Sousa, Varosa e Arda- Sub-zona 1 (bacias a norte do 

rio Douro). 

Período de retorno (anos) Fórmula regional Bacia drenada (1 015km2) 

5 Q= 4,6414 A 0,7021 600 

10 Q= 6,1198 A 0,6917 735 

100 Q= 10,774 A 0,6758 1160 

Tabela 4-Fórmulas regionais do tipo Q=CAn 

 

perdas iniciais (ho)= 8,9mm

T=5 anos

duração da chuvada (h) 14 16 18

precipitação (mm) 92 97 98

hu (mm) 54 58 59

tr (h) 12.6 14.5 16.4

tp (h) 15.9 16.9 17.8

Qp (m3/s) 666.7 680.9 655.6 680.9

T=10 anos

duração da chuvada (h) 14 16 18

precipitação (mm) 106 112 113

hu (mm) 66 72 73

tr (h) 12.8 14.7 16.6

tp (h) 16.0 17.0 17.9

Qp (m3/s) 816.0 833.2 800.1 833.2

T=100 anos

duração da chuvada (h) 14 16 18

precipitação (mm) 159 169 170

hu (mm) 116 125 126

tr (h) 13.2 15.2 17.1

tp (h) 16.2 17.2 18.1

Qp (m3/s) 1403.0 1432.5 1367.8 1432.5



 

 
 

 
 

 

LIGAÇÃO DO INTERFACE RODOFERROVIÁRIO / EN14 (SANTANA), INCLUINDO NOVA PONTE SOBRE O RIO AVE 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. VOLUME 1 – RELATÓRIO SÍNTESE 

EN14_PB_011_EIA_RS.docx  

Dezembro 2018  49 

Q é o caudal de ponta em m3/s, A é a área da bacia em km2. 

Tendo por base os resultados das duas metodologias, os caudais adoptados para avaliação das 

condições escoamento na zona em estudo foram respectivamente de 600m3/s e 800m3/s para os 

períodos de retorno de 5 e 10 anos. Para o período de retorno de 100 anos ir-se-á avaliar caudais de 

cheia entre 1 100m3/s e 1 400m3/s. 

[5] - A caracterização do tipo de solo hidrológico, para definição dos números de escoamento, teve 

por base a classificação do Soil Conservation Service para as condições médias de humedecimento 

do solo: considerou-se para um valor médio de 71, de acordo com (SNIRH) os valores variam entre 

59 e pontualmente nas zonas superiores da bacia com 100. Na simulação da propagação das cheias 

considerou-se que os solos se encontram quase saturados (AMCIII) a que correspondeu um número 

de escoamento NC=86. 

Avaliação das Condições de Escoamento 

Na caracterização das condições de propagação dos caudais de cheia, recorreu-se à modelação 

matemática por utilização de um programa de cálculo automático computacional. O objectivo 

fundamental do modelo matemático de hidrodinâmica utilizado é o de fornecer indicações sobre os 

níveis de água que se verificam no troço em estudo para diferentes situações de escoamento, face à 

ausência de dados de campo estatisticamente significativos. Conjuntamente, são dadas indicações 

sobre as velocidades médias e sobre as áreas molhadas nas secções transversais. Assim, com este 

modelo, torna-se possível simular o escoamento nos leitos para diferentes condições de caudais 

afluentes de montante e de níveis a jusante. O modelo é baseado nas equações de Saint-Venant, 

tendo-se considerado constante a massa volúmica da água. 

As hipóteses de base utilizadas são as seguintes: 

• O escoamento é praticamente unidireccional;  

• Considerou-se a secção do leito ou simples ou composta por duas áreas principais, a do leito 

propriamente dito (menor) e a do leito de inundação;  

• A distribuição de velocidades é uniforme em cada secção transversal;  

• No leito de inundações não se considera escoamento, mas somente reserva de água;  

• As acelerações verticais são nulas, sendo a distribuição de pressões hidrostática em cada 

secção transversal;  

• A perda de carga do escoamento por unidade de percurso é relativamente pequena, e é bem 

aproximada pela equação da perda de carga por unidade de percurso correspondente ao 

regime uniforme, em cada secção transversal; 
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• A influência da quantidade de movimento do caudal afluente lateral na equação da dinâmica 

foi desprezada;  

• A variação das condições de escoamento no tempo é lenta e gradual. 

O método numérico de resolução das equações é um método implícito de diferenças finitas, do tipo 

Preissmann. O intervalo de tempo para a integração das equações e a discretização espacial de base 

(cerca de 250m) foi ajustada de forma a obter um número de Courant <<1. 

Condições de Simulação 

O troço simulado compreendeu o a zona de atravessamento (P1) e um ponto situado a cerca de 2,3km 

a jusante (P18), por forma a conter os dois açudes situados a jusante (P5 e P14) e a ponte da EN14 

(P9). A caracterização do troço teve por base o levantamento de algumas cotas do rio e a informação 

disponibilizada pelo Google Earth. 

 

Figura 3 - Rio Ave. Troço simulado 

 

As condições de fronteira na extremidade de jusante corresponderam a níveis de água fixos que 

variaram entre o nível 25.5m e 27.0m, por forma a aferir a sensibilidade do modelo as condições de 

jusante. 

Em face do tipo de leito e às múltiplas estruturas existentes, a rugosidade global do leito considerado 

foi de 33 m1/3/s.  

A ponte da EN14 e os açudes foram simulados através de condições internas do modelo por adoção 

de coeficientes de perda de carga, que na formulação do modelo ponderam a diferença entre a energia 

cinética da secção contraída e a imediatamente a jusante. 

Os caudais simulados foram 600m3/s, 800m3/s (T= 5 e 10 anos) e 1 100m3/s e 1 400m3/s, valores 

estimados para T=100 anos. 
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Conclusões Preliminares 

Verifica-se que os níveis de cheia junto do P1 (0km) são pouco sensíveis às condições de jusante a 

2,3km de distância. Nestas condições estima-se que o escoamento possa atingir níveis de água de 

27,5m para períodos de retorno de cerca 5 anos; de cerca de 28m para períodos de retorno de 10 

anos e de 29m ou cerca de 29,5m para períodos de retorno de 100 anos. 

Em termos de velocidades de escoamento junto ao ponto de atravessamento esperam-se velocidades 

médias de escoamento da ordem dos 3,8m/s a 4,3m/s em função dos valores dos caudais que se 

tomem para o período de retorno de 100 anos (Q=1100m3/s ou 1400m3/s). Mesmo para cheias de 

maior frequência as velocidades médias são superiores a 2,5m/s, o que aconselha o afastamento de 

pilares da zona do leito menor. 

A avaliação das condições de escoamento com as soluções de atravessamento propostas, 

determinaram que o tirante de ar seria maximizado pela solução estrutural escolhida para a ponte, 

solução A. 

  Cota banzo 
inferior junto da 
margem esq. 

Nível de cheia (m) Tirante de ar (m) 

  Q=1 400m3/s Q=1 100m3/s Q=1 400m3/s Q=1 100m3/s 

Solução A 31.28 29.4  28.9  1.88  2.38  

Solução B 29.98 29.4  28.9  0.58  1.08  

Solução C 30.33 29.4  28.9  0.93  1.43  

Tabela 6- Tirantes de ar 

 

4.10.1.2. Solução Proposta 

A Nova Ponte sobre o Rio Ave irá permitir a ligação da zona do Hospital da Trofa à estrada municipal 

EM508, atravessando o rio Ave numa zona onde existe um estreitamento do seu leito e cuja orografia 

é pouco acentuada. 

O vale onde se localiza a nova ponte caracteriza-se pelos terrenos agrícolas, existentes em ambas as 

margens e a facilidade com que os terrenos das margens do rio são alagados nos períodos de maior 

precipitação. 

A plataforma da Plena Via na zona da ponte é composta por duas vias de 3,50m, bermas exteriores 

de 1,50m e passadiços 2,20m, completando uma largura total 14,40m.  

Em termos longitudinais a nova Ponte desenvolve-se ao longo de 5 tramos, com distribuição de 

21,0m+35,0m+50,0m+35,0m+21,0m, o que perfaz um comprimento total da obra de 162m. 
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O vão central da ponte, com 50m, foi condicionado pela implantação dos pilares centrais junto ao limite 

do leito menor do rio. 

Altimétricamente verifica-se que a rasante da via na zona da ponte, junto ao encontro do lado de 

Famalicão, está 2,20m acima da cota do nível máximo de cheia indicada no Estudo Hidrológico, 

representando por isso uma condicionante à altura do tabuleiro a adotar. 

Partindo da reduzida diferença de cotas (2,20m) entre a rasante, ao km do encontro do lado de 

Famalicão, e a cota do nível de máxima cheia para T=100 anos, procurou-se estudar uma solução de 

tabuleiro que de certa forma maximizasse o tirante de ar entre a face inferior do tabuleiro e o nível de 

máxima cheia, e que em simultâneo permitisse vencer o vão central com 50m. 

A solução encontrada e que se propõe corresponde à solução de pórtico em betão armado e pré-

esforçado composto por uma laje vigada de altura variável entre 1,40m e 2,80m, no tramo central, e 

apoiada sobre pilares de betão armado. 

 

“NMC” – nível de máxima cheia (+29.50m) para T=100 anos. 

Figura 4 - Alçado da Ponte 

O tabuleiro da ponte deverá acomodar as dimensões correntes da plataforma da plena via acrescidas 

de dois passadiços laterais com 2,20m, isto é, 2.20+1.50+7.00+1.5+2.20 = 14.40m. 

A secção transversal do tabuleiro é formada por 2 vigas longitudinais com altura constante de 1,40m 

nos tramos de extremidade e de altura variável nos tramos interiores, com 1,40m de altura na secção 

de meio-vão dos vão e com 2,80m sobre os pilares centrais. A largura das vigas é de 1.40m nos 

tramos nas secções com 1.40m de altura e de 1.20m na secção sobre os apoios. As vigas serão pré-

esforçadas longitudinalmente. 

Transversalmente, a laje do tabuleiro prolonga-se em consola para o exterior das vigas com 2.88m de 

balanço e espessura variável de 0,20m (exterior) para 0,45m (interior). Entre vigas a laje possui 

espessura variável entre 0.45m, junto às vigas, e 0.35m na secção de meio-vão. 
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Figura 5 - Secção transversal do tabuleiro: tramos de extremidade e tramo central 

 

Para o tabuleiro preconizado verifica-se que para a situação de cheia centenária (T=100 anos) a altura 

mínima do tirante de ar no ponto mais desfavorável, junto ao Pilar P3, é de cerca de 0.45m, e de 2.15m 

no leito do rio. A altura do tirante é medida entre o NMC e a face inferior do tabuleiro. 

Os apoios intermédios do tabuleiro são materializados por pilares em betão armado em forma de “V”, 

com secção retangular e topos circulares. 

 

Figura 6 - Secções dos pilares 
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A altura máxima dos pilares em relação ao solo é de 4,80m, pelo que a ligação entre o tabuleiro e os 

pilares será materializada por aparelhos de apoio tipo “pot-bearing”, fixos nos apoios centrais e 

unidireccionais nos apoios de extremidade. 

Dada a localização da obra numa zona aluvionar, prevê-se que a fundação dos pilares seja do tipo 

profunda por intermédio de estacas em betão armado com 1,0m de diâmetro. 

Nas extremidades dos tramos exteriores são adoptadas carlingas com função de transmissão das 

cargas do tabuleiro para os aparelhos de apoio localizados sobre a viga de estribo do encontro. 

Os encontros são do tipo aparente, constituídos por uma viga de estribo e viga de espelho que 

recebem os aparelhos de apoio e onde assenta a carlinga de extremidade do tabuleiro. Em ambos os 

encontros são adoptadas “asas” para conter as saias de aterro e lajes de transição. 

4.10.2. Passagem Hidráulica PH01 

A Passagem Hidráulica PH01 para além de funcionar como passagem hidráulica deverá também 

garantir o atravessamento, por baixo da plena via, da futura ciclovia a construir pela Câmara Municipal 

da Trofa. 

Esta obra localiza-se ao Pk 0+023.151 e intersecta a plena via com um viés de 89 grados. A sua 

secção transversal deverá garantir uma secção de vazão de 3,0x3,0m2 e uma plataforma para a 

ciclovia composta por um passeio com 2,0m de largura e uma ciclovia com 3,50m. Na zona da ciclovia 

é garantido ainda um gabarit mínimo de 2,40m. 

Em termos estruturais propõe-se a construção de um pórtico em betão armado, betonado in situ e 

formado por dois tramos com 4,20m e 6,00m, perfazendo uma extensão total de 10,20m. 
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Figura 7 - Secção transversal da PH01 

Os montantes apresentam uma espessura de 0,40m e a laje do tabuleiro 0,50m. A ligação entre a laje 

do tabuleiro e os montantes deverá ser monolítica. 

Longitudinalmente a obra apresenta uma extensão de aproximadamente 12,50m. 

Prevê-se que as fundações da passagem hidráulica possam ser do tipo directas por intermédio de 

sapatas corridas. 

Para impedir que as saias de aterro cubram a linha de água e a plataforma da ciclovia propõe-se a 

construção de quatro muros de ala em betão armado e com secção em “L”. 

Deverá ser prevista a drenagem do tardoz dos montantes e dos muros de ala por intermédio da 

aplicação de um geodreno protegido por geotêxtil. Na base do geodreno deve ser instalado um tubo 

colector drenante que é ligado à drenagem da obra geral ou a bueiros colocados na parte inferior dos 

montantes e muros de ala. 

4.10.3. Passagem Superior de Peões PP01 

A Passagem Superior de Peões PP1 localiza-se ao Pk 0+330,00 e intersecta a plena via com um viés 

de 90 grados. 

No ponto de intersecção a plataforma da plena via apresenta uma largura de 10,0m o que origina uma 

vão de transposição de 14,0m em relação ao eixo dos apoios. 
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Figura 8 - Corte longitudinal da PP1 

O tabuleiro é composto por uma viga pré-fabricada em betão armado pré-esforçado, com secção em 

“U”, e simplesmente apoiada em dois pilares circulares com 0,60m de diâmetro, em betão armado. 

A viga em “U” tem uma altura de 0.90m e uma largura total de 2,83m, o que garante uma largura útil 

de 2,0m para a circulação dos peões. A laje inferior tem uma espessura de 0.20m e as almas 

apresentam espessura variável.  

 

Figura 9 - Secção transversal da PP1 

Os apoios do tabuleiro sobre os pilares serão formados por blocos em neoprene cintado fixos sobre o 

capitel em betão armado a construir sobre os pilares. A geometria dos capitéis apresenta uma forma 

trapezoidal. 

O acesso à passagem de peões pode ser feito por intermédio das escadas metálicas ou por dois 

núcleos de elevadores. 

As escadas metálicas são formadas por vigas em perfis UPN200, apoiadas em travessas em IPE300, 

que por sua vez apoiam em pilares metálicos circulares com 355.6mm de diâmetro e 10mm de 

espessura. 
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Os núcleos de elevadores são integralmente em betão armado, com acabamento em betão à vista, 

sendo compostos por paredes e lajes com 0.30m de espessura. 

Em termos de fundações é expectável ser possível mobilizar o maciço xistoso a uma cota 

relativamente próxima da cota do terreno natural, por isso prevê-se que as fundações da Passagem 

de Peões possam ser do tipo direta materializada por sapatas. 

Tanto os acessos como o tabuleiro serão complementados com a fixação de guarda corpos, e no caso 

do tabuleiro será ainda fixa uma rede que evite o lançamento ou a queda de objetos para a plena via. 

4.10.4. Passagem Inferior PI01 

A Passagem Inferior PI1 localiza-se ao Pk0+596.510 na intersecção da plena via com a Rua Dr. Aníbal 

da Costa Ferreira. A intersecção entre as duas vias é feita com um viés de 66 grados. 

Em termos estruturais é proposta a solução de pórtico em betão armado, com um único vão com 

13,0m entre eixos de apoios. 

 

Figura 10 - Secção transversal da PI1 

Os montantes do pórtico têm espessura constante de 0.60m e desenvolvem-se paralelamente à plena 

via. O tabuleiro é composto por uma laje maciça de espessura constante de 0,90m. A ligação entre a 

laje do tabuleiro e os montantes deverá ser monolítica. 

Longitudinalmente a obra apresenta uma extensão de 13.95m. 
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No ponto mais desfavorável é garantido o gabarit mínimo de 5,25m. 

Em termos de fundações é expectável ser possível mobilizar o maciço xistoso a uma cota 

relativamente próxima da cota do terreno natural, por isso prevê-se que as fundações da Passagem 

Inferior possam ser do tipo direta por intermédio de sapatas corridas. 

Para impedir que as saias de aterro cubram a plena via propõe-se a construção de quatro muros de 

avenida em betão armado, com secção em “L” e com contrafortes. 

Deverá ser prevista a drenagem do tardoz dos montantes e dos muros de ala por intermédio da 

aplicação de um geodreno protegido por geotêxtil. Na base do geodreno deve ser instalado um tubo 

colector drenante que é ligado à drenagem da obra geral ou a bueiros colocados na parte inferior dos 

montantes e muros de ala. 

4.11. TRÁFEGO 

Os valores de Tráfego Médio Diário considerado no desenvolvimento do projeto, resultaram da análise 

efetuada no Estudo de Tráfego desenvolvido. 

Apresenta-se, em seguida, uma síntese dos resultados das previsões de tráfego para o ano de início 

de exploração (2020) e para os dois cenários de evolução da procura considerados. 

Quadro 3 - TMDA 

Lanço Cenário Parâmetros 2020 2030 2040 

Secção 1 Referência 

TMDA Ligeiros 11 259 23 833 24 171 

TMDA Pesados 130 348 409 

TMDA Mot. 11 389 24 181 24 580 

% Pesados 1,1% 1,4% 1,7% 

Secção 2 Referência 

TMDA Ligeiros 11 626 24 608 24 963 

TMDA Pesados 130 348 409 

TMDA Mot. 11 756 24 956 25 372 

% Pesados 1,1% 1,4% 1,6% 

Secção 3 Referência 

TMDA Ligeiros 5 779 12 205 12 310 

TMDA Pesados 45 164 220 

TMDA Mot. 5 824 12 369 12 530 

% Pesados 0,8% 1,3% 1,8% 

Secção 4 Referência 

TMDA Ligeiros 5 418 10 705 10 607 

TMDA Pesados 47 170 227 

TMDA Mot. 5 465 10 875 10 834 

% Pesados 0,9% 1,6% 2,1% 
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Figura 11 – Nós e Secções 

4.12. HORIZONTE DE PROJETO 

O ano horizonte do projeto considerado no presente projeto é o ano de 2040. 

4.13. CUSTOS DE INVESTIMENTO 

Com base nos trabalhos desenvolvidos na fase de Projeto Base, prevê-se uma estimativa orçamental 

de cerca de 3 640 181,00 € para concretização da presente empreitada. 
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5. CARATERIZAÇÃO AMBIENTAL DE REFERÊNCIA  

5.1. INTRODUÇÃO 

No presente capítulo apresenta-se a caracterização do estado atual do ambiente onde se irá 

desenvolver o projeto, nas suas vertentes natural e social.  

Esta caracterização fundamentou-se no levantamento e análise de dados estatísticos, documentais 

(incluindo cartografia) e de campo, relativos à situação existente ou prevista para a região, numa faixa 

envolvente mínima de 200m para cada lado do eixo rodoviário.  

Foram igualmente estabelecidos contactos com entidades locais e regionais, de forma a estabelecer 

um diagnóstico do estado do ambiente existente.  

As entidades contatadas e a informação requerida e fornecida são apresentadas no Quadro seguinte. 

Quadro 4 – Entidades contactadas e respostas obtidas 

Entidade Contactada Informação Recebida 

Administração da Região 
Hidrográfica do Norte, I.P. (APA-
ARH-N) 

Fornecimento de: 

- dados de monitorização das estações (05F/03; 05F/08 e 05F/09) existentes 
na envolvente do projeto, assim como o shapefile com a localização dos 
pontos de amostragem. Os dados enviados são referentes aos anos de 
2010 a 2014, porém poderão aceder a dados históricos no Sistema Nacional 
de Informação dos Recursos Hídricos (SNIRH) em http://snirh.pt/; 

- dados geográficos das captações privadas existentes na área de estudo, 
extraídas após interseção com o buffer de 250m envolvente ao elemento 
(linha) que consta no shapefile recebido. Na área de estudo e na evolvente 
não existem captações para abastecimento público; 

- localização e cargas anuais das pressões tópicas existentes na área de 
estudo, com descarga no meio hídrico. De referir que, existem outras 
industrias na envolvente da área de estudo, contudo não utilizam a água no 
processo de laboração e consequentemente não apresentam descarga em 
meio hídrico; 

- cartografia do estado das Massas de Água (MA) subterrâneas e 
superficiais (bacia drenante), onde se localiza a área de estudo. Poderão 
aceder à informação geográfica das MA através de serviços wms, wfs, ou 
descarregar em shapefile no Sistema Nacional de Informação de Ambiente 
- SNIAmb (http://sniamb.apambiente.pt/Home/Default.htm ; 

Indicação de que não dispõem de cartografia das áreas inundáveis e de 
zonas de cheias dos concelhos nem de cartas de Domínio Público Hídrico e 
que, na área de estudo, e na evolvente do projeto não têm inventário de 
infraestruturas hidráulicas existentes ou projetadas, que façam 
aproveitamento dos recursos hídricos. 

Indicação de que a ARH não tem conhecimento de níveis de cheia para o 
rio ave nessa zona, nem de projetos de regularização fluvial nesse rio. 
Tendo em vista avaliar a solução a adotar para o atravessamento 
pretendido, deverá o projetista efetuar o estudo hidráulico justificativo da 
capacidade de escoamento (incluindo os caudais de cheia centenária), 
indicando os nível da cheia para o caudal centenário. 

http://snirh.pt/
http://sniamb.apambiente.pt/Home/Default.htm
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Entidade Contactada Informação Recebida 

Águas do Norte, S.A. 
Cadastro das infraestruturas da Rede de Abastecimento de Água na área 
de estudo. 

ANA Aeroportos de Portugal, 
S.A. 

Indicação de que o projeto não incide sobre qualquer área condicionada por 
Servidões Aeronáuticas Civis. 

Câmara Municipal da Trofa 

Fornecimento de: 

- Elementos do PDM da Trofa: Regulamento, Relatório Ambiental, Relatórios 
e Estudos de Caracterização, Fichas de Património, Peças gráficas de 
Ruído Ambiente, Cartografia de Ordenamento e Condicionantes; 

- Shapefiles com localização de equipamentos e Carta de Gestão; 

- Plano de Pormenor de Zona Industrial (peças escritas e desenhadas – 
shape files); 

- Relatório de Avaliação de Qualidade do Ar; 

- Planta de outros projetos rodoviários na área de estudo; 

- Dados sobre a recolha de resíduos; 

- Cartografia dos locais de cheia e inundações urbanas (elaborados pela 
Faculdade de Letras do Porto). 

Câmara Municipal de Vila Nova 
de Famalicão 

Fornecimento de: 

- Projetos rodoviários na área de estudo; 

- Mapa de ruído do concelho (peças escritas e desenhadas); 

- Peças desenhadas de condicionantes e ordenamento do PDM; 

- Planos de Pormenor e Planos de Urbanização da área de estudo; 

- Compromissos Urbanísticos; 

- Infraestruturas e outras informações (shape file); 

- Elementos relativos à fábrica – MABOR. 

 

Direcção-Geral da Energia e 
Geologia (DGEG) 

Indicação de não ocorrer sobreposição da área do estudo do projeto com 
áreas afetas a Recursos Geológicos com direitos concedidos ou requeridos. 

 

Indicação de não deteção da existência de qualquer exploração de massas 
minerais (pedreiras) na área de estudo. 

Direção Regional de Agricultura 
e Pescas do Norte (DRAP-N) 

- Indicação da interferência na área do regadio da Levada do Rebelo (e 
respetiva delimitação em shape file); 

- Indicação de que desconhecem quaisquer projetos de emparcelamento 
rural executados, aprovados, em vias de execução ou em fase de 
aprovação, nos concelhos em estudo. 

Turismo de Portugal 

Fornecimento de:  

- listagem de empreendimentos turísticos classificados, no concelho de Vila 
Nova de Famalicão; 

- listagem de empreendimentos turísticos com parecer favorável do Turismo 
de Portugal, no concelho atrás referido; 

- figura da área do projeto em estudo, identificando  um campo de golfe 
previsto na proximidade da  envolvente da área em estudo (buffer de 500 
metros).  

Indicação de que não foram detetados empreendimentos turísticos na 
proximidade da área em estudo. 

Rede Elétrica Nacional 
- Informação de caracterização da atividade e infraestrutura da Rede 
Nacional de Transporte de Eletricidade (RNT) e informações sobre projetos 
de linhas de rede elétrica nas proximidades da área de estudo. 
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Entidade Contactada Informação Recebida 

Metro do Porto 
Fornecimento de elementos do projeto do prolongamento da Linha C 
(Verde) – troço ISMAI – Paradela, na zona do novo troço rodoviário. 

MEO Fornecimento de cadastro de traçados de cabos 

EDP Gás Distribuição 
Indicação da existência de redes primária e secundária de distribuição de 
gás na área de estudo. 

 

Foram realizadas visitas ao local de implantação do projeto, para a caracterização das componentes 

paisagem, património, fauna e flora, recursos hídricos, ocupação do solo, para levantamento de 

equipamentos e infraestruturas existentes e para a realização de medições de ruído. 

Estabeleceu-se assim um quadro de referência das condições ambientais da região de forma 

orientada para a análise e avaliação dos impactes do projeto rodoviário. 

5.2. CLIMA, METEOROLOGIA E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 

5.2.1. Introdução e Metodologia 

Neste capítulo apresenta-se uma análise climatológica da área envolvente ao traçado em estudo. Esta 

análise consiste numa abordagem a nível regional, com caracterização dos principais elementos do 

clima da região em estudo e numa abordagem a nível local, onde será feita uma avaliação das 

características microclimáticas. 

Na abordagem a nível regional, serão utilizados os dados mais relevantes relativos à Estação 

Climatológica e Estação Udométrica mais próximas, permitindo assim, uma descrição dos 

comportamentos dos principais meteoros. 

Na abordagem a nível local, foi realizada uma análise dos aspetos mais relevantes do microclima 

ocorrente, tendo como base as características fisiográficas da área em estudo, nomeadamente no que 

respeita, ao relevo, à exposição de encostas e à altitude. 

Esta análise foi ainda apoiada numa pesquisa bibliográfica, a qual, permitiu a recolha de informação 

de âmbito climático. 

5.2.2. Clima Regional 

O arranjo regional do clima de Portugal apresenta um forte gradiente Oeste–Leste, resultante da 

diminuição progressiva da intensidade e frequência da penetração das massas de ar atlânticas. Outro 

fator importante da divisão regional é o relevo, que facilita ou dificulta, a circulação ou estagnação, 
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das massas de ar, pouco a pouco modificadas pela sua deslocação sobre o continente (Daveau, 

1985). 

Em traços gerais, considera-se que Portugal apresenta um clima mediterrânico, caracterizado por 

Invernos chuvosos e Verões prolongados e secos. No entanto, conforme as regiões e épocas do ano, 

aquele clima sofre maior ou menor influência atlântica. 

O traçado em análise encontra-se numa região onde as influências atlânticas dominam claramente 

sobre as mediterrânicas. A região em estudo apresenta assim, um clima francamente atlântico e 

nitidamente litoral, de amplitude térmica muito atenuada, de frequentes nevoeiros de advecção 

durante as manhãs de Verão, só raramente atingido pelas vagas de calor continental estival e 

localmente flagelado por ventos atlânticos. (Ribeiro, O. et al, 1999) 

5.2.3. Análise de Dados Meteorológicos da Área em Estudo 

A caracterização climatológica da região em que se desenvolve o traçado em estudo foi realizada com 

base nos dados meteorológicos da Estação Climatológica e Posto Udométrico mais próximos da zona 

em estudo, designadamente a de Santo Tirso (estação climatológica) e Viatodos (posto udométrico). 

(INMG, 1991). 

No quadro seguinte apresenta-se a localização geográfica e o período de observação das estações 

climatológica e udométrica referidos anteriormente. 

Quadro 5 – Localização geográfica e período de observação das estações climatológica e udométrica 

consideradas na caracterização climática da região em estudo (Fonte: INMG, 1991) 

Estação Latitude Longitude Altitude Médias de 

Estação Climatológica de Santo Tirso 41o 21´N 8° 28´ W 28 m 1951-1980  

Posto Udométrico de Viatodos 41o 27´N 8° 34´ W 105 m 1951-1980 

5.2.3.1. Temperatura do Ar 

A temperatura média anual registada na estação climatológica de Santo Tirso é de 14,5°C, típica de 

um clima Temperado (INMG, 1981). A temperatura média do mês mais frio de 9,0°C, em janeiro, e a 

correspondente ao mês mais quente de 20,8°C, em julho (INMG, 1991). 

Na Figura seguinte apresentam-se, os valores médios de temperatura do ar registados na estação 

climatológica de Santo Tirso. 
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Figura 12- Temperaturas mínimas, médias e máximas do ar, registados na estação climatológica de Santo 

Tirso (1951-1980) 

As temperaturas médias mensais sobem de janeiro a julho, para seguidamente, se reduzirem até 

dezembro, descida que se prolonga até janeiro.  

A evolução das temperaturas médias das máximas é semelhante à das médias diárias com um ciclo 

ascendente de janeiro a julho, decrescendo seguidamente até janeiro. 

A análise efetuada da temperatura na região reflete a existência de amplitudes térmicas consideráveis 

sobretudo nos meses de Verão, refletindo alguma variação entre as temperaturas mínimas e máximas. 

 

Figura 13 - Amplitude térmica registada na estação climatológica de Santo Tirso (1951-1980) 
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A amplitude térmica anual varia entre 9,8ºC (janeiro) e 14ºC (agosto), sendo em média 11,5ºC, logo o 

clima classifica-se continental (INMG, 1981). 

O período de Verão na região em estudo apresenta-se quente em termos de valores de temperatura 

e com variações térmicas consideráveis, registando-se 86,1 dias por ano com temperaturas máximas 

superiores a 25°C e 0,6 dias com temperaturas mínimas superiores a 20°C. A temperatura máxima 

média registou-se, no período de observação, em 27,5°C em Santo Tirso (em julho). Quanto aos 

valores extremos, a temperatura máxima registada foi de 40,5°C, no mês de julho. 

O Inverno, na região, apresenta-se bastante rígido, com 20,3 dias com temperatura mínima negativa, 

tendo-se registado o mínimo absoluto de -6,0°C (em dezembro) e uma temperatura mínima média do 

mês mais frio de 4,1°C (em dezembro).  

A ocorrência de temperaturas inferiores a 0°C, constitui uma informação importante, dado poder 

indicar condições de formação de gelo no solo, durante alguns meses do ano, especialmente nos 

locais menos expostos à radiação solar, revestindo-se de máxima importância em relação à 

implantação de uma infraestrutura rodoviária. Neste caso, este fenómeno reveste-se de importância 

uma vez que foram registados, no período de observação, uma média anual de 20,3 dias com 

temperaturas negativas (INMG, 1991). 

5.2.3.2. Precipitação 

O quantitativo anual médio de precipitação é de 1374,2 mm na estação climatológica de Santo Tirso 

e de 1649,6 mm no posto udométrico de Viatodos, caracterizando-se o clima da região como - chuvoso 

(INMG, 1984). 

Através da análise dos dados da estação climatológica de Santo Tirso, verifica-se que ocorrem 128,9 

dias com precipitação ≥0,1mm, 111,6 dias com precipitação ≥ 1mm e 50,0 dias com precipitação 

≥ 10 mm. 

Os valores de precipitação iguais ou superiores a 10mm (precipitação intensa) correspondem, 

normalmente, a situações associadas à passagem de sistemas frontais. A informação, acerca do 

número médio anual de dias com precipitação ≥10mm, contabiliza 58 dias no posto udométrico de 

Viatodos. A ocorrência de dias de precipitação intensa (precipitação ≥10mm) concentra-se nos meses 

de outubro a Março, sobretudo.  

Cruzando a distribuição da precipitação com os valores da temperatura registados na estação 

climatológica considerada na presente caracterização, distinguem-se dois períodos em termos de 

precipitação e temperatura, ocorrendo o período mais chuvoso na época mais fria do ano (entre 
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outubro e Março) e o período menos chuvoso, durante os meses de Verão. Conclui-se também que, 

apenas no período entre julho e agosto, o valor da precipitação (mm) é inferior ao dobro do valor da 

temperatura (°C), o que significa que são meses biologicamente secos. 

 

Figura 14 – Gráfico Termo-pluviométrico na estação climatológica de Santo Tirso e posto udométrico de 

Viatodos  

Entre os meses chuvosos destaca-se o mês de janeiro como o mais pluvioso na estação de Santo 

Tirso e no posto udométrico de Viatodos, designadamente com 193,4 mm e 233,5 mm de precipitação. 

Os quantitativos pluviométricos mantêm-se sensivelmente no período compreendido entre outubro e 

março, assistindo-se, a partir deste mês à diminuição progressiva da precipitação. Os valores mínimos 

registam-se em julho, com o valor de 22,7 mm e 23,1 mm na mesma estação e no mesmo posto.  

5.2.3.3. Vento 

O vento constitui um parâmetro de extrema importância no presente estudo uma vez que representa 

um dos principais fatores que influenciam a dispersão dos poluentes gerados pelo tráfego rodoviário.  

Os parâmetros mais frequentemente utilizados para caracterizar o regime dos ventos são: a 

velocidade (km/h), a direção, a frequência (%) e as situações de calma atmosférica que ocorrem 

quando a velocidade do vento é inferior a 1km/h e sem rumo determinável. 

Na, expõem-se as frequências e velocidades dos ventos, registadas na estação climatológica 

considerada na presente caracterização. 
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Figura 15 – Frequências e velocidades dos ventos na estação climatológica de Santo Tirso (1951-1980) 

Na estação de Santo Tirso, a velocidade média do vento ao longo do ano é de 8,0 km/h. Os ventos 

notoriamente mais frequentes são do quadrante Sudoeste (SO), com registos na ordem dos 10,9% 

(6,2 km/h). As velocidades médias anuais apresentam variações entre os quadrantes, oscilando entre 

11,6 km/h (do quadrante Este) e 6,2 km/h (do quadrante Sudoeste).  

Relativamente à velocidade do vento, importa referir que em 1,4 dias por ano ocorrem ventos fortes 

(velocidade médias igual ou superior a 36 km/h), havendo um registo desprezável de ventos muito 

fortes (velocidade igual ou superior a 55 km/h) em 0,2 dias por ano. A frequência de situações de 

calma atmosférica ocorre com frequência considerável de 48,7 dias por ano (situação que não 

favorece a dispersão de gases produzidos pelo tráfego rodoviário). 

5.2.3.4. Humidade Relativa do Ar 

Na estação Climatológica de Santo Tirso, a humidade do ar é elevada durante o Inverno e reduzida 

no Verão (correspondendo, nesta época, a um ar seco). Os valores registados às 9 horas da manhã, 

na Estação Climatológica, variam entre os 90% (dezembro) e os 74% (julho) ao longo do ano. 

Os valores de humidade relativa tendem a decrescer ligeiramente ao longo do dia voltando a aumentar 

durante a noite. 
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Às 18 horas, os valores de humidade relativa do ar registados variam entre os 85% e os 63% ao longo 

do ano (valores correspondentes aos meses de dezembro e agosto, respetivamente). 

Na figura seguinte apresentam-se os valores de humidade registados na estação climatológica de 

Santo Tirso às 9 horas e às 18 horas. 

 

Figura 16 – Humidade Relativa do Ar (%) às 9 h e às 18 h registadas na estação climatológica de Santo Tirso 

(1955-1980) 

Pode-se constatar que os valores de humidade registados na estação climatológica de Santo Tirso às 

9 horas da manhã são sempre inferiores ou idênticos aos registados às 18 horas, apresentando 

alguma variação ao longo do ano, ditando a ocorrência de Invernos húmidos e Verões secos na região. 

5.2.3.5. Nebulosidade  

Relativamente à nebulosidade observada na estação de Santo Tirso verifica-se uma média anual de 

124,6 dias com N  2, correspondendo o número máximo de dias descobertos aos meses de julho e 

agosto (16,2 e 15,0 dias, respetivamente). Os dias de céu encoberto (N  8) ocorrem numa média 

anual de 124,0 dias predominantemente durante os meses de dezembro a março. 

O índice médio anual de nebulosidade na estação climatológica considerada é de 5 (correspondendo 

o 0 – céu limpo e o 10 – céu encoberto), correspondendo a uma nebulosidade média. 

5.2.3.6. Evaporação 

A evaporação é o processo de perda de vapor de água para a atmosfera. Os dados relativos a este 

parâmetro constam do gráfico seguinte. 
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Figura 17 – Evaporação e Temperatura Média ao longo do ano, na estação climatológica da Santo Tirso (1951-

1980) 

O gráfico resultante comprova a interdependência natural da evaporação relativamente à temperatura, 

onde os meses mais quentes e secos proporcionam os maiores valores de perda de água para a 

atmosfera. 

As elevadas temperaturas de julho e agosto, permitem uma evaporação máxima da ordem de 107,5 

mm e 94,0 mm, respetivamente. Os valores de evaporação registados ao longo do ano caracterizam 

uma região húmida, com temperaturas moderadas e nebulosidade média ao longo do ano. 

5.2.3.7. Outros meteoros 

O nevoeiro é uma nuvem baixa (estrato) com base assente sobre a superfície do globo. 

O nevoeiro é eminentemente característico do clima atlântico. A sua localização e os seus tipos 

refletem de maneira expressiva a diminuição progressiva para o interior da influência marítima 

(Daveau, 1985). 

No gráfico seguinte visualizam-se os períodos de nevoeiro distribuídos ao longo dos meses na estação 

climatológica de Santo Tirso. 
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Figura 18 – Número de dias com nevoeiro ao longo do ano, na estação climatológica da Santo Tirso (1951-

1980) 

Como demonstra a figura acima, mostra que na área de estudo, os nevoeiros ocorrem com alguma 

frequência ao longo do ano (à exceção do mês de maio). Nesta estação, regista-se uma média de 

49,8 dias de nevoeiro ao longo do ano. 

No período de observação dos parâmetros meteorológicos (1951-1980) foi registada a ocorrência de 

neve em 0,2 dias por ano, na estação climatológica de Santo Tirso, situação desprezável que não 

gera episódios de solo coberto de neve. 

Na área em estudo, o granizo ocorre com pouca frequência. Entre 1951 e 1980 foi registada a 

ocorrência de granizo em 2,8 dias por ano, entre os meses de novembro e maio. 

Na área de estudo, as trovoadas ocorrem com alguma frequência, sobretudo nos meses de fevereiro 

a junho. Na estação climatológica de Santo Tirso regista-se uma média de 12,9 dias de trovoadas ao 

longo do ano. 

Na área em estudo, a geada ocorre com alguma frequência. Entre 1951 e 1980 foi registada a 

ocorrência de geada em 25,5 dias por ano (em média), entre os meses de novembro e março. 

5.2.3.8. Microclimatologia 

As características microclimáticas de uma dada região são determinadas pela sua topografia, pela 

tipologia de usos do solo e pelo modo como estes fatores interferem com os processos de radiação e 

da circulação de ar na camada de ar junto ao solo.  
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Relativamente à topografia, a diferença da influência do terreno durante o dia e durante a noite 

influencia bastante o microclima da região. Quando brilha o sol, o microclima é determinado pela 

quantidade de calor que recebem as encostas de diferentes inclinações, e as correntes de 

compensação que daí resultam (por exemplo brisas de encosta ou ventos anadiabáticos), sendo então 

decisiva a orientação e inclinação da encosta, a latitude, a declinação e a altura do Sol, dependendo 

estas últimas da época do ano.  

Durante a noite é o movimento descendente das massas de ar arrefecidas com o contacto com a 

superfície do solo que regula a distribuição da temperatura, neste caso é indiferente a exposição da 

encosta, e o importante é a diferença de altitude. 

De facto, durante a noite o solo perde calor por radiação, sendo produzido o nevoeiro pelo 

arrefecimento do ar húmido. Ao arrefecer, o ar torna-se mais denso e mais pesado e vai assim descer 

as encostas, tendendo a acumular-se nos vales e nas terras baixas. 

A formação deste tipo de nevoeiro necessita de céu limpo, de modo a que o solo vá perdendo calor 

ao longo da noite, e de um ligeiro movimento da camada de ar junto ao solo (1 a 3 m/s). Se o ar estiver 

completamente imóvel, forma-se apenas uma estreita camada de nevoeiro junto ao solo, por outro 

lado, com vento a mais o nevoeiro eleva-se formando estratos baixos. 

De um modo geral, a área em estudo não apresenta relevos expressivos, registando-se altitudes 

compreendidas entre os 27.0 m (na travessia do Rio Ave) e os 46.8 m (na zona da Rotunda 2). Na 

inexistência de acidentes orográficos com expressão, considera-se que não existem condições 

propícias para a estagnação de massas de ar frio e húmido, nem para a ocorrência de nevoeiros e 

neblinas de irradiação.  

5.2.4. Alterações Climáticas 

De acordo com os estudos desenvolvidos no âmbito do Projeto Alterações Climáticas em Portugal. 

Cenários, Impactos e Medidas de Adaptação – SIAM, a análise do registo de dados reflete um 

aumento da temperatura média global da atmosfera à superfície, desde meados do século XIX. 

Durante o século XX esse aumento foi de 0,6±0,2ºC, sendo que o aquecimento se deu essencialmente 

em dois intervalos de tempo, 1910-1945 e 1976- 2000.  

De acordo com a informação constante do 5.º Relatório de Avaliação do Painel Intergovernamental 

para as Alterações Climáticas (IPCC), datado de 2014, a alteração da temperatura média global à 

superfície provavelmente excederá, até ao fim do século XXI, os 1,5°C relativamente ao registado no 

período 1850 -1900. 
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Ao nível nacional a temperatura média do ar tem vindo a crescer desde a década de 1970 e os anos 

mais quentes encontram-se na última década: 1997 foi o ano mais quente com 16,6ºC de média anual.  

A precipitação (1931-2000) revela uma tendência decrescente generalizada. Desde 1976 existem 

diferentes tendências da precipitação, entre estações do ano, com uma redução significativa da 

precipitação acumulada durante a Primavera.  

Os dados climáticos sugerem uma tendência para um aumento de fenómenos climáticos extremos 

(secas e cheias), na última metade do século XX. Observa-se a redução das áreas geladas e da 

espessura do gelo; durante o séc. XX, o nível global dos mares subiu de 10 a 20cm e, em Portugal, o 

nível médio do mar registou um aumento de 1 a 2cm por década, no último século. A longo prazo 

(2000-2100) afirma-se que as concentrações de CO2, a nível mundial, poderão aumentar entre 90 e 

250%, relativamente às concentrações de 1750. 

De acordo com o Relatório de Estado do Ambiente, publicado pela APA para o ano de 2017, 

apresenta-se seguidamente a contribuição para o total de emissões de cada tipo de fonte. 

 

Figura 19 - Série de emissões 1990-2015 referentes à submissão do inventário nacional realizada em maio de 
2017 à União Europeia e à Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (Fonte: APA, 

2017) 

De acordo com a submissão do Inventário Nacional de Emissões de 2017, realizada em maio de 2017 

(período 1990-2015), as emissões de GEE, sem contabilização das emissões do sector do uso do 

solo, alterações de uso do solo e florestas, são estimadas em cerca de 68,9 Mt CO2e para 2015, 

representando um aumento de 15,7% face a 1990 e um crescimento de 7,1% relativamente a 2014, 

associadas à produção de eletricidade e em particular pela maior utilização de carvão.  

As emissões registadas em 2015 confirmam uma trajetória de cumprimento das metas nacionais e 

europeias de redução de emissões para 2020 e 2030. As emissões totais, representando uma redução 

de cerca de 21% face aos níveis de 2005. 
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Estimativas preliminares relativas às emissões de 2016 apontam para um valor global de emissões da 

ordem dos 66,5 Mt CO2e, traduzindo um decréscimo das emissões nacionais face a 2015, explicado 

em grande parte pelo menor consumo de carvão no setor electroprodutor e aumento do peso da 

produção elétrica a partir de fontes renováveis.  

De seguida são apresentadas as emissões de CO2, desagregados por setor de atividade. 

 

 

Figura 20 - Emissões sectoriais de dióxido de carbono equivalente, em Portugal, em 2015 (Fonte: APA, 2017) 

A produção de energia e os transportes são as fontes mais importantes representando respetivamente 

cerca de 27% e 24% do total das emissões nacionais. O sector dos transportes, em grande parte 

dominado pelo tráfego rodoviário, apresenta o maior crescimento de emissões no período 1990-2015: 

61%.  

Após o crescimento constante até ao início dos anos 2000, ao qual se seguiu um período de 

estabilização, registou-se após 2005 um decréscimo das emissões deste sector. Nos anos mais 

recentes, regista-se contudo uma inversão desta tendência, com o aumento de 3,3% das emissões 

dos transportes entre 2013 e 2015. 

Os sectores processos industriais, agricultura e resíduos têm um peso aproximado, representando 

11%, 10% e 9%, respetivamente. Os processos industriais, o sector agrícola e resíduos apresentam 

tendências de crescimento positivas face a 2014, da ordem de 1,0%, 0,9% e 0,6%. 



 

 
 

 
 

 

LIGAÇÃO DO INTERFACE RODOFERROVIÁRIO / EN14 (SANTANA), INCLUINDO NOVA PONTE SOBRE O RIO AVE 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. VOLUME 1 – RELATÓRIO SÍNTESE 

EN14_PB_011_EIA_RS.docx  

Dezembro 2018  74 

5.2.5. Evolução Previsível da Situação Atual na Ausência de Projeto 

Na ausência de projeto não se preveem alterações significativas da situação atualmente existente ao 

nível da microclimatologia. 

5.3. GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

5.3.1. Introdução e Metodologia 

O corredor em estudo situa-se na área abrangida pela folha 9-A, Póvoa de Varzim, da Carta Geológica 

de Portugal, à escala 1: 50 000, editada pelos Serviços Geológicos de Portugal. 

A caracterização geológica, tectónica, geomorfológica, geossitios, sismicidade e recursos minerais 

basearam-se, de um modo geral, na análise da referida carta geológica publicada e da respetiva 

Notícia Explicativa, com utilização a mais alguma bibliografia de cada especialidade assim como a 

consulta a entidades públicas, no caso dos recursos minerais. 

No que respeita à Hidrogeologia, a caraterização aqui apresentada foi efetuada com base em Almeida 

et al. (2000), INAG (2005), APA (2012) e APA (2016), uma vez que são os documentos referência 

para a identificação e caraterização dos sistemas aquíferos, atualmente designados por massas de 

água subterrâneas.  

5.3.2. Geologia 

Enquadramento Regional 

O corredor em estudo localiza-se, do ponto de vista morfo-estrutural, no Maciço Antigo, mais 

concretamente na zona tectono-estratigráfica da Zona Centro Ibérica (ZCI) (Figura 21). A restante 

caraterização será efetuada com base em Almeida et al. (2000). 

Do ponto de vista litológico, a ZCI é ocupada por uma grande extensão de rochas granitoides, na sua 

grande maioria, hercínicos, monzoníticos, de grão grosseiro, porfiróides, tarde a pós-tectónicos, e por 

metassedimentos de uma unidade designada por Super-grupo Dúrico-Beirão ou Complexo Xisto-

Grauváquico das Beiras. Verifica-se ainda a ocorrência de numerosas dobras, geralmente sinclinais, 

alongadas, muitas vezes segundo a direção noroeste-sudeste, onde, assentando em discordância 

angular com o Super-grupo Dúrico-Beirão, ou sobre uma formação intercalar (Formação de Vale do 

Grou), ocorrem espessas bancadas de quartzitos da Formação dos Quartzitos Armoricanos, a que se 

podem seguir sequências essencialmente xistentas, do Ordovícico e Silúrico, podendo ir até ao 

Devónico. 
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Figura 21 – Enquadramento do corredor em estudo nas zonas tectono-estratigráficas no Norte de Portugal 

Continental (adaptado de Pereira, P, 2006) 

Do ponto de vista estruturas, quer as rochas magmáticas, quer as metassedimentares são 

intersectadas por numerosas falhas e filões, onde podem ser distinguidos dois episódios de 

fracturação: no primeiro, a direção de compressão máxima, aproximadamente norte-sul, originou dois 

sistemas de desligamentos conjugados, um sistema esquerdo, de direção nor-nordeste-su-sudoeste 

a és-nordeste-oés-sudoeste e um sistema direito, de direção nor-noroeste-su-sudeste a noroeste-

sudeste; no segundo, a compressão máxima é de direção este-oeste, tendo afetado sobretudo o bordo 

ocidental do maciço. As falhas que afetam o soco hercínico sofreram vários episódios de reativação, 

podendo algumas delas permanecer ativas até à atualidade 
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Enquadramento Local 

O corredor em estudo localiza-se numa área marcada por rochas xistentas do Silúrico, 

designadamente xistos e grauvaques do Valenciano e, subjacentes a estes, estratigraficamente, 

corneanas, xistos andaluzíticos, granatíferos, luzentes, etc. (Teixeira et al, 1965) (Figura 23). 

Sobrejacente a estas rochas e em condições morfológicas particulares, existem depósitos de materiais 

detríticos do Plio-Plistocénico e do Holocénico, representados por depósitos de antigas praias e/ou 

terraços fluviais e por aluviões atuais, respetivamente (Teixeira et al, 1965). 

Apesar da existência de todos estes materiais no corredor em estudo, o traçado interseta apenas os 

xistos e grauvaques do Silúrico, os depósitos de antigas praias e/ou terraços fluviais e as aluviões 

atuais. 

Litostratigrafia e litologia 

Tal como já referido anteriormente, no corredor de estudo existem rochas xistentas do Silúrico e, em 

condições morfológicas favoráveis, sobrejacentes a estas identificam-se materiais detríticos do 

Holocénico e Plio-Plistocénico. No Quadro 6 apresenta-se a coluna estratigráfica do corredor em 

estudo. 

A caraterização das formações geológicas existentes no corredor em estudo, de um modo geral, será 

com base em Carrington da Costa et al (1957), Teixeira et al (1965), Atkins (2009) e Geocontrole 

(2018). Importa ainda referir que, na identificação dos Pk onde o traçado em estudo interseta as várias 

formações geológicas será efetuado com base na cartografia geológica existente (Teixeira et al, 1965), 

com as pequenas alterações introduzidas pelo levantamento de campo efetuado pela Geocontrole 

(2018). 

Quadro 6 – Coluna Litostratigráfica da área de estudo (adaptado Teixeira et al, 1965) 

Período Época Unidades 

Depósitos sedimentares do Cenozóico 

Quaternário 
Holocénico a – Aluviões atuais e aterros 

Plio-Plistocénico Q3 – Depósitos de antigas praias e de terraços fluviais (30-40 metros) 
Neogénico 

Zona Centro Ibérica (ZCI) 

Silúrico Inferior 
Sa – Xistos e grauvaques, com xistos amplitosos 

Cornenanas, xistos andaluzíticos, granatíferos, luzentos, etc. 

 



 

 
 

 
 

 

LIGAÇÃO DO INTERFACE RODOFERROVIÁRIO / EN14 (SANTANA), INCLUINDO NOVA PONTE SOBRE O RIO AVE 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. VOLUME 1 – RELATÓRIO SÍNTESE 

EN14_PB_011_EIA_RS.docx  

Dezembro 2018  77 

 

Figura 22 - Enquadramento geológico do corredor em estudo (adaptado Teixeira et al, 1965) 
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Depósitos Modernos 

a – Aluviões atuais e aterros 

Aterros 

Segundo Atkins (2009), nesta área é comum encontrarem-se zonas de aterro, quer funcionando como 

plataformas rodoviárias ou ferroviárias, quer como resultado do depósito de terras/escombro. No 

primeiro caso, estes depósitos resumem-se a poucos metros, sendo constituídos por camadas 

sucessivas de solos locais colocados de forma controlada. No segundo caso, estes depósitos 

presentam uma composição granulométrica heterogénea, sendo constituídos por materiais de origem 

metassedimentar, mais raramente por restos de demolições. Poderão ultrapassar a dezena de metros 

de altura e são usualmente originados pela deposição de materiais de forma descontrolada. 

Aluviões atuais 

As aluviões existentes no corredor em estudo localizam-se no vale do Rio Ave e principais afluentes 

e, por vezes, apresentam espessuras consideráveis. Estes depósitos são constituídos, de um modo 

geral, por areias, lodos, cascalheiras e depósitos de fundo de vale. 

Segundo Atkins (2009), de acordo com sondagens realizadas nesta zona, a espessura destes 

depósitos será da ordem dos dois metros, contudo, no caso do vale do Rio Ave, poderá atingir os 

quatro metros.  

Esta formação é atravessada pelo traçado em estudo nos seguintes locais: Pk 0+000 a 0+175; 0+925 

a 2+405. 

Plio-Plistocénico 

Q3 – Depósitos de antigas praias e de terraços fluviais (30-40 metros) 

Ao longo do vale do Rio Ave existem várias “manchas” de depósitos de terraços localizados a 

diferentes cotas altimétricas, que podem variar desde os cinco aos 50 metros e são constituídos, de 

um modo geral, por cascalheiras. 

No corredor em estudo apenas existem depósitos posicionados entre as cotas 30 e 40 metros e 

localizam-se apenas na margem esquerda do Rio Ave entre este e o sítio de Bougado. Os depósitos 

aqui existentes, são constituídos por siltes argilosos, mais ou menos arenosos, com abundantes 

fragmentos grauváquicos, algo boleados, por vezes acompanhados de seixos e calhaus quartzosos. 
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Esta formação é atravessada pelo traçado em estudo nos seguintes locais: Pk 0+175 a 0+500. 

Silúrico inferior 

Sa – Xistos e grauvaques, com xistos amplitosos 

O Silúrico desta zona forma uma faixa larga, com orientação geral NW-SE, e está integrado na grande 

mancha paleozoica de Valongo, que se estende para lá de Viana do Castelo.  

Esta formação é constituída por xistos argilosos cinzentos, avermelhados ou arroxeados, por 

grauvaques de cores vivas e por estreitas faixas de xistos grafitosos e de ftanitos cinzentos, 

intercalados nos xistos e grauvaques referidos em primeiro lugar (Figura 1.3).  

 

Figura 23 – Diversidade de xistos existentes na zona da Continental/Mabor (extraído de Geocontrole, 2018). 

Apesar de não intersetarem o traçado, salienta-se ainda a existência no corredor em estudo de 

estreitas faixas de xistos amplitosos, muito dobrados e acompanhados por xistos e grauvaques com 

nódulos piritosos.  

Esta formação é atravessada pelo traçado em estudo nos seguintes locais: Pk 0+500 a 0+925. 

Cornenanas, xistos andaluzíticos, granatíferos, luzentos, etc 

Devido ao contacto com o granito da grande mancha do Minho, as rochas silúricas apresentam, em 

alguma zonas, muito metamorfizadas, originando uma orla constituída por corneanas, xistos luzentes, 

xistos andaluzíticos, granatíferos, etc. 
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Na área de estudo, esta formação apenas existente no extremo NE, não chegando a intersetar o 

traçado. Aqui é constituída por xistos quartzo-sericítico-biotíticos, com andaluzite. 

5.3.3. Tectónica  

Em primeiro lugar, importa referir que, de acordo com a cartografia geológica existente (Teixeira et al, 

1965), o corredor em estudo não interseta qualquer estrutura tectónica, pelo que importa descrever 

as principais estruturas tectónicas a nível regional e que podem influenciar, do ponto de vista da 

neotectónica, a área onde se insere o corredor em estudo. A descrição a seguir apresentada é com 

base em Pereira et al (1992). 

O corredor em estudo localiza-se numa região muito complexa do ponto de vista tectónico, com três 

fases de deformação bastante distintas. F1 e F3 são omnipresentes, enquanto F2 resulta de 

deformação cisalhante ligada ao deslocamento de mantos de carreamento, ocorrendo na proximidade 

de grandes acidentes cavalgantes. 

Em termos de deformação frágil, a tensão máxima nas fases principais acima indicadas, como se 

infere dos dobramentos e movimento nos planos dos cisalhamentos, teve orientação nordeste-

sudoeste. Esta tensão originou fraturação dúctil-frágil noroeste-sudeste e és-nordeste-oés-sudoeste, 

além de fendas de tração nordeste-sudoeste e nor-nordeste-su-sudoeste.  

Posteriormente à instalação dos principais corpos de granitoides e contemporâneo da instalação dos 

granitoides tardi a pós orogénicos, o campo de tensões sofreu acentuada rotação com a tensão 

máxima próxima de norte-sul.  

As fraturas anteriormente geradas são retomadas e passam a desligamentos frágeis. Assim, as fendas 

do quadrante oeste tornam-se desligamentos dextros e as do quadrante oposto, desligamentos 

essencialmente semestres. Nesta fase, o sistema de direção nor-nordeste-su-sudoeste atinge 

grandes proporções. Na fase final hercínica, regista-se ainda um novo campo de tensões, com tensão 

máxima orientação oeste-este. 

5.3.4. Neotectónica 

De acordo com Cabral (1995), o corredor em estudo não é intersetado por falhas ativas, contudo, 

como se pode constatar pela Figura 24 , situa-se numa zona marcada pela existência de algumas 

duas estruturas tectónicas ativas.  

De um modo geral a caraterização efetuada de seguida é com base em Cabral (1995). 
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Figura 24 – Enquadramento da área de estudo na Carta Neotectónica de Portugal Continental (adaptada de 

Cabral 1995) 

No Norte do País nomeadamente nas regiões do Minho, Trás-os-Montes e do Douro constata-se 

alguma sismicidade que está em geral associada a falhas ativas como a falha da Vilariça e a falha 

Mortágua – Régua – Verin, ambas tardivariscas. Outras falhas profundas que são ou que podem vir a 

ser falhas ativas, e onde podem ocorrer sismos, são: os cisalhamentos noroeste-sudeste Cerveira-

Ponte de Lima–Felgueiras–Amarante-Régua e Espinho–Coimbra-Tomar, o cisalhamento noroeste-

sudeste correspondente ao sulco carbonífero do Douro Esposende–Valongo-Castelo de Paiva–Castro 

Daire, a falha és-nordeste-oes-sudoeste Estevais (Moncorvo)-Aldeia d’Ávila, a falha normal norte-sul 
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Monção–Paredes de Coura e Ponte de Lima e a falha nordeste-sudoeste Marão–Baião–Arouca-Sever 

do Vouga (CCDR Norte, 2009). 

Mais concretamente na região onde se localiza o corredor em estudo, designadamente o Minho 

Ocidental, as diversas considerações geomorfológicas e estratigráficas indicam que o 

desenvolvimento dos volumes montanhosos que caraterizam esta região é anterior ao Pliocénico. O 

desenvolvimento desta morfologia poderá ser o resultado de movimentos de levantamento 

importantes (centenas de metros), associados a episódios tectónicos terciários, responsáveis pelo 

escalonamento de três ou quatro níveis de aplanação acima dos quais se elevam as superfícies 

culminantes das Serras de Peneda-Gerês e da Cabreira.  

O retomar dos movimentos de levantamento do continente no final do Pliocénico ou início do 

Quaternário desencadeia o encaixe da rede de drenagem fluvial instalada nos paleovales pliocénicos, 

provavelmente sobre a superfície de colmatação dos sedimentos pliocénicos que os preenchem, 

exumando aquela paleotopografia e rejuvenescendo-a.  

Desta forma, em Cabral (1995) é admitida a possibilidade dos movimentos neotectónicos terem 

grande influência na morfologia minhota, a qual resultará em arte de deslocamentos verticais 

diferenciais entre blocos delimitados por falhas, intersectando-se segundo um reticulado disposto em 

direções estruturais nordeste-sudoeste a este-oeste e norte-sul a noroeste-sudeste. Explicando-se 

deste modo a sismicidade difusa típica desta região, caraterizada por sismos de magnitude baixa a 

moderada. 

De acordo com a Figura 1.4, é possível constatar o referido ao longo deste capítulo, nomeadamente 

a existência de várias falhas ativas no Minho Ocidental. Pela proximidade ao corredor em estudo, 

salienta-se a existência de duas falhas prováveis, com direções noroeste-sudeste e nor-nordeste-su-

sudoeste, que que poderá constituir o prolongamento para sul da falha normal, de direção norte-sul, 

Monção–Paredes de Coura e Ponte de Lima. 

5.3.5. Geomorfologia  

Enquadramento Regional 

O corredor em estudo localiza-se, do ponto de vista geomorfológico, no Minho Ocidental, área com 

caraterísticas distintas da envolvente, designadamente: fragmentação do relevo, dificultando a 

reconstituição dos níveis de aplanamento e as escarpas de origem tectónica; forma dos vales, isto é, 

os principais rios correm quase rés do solo, em vale de fundo plano e largo, conservando, no entanto, 

vertentes abruptas, contrastando assim com os vales profundamente encaixados dos principais rios 

da região envolvente (por exemplo, o rio Douro) (Feio et al, 2004).  
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Visto no seu conjunto, o relevo do Minho Ocidental assemelha-se a “um amplo anfiteatro virado ao 

mar”, constituído por uma quadrícula de blocos, separados por duas direções de fraturas, uma és-

nordeste-oes-sudoeste, que corresponde à direção dos vales dos principais rios aqui existentes 

(Minho, Lima, Cávado e Homem); outra, entre norte-sul a noroeste-sudeste, em que as fraturas 

seguem as estruturas do soco varisco ou cortando-as com fraco angulo (Figura 25). 

Mais concretamente na bacia hidrográfica do Rio Ave, onde se situa o corredor em estudo, Devido à 

erosão regressiva quaternária o rio Ave e principais afluentes seguem vales, ora estreitos ora 

alargados, que se internam profundamente. A bacia hidrográfica do rio Ave apresenta genericamente 

uma distribuição regular da morfoestrutura.  

A parte oriental da bacia é caracterizada por ser algo montanhosa, com fortes declives e com altitudes 

máximas a rondar os 1 200 metros, a distâncias à linha de costa inferiores a 70 km. Na parte média 

da bacia hidrográfica destacam-se algumas manchas alongadas, nordeste-sudoeste, de relevo 

granítico como testemunho de uma paleosuperfície de aplanamento fortemente ravinada, ao longo 

das principais linhas de fraqueza, culminando a cotas de cerca dos 400 metros (Figura 26).  

A bacia médio-inferior apresenta relevos mais suaves, raramente atingindo os 200 metros de altitude. 

A faixa de rochas xistentas origina relevos alongados, de direção noroeste-sudeste, materializados 

por rochas quartzíticas. A jusante da faixa xistenta o relevo é muito suave até à confluência no oceano; 

apenas se referem algumas colinas formadas por relevos de dureza de natureza granítica. Abaixo da 

cota dos 100 metros há vestígios de planos de abrasão marinha com depósitos de praia elevada, 

quase sempre desmantelados. Até à foz, o rio Ave corre praticamente em leito de rocha. 
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Legenda: 1 – níveis de aplanamento culminantes das montanhas interiores; 2 – id. das montanhas do Minho Ocidental; 3 – 
níveos de aplanamento geralmente embutidos em 2; 4 – níveis de transição entre 3 e 5; 5 – níveis plio-quaternários (a, 
predominando a erosão marinha ou floviomarinha; b, erosão subaérea); 6 – alvéolos do rio Coura; 7 – depósitos plio-
quaternários de Alvarães e de pPrados; 8 – rebordo interior da plataforma litoral, provavelmente de origem tectónica; 9 – fraturas 
varriscas ou tardivariscas; 10 – rebordo montanhoso; 11 – alto de vertente; 12 – base de vertente; 13 – garganta; 14 – curso de 
água; 15 – crista de quartzito; 16 – relevo residual circunscrito; 17 – altitude, em metros; 18 – fronteira. 

Figura 25 – Esboço geomorfológico do Minho Ocidental (extraído de Brum Ferreira, 1983 in Feio et al, 2004) 
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Figura 26 – Modelo digital de terreno da região envolvente à área de estudo (adaptado de ArcGis Online) 
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Enquadramento Local 

No que respeita ao corredor em estudo, as cotas descem em direção ao Rio Ave, onde atingem um 

mínimo da ordem dos 25 metros. Na margem direita a cota máxima é de 121 metros junto de Ferreiros, 

enquanto na margem oposta a cota máxima é de 100 metros, entre Paranho e Mosteirô.  

A morfologia aqui existente encontra-se profundamente alterada, consequência da profunda 

artificialização da mesma, pelo que se torna difícil de relacionar esta alteração de cota com fatores 

geológicos e tectónicos. Contudo, é possível verificar que as cotas mais elevadas estão relacionadas 

com as áreas de xistos e corneanas. 

No que respeita à hidrografia, todas as linhas de água aqui existentes são afluentes do Rio Ave, que 

é o curso de água mais importante nesta área. Salienta-se ainda a existência, no extremo W do 

corredor em estudo, do Ribeiro do Beleco. Os principais cursos de água possuem vales relativamente 

amplos e com planícies aluvionares. 

5.3.6. Geo-Sítios 

No que respeita aos Geossítios, foram consultadas as duas bases de dados oficiais com o inventário 

destes locais, pertencentes ao Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG) e à Universidade 

do Minho. Foi ainda tinha em consideração a informação existente em Pinto (2011). 

Foram feitas pesquisa para os concelhos onde se situa o corredor em estudo, designadamente Trofa 

e Vila Nova de Famalicão, e para os municípios mais próximos, de forma a aumentar a área de 

inventariação destes locais com ocorrências de elementos geológicos e geomorfológicos com valor 

patrimonial ou interesse científico. 

Assim, foram identificados os geossítios indicados no Quadro 7 e representados na Figura 27. Como 

se pode constatar por esta figura, de acordo com as fontes de informação consultadas, não existe 

nenhum geossítio no corredor em estudo, sendo que o mais próximo localiza-se a cerca de 18km a 

sudeste e denomina-se por Complexo Mineiro do Fojo das Pombas (ID6). 
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Quadro 7 - Geossitios na região envolvente ao corredor em estudo (adaptado de www.lneg.pt e 
geossitios.progeo.pt/ e Pinto, 2011) (coordenadas em ETRS89) 

ID Designação Concelho M P 

1 Afloramento granítico do Picoto (Briteiros) Guimarães -18753,3 206805,9 

2 Domo Norte da Penha  Guimarães -11276,6 196114,6 

3 Domo do Santuário da Penha  Guimarães -11226,3 195937,3 

4 Domo do Pio IX  Guimarães -11276,6 195619,8 

5 Domo Sul da Penha  Guimarães -11395,6 195154,1 

6 Complexo Mineiro do Fojo das Pombas Valongo -30431,5 168302,0 

7 Secção estratigráfica do Sanatório de Montalto Valongo -31038,1 167257,6 

 
Figura 27 – Geossitios na região envolvente ao corredor em estudo estudo (adaptado de www.lneg.pt, 

geossitios.progeo.pt/ e Pinto, 2011) 

http://www.lneg.pt/
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O Complexo Mineiro do Fojo das Pombas (ID6) corresponde a uma zona com vários trabalhos 

mineiros que se desenvolvem na Formação de Santa Justa, onde se identificam várias aspetos 

geológicos relevantes: importante controlo litoestratigráfico das mineralizações, níveis vulcano-

sedimentares e níveis de ferro, mineralizações auriferas (tipo Au-As). 

Este complexo é constituído pelo célebre trabalho mineiro romano conhecido por Fojo das Pombas, 

assim como a Mina que segundo os arquivos mineiros ligava à Barroca da Viúva, uma grande 

exploração a céu aberto na outra vertente da Serra de Santa Justa. 

5.3.7. Sismicidade 

Segundo o Atlas do Ambiente, no que respeita à intensidade sísmica, a zona em estudo localiza-se 

numa Zona de Intensidade Máxima VI (Figura 28), enquanto relativamente à sismicidade histórica, o 

corredor em estudo situa-se numa Zona de Intensidade Máxima VI (Figura 29). 

De facto a área de estudo localiza-se numa região onde existem várias falhas ativas, tal como já 

referido no sub-capítulo da Neotectónica. Desta forma, em Cabral (1995) é admitida a possibilidade 

dos movimentos neotectónicos terem grande influência na morfologia minhota, a qual resultará em 

arte de deslocamentos verticais diferenciais entre blocos delimitados por falhas, intersectando-se 

segundo um reticulado disposto em direções estruturais nordeste-sudoeste a este-oeste e norte-sul a 

noroeste-sudeste, explicando-se deste modo a sismicidade difusa típica desta região, caraterizada por 

sismos de magnitude baixa a moderada. 

Segundo DGUP (2007), o conjunto de registos com epicentros na região Norte do país (inclui registos 

históricos) apresentam uma grande dispersão, embora as áreas montanhosas e as áreas de maior 

fracturação sejam os sectores de maior concentração. Esta cartografia demonstra a fraca magnitude 

de grande parte da sismicidade da região, muito embora se tenham já verificado alguns epicentros de 

sismos históricos e instrumentais nas proximidades da região Norte (Cabral, 1995). 

O Regulamento de Segurança e Ações para Estruturas de Edifícios e Pontes (RSAEEP), aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 235/83, de 31 de maio, delimita o território português em quatro zonas 

potencialmente sísmicas, que por ordem decrescente de risco sísmico, são designadas por A, B, C e 

D, definindo o tipo de construção aconselhável em cada zona do país. Segundo este diploma, e apesar 

da proximidade das falhas ativas ou possíveis falhas ativas identificadas anteriormente, a área em 

estudo localiza-se na zona D, onde se admite não serem de recear os efeitos dos sismos nas 

construções, correspondendo-lhe um coeficiente de sismicidade de α=0,3. 

Ainda segundo o RSAEEP, os terrenos são classificados em três tipos principais com vista à 

determinação do coeficiente sísmico de referência β0. Tendo em conta o tipo de formações geológicas 
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existentes e acima descritas, considera-se que a maior parte da área de estudo se desenvolve por 

terrenos do tipo III, isto é, solos coerentes moles e muito moles, solos incoerentes soltos, 

correspondendo às áreas aluvionares e dos depósitos detríticos do Plio-Plistocénico. Nas áreas 

ocupadas pelas rochas xistentas e pelos solos resultantes da sua alteração, os terrenos devem ser do 

tipo II, isto é, solos coerentes muito duros, duros e de consistência média, ou do tipo I onde a rocha 

se encontra sã. 

 
Figura 28 – Isossistas de intensidades máximas, na escala internacional, para a intensidade sísmica na região 

envolvente à área de estudo no período 1901 – 1972 (adaptado do Atlas do Ambiente) 
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Figura 29 – Isossistas de intensidades máximas, na escala de Mercalli modificada de 1956, para a sismicidade 

histórica e atual na região envolvente à área de estudo (adaptado do Atlas do Ambiente) 

5.3.8. Recursos Minerais 

Exploração de massas minerais (pedreiras) 

O corredor em estudo insere-se numa região onde existem fortes indícios da exploração de massas 

minerais. São inúmeras as explorações de caulino, consequência dos intensos fenómenos de 

caulinização dos granitos e pórfiros aqui existentes. Existem também várias pedreiras com o objetivo 
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de extrair granito, pegmatitos, grauvaques, areias e cascalheiras para a construção civil (Teixeira et 

al., 1965). 

Segundo a informação disponibilizada pela Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG) no seu site 

e sob a forma WMS, no corredor em estudo e envolvente desta não existem explorações de massas 

minerais (pedreiras) licenciadas, sendo que a mais próxima localiza-se a cerca de 7km a sudoeste 

(Figura 30). Trata-se da pedreira com o número de cadastro 4138, denominada Vila Verde n.º 2, 

pertencente à Britave, SA e destinada á exploração de granito. 

Salienta-se ainda que, através da análise de ortofotomapas disponibilizados pelo Google Earth, não 

se identificam explorações de massas minerais (pedreiras) no corredor em estudo e envolvente deste. 

Áreas afetas a recursos geológicos com direitos concedidos ou requeridos 

Relativamente a áreas afetas a recursos geológicos com direitos concedidos ou requeridos recursos, 

nomeadamente associados à pesquisa e exploração de minerais metálicos e águas naturais e de 

nascente, segundo Teixeira et al. (1965) estão identificadas antigas minas de limonite, volframite e 

cassiterite, ouro e antimónio e grafite. 

Segundo a informação disponibilizada pela DGEG no seu site e sob a forma WMS, no corredor em 

estudo e envolvente desta não existem áreas afetas a recursos geológicos com direitos concedidos 

ou requeridos recursos, no entanto, podem salientar-se as seguintes situações: 

• Captações de água mineral natural de Caldas da Saúde, com o n.º de cadastro HMO440000 

e respetivos perímetros de proteção. Estas captações situam-se a cerca de 5.6km a nordeste 

do traçado em estudo; 

• Área concessionada situada a cerca de 5km a sudoeste do traçado em estudo. No WMS não 

existe mais informação acerca desta área concessionada. 

A informação disponibilizada pela DGEG no seu site vem corroborar este facto, uma vez que não se 

identificam na área de estudo e envolvente desta áreas afetas a recursos geológicos com direitos 

concedidos se/ou requeridos. 
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Figura 30 – Explorações de recursos minerais e áreas concessionadas na área envolvente ao corredor em 

estudo (adaptado de www.dgeg.pt) 
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5.3.9. Evolução Previsível na Ausência de Projeto 

Relativamente aos descritores Geologia e Geomorfologia, a não concretização do atual projeto, 

mantém as características descritas na situação de referência, uma vez que não se observarão, 

previsivelmente, alterações significativas. 

Efetivamente, dada a escala a que ocorrem no tempo os fenómenos de ordem geológica e 

geomorfológica, quando não perturbados pela ação antrópica ou por acidentes naturais, não são 

previsíveis para o período de tempo considerado a ocorrência de situações de evolução significativa 

dos descritores considerados. 

No que respeita ao descritor Recursos Minerais, considera-se que a não concretização do projeto leva 

a que não seja necessário recorrer a manchas de empréstimo para a construção ou a pedreiras 

inativas e outros locais de vazadouro, para deposição de materiais excedentários. 

5.4. SOLOS E USO ATUAL DOS SOLOS 

5.4.1. Introdução Geral 

Para a avaliação dos impactes em termos de área de afetação, foi considerado o tipo de solo e a 

respetiva aptidão para a agricultura. Nesta avaliação serão contabilizados em extensão e em 

percentagem, os tipos de solos atravessados pelo traçado.  

No presente descritor procede-se ainda à caracterização do uso atual do solo na área de estudo do 

troço rodoviário do “Interface rodoferroviário / EN14 (Santana), incluindo Nova Ponte sobre o Rio Ave 

numa extensão de, aproximadamente, 2,4 Km. Na presente análise foi considerada a cartografia da 

região à escala 1:25000, os relatórios dos Planos Diretores Municipais (PDM) dos concelhos da Trofa 

e Vila Nova de Famalicão, tendo sido complementada com a recolha e análise de bibliografia diversa 

sobre a área em estudo e a informação recolhida em visita à área do projeto.  

5.4.2. Solos e Aptidão da Terra 

5.4.2.1. Introdução e Metodologia 

No presente descritor caracterizam-se os solos e a aptidão da terra na área de estudo do traçado de 

“Ligação do Interface rodoferroviário / EN14 (Santana), incluindo a Nova Ponte sobre o Ria Ave”. 

A análise dos solos da área de estudo foi efetuada com base na “Carta de Solos da Região de Entre 

Douro e Minho” e na “Carta de Aptidão da Terra da Região de Entre Douro e Minho” e respetivas notas 

explicativas. Nos Desenhos IRREN14-EIA-06 e IRREN14-EIA-07, constantes do Volume 3 – Peças 

Desenhadas, apresenta-se a Carta de Solos e a Carta de Aptidão da Terra com implantação do 
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traçado. Estas cartas contêm informação relativa aos tipos de solos e às classes de capacidade de 

uso do solo existentes na área de implantação do traçado. 

5.4.2.2. Pedologia e Capacidade de Uso do Solo 

Pedologia 

Na caracterização pedológica considera-se o tipo de solos presentes na área em estudo e a sua 

capacidade de uso. O tipo de solos diz respeito às características físicas do solo, como a formação 

dos seus horizontes pedológicos e as características destes horizontes. A capacidade de uso refere-

se ao potencial que os solos apresentam face às diversas utilizações humanas possíveis, tendo por 

base de comparação a agricultura. 

A caracterização pedológica baseia-se em unidades de solos com as mesmas características físicas, 

químicas e mecânicas. Os tipos de solos identificam-se de acordo com as categorias taxonómicas: 

Grupo, Unidades- Solos, Subunidades, Famílias e Séries. 

As unidades taxonómicas adotadas para a elaboração da Carta dos Solos em 1:25.000 que serviu de 

base para a presente análise foram as “séries”, as quais resultaram, fundamentalmente, da subdivisão 

das famílias, unidades da Carta dos Solos em 1:100.000. 

Na cartografia anteriormente indicada, que serviu de base para a presente caracterização, as unidades 

cartográficas correspondem às zonas homogéneas, ajustadas e/ou subdivididas em função da 

natureza e distribuição dos solos. Os solos dominantes e com representação cartográfica constituem 

“associações de famílias” ou de outras classes de solos, representadas pela unidade taxonómica 

dominante. 

No Desenho IRFEN14-EIA-06, exposto no Volume 3 (Peças Desenhadas) encontram-se 

representadas as classes de solos existentes na área de estudo.  

Com base na Carta de Solos e de Aptidão da Terra para a Agricultura (1:25 000) de Entre Douro e 

Minho da Direção Regional de Agricultura de Entre Douro e Minho, identificam-se na zona de estudo 

as séries de solos constantes do quadro que se segue. 

Quadro 8 – Tipos de solos intercetados pelo traçado em estudo 

Grupo Unidades - Solos Subunidades Família 

Antrossolos AT Cumúlicos ATc Dístricos  ATcd ATcd.x 

Fluvissolos FL 

 
Dístricos FLd Medianos (FLdm) FLdm 

Áreas Sociais - - - 
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De acordo com a memória da cartografia considerada, anteriormente mencionada, apresenta-se no 

Anexo H do Volume 2 – Anexos Técnicos – do presente EIA, a caracterização dos principais tipos de 

solo encontrados na área em estudo. 

Aptidão da Terra 

Na elaboração da Carta de Aptidão para Uso Agrícola e Florestal da Terra de Entre Douro e Minho 

adotou-se a metodologia de classificação da aptidão da terra (land suitability evaluation) recomendada 

pela FAO. 

O objetivo principal desta metodologia é a seleção do uso ótimo para cada unidade de terra definida, 

atendendo a considerações de ordem física e económica e à conservação dos recursos do meio para 

usos futuros. 

O conceito básico do sistema é a comparação entre usos alternativos (modalidades ou tipos de uso 

da terra) a partir dos seus requisitos e as unidades de terra (unidades cartográficas) caracterizadas 

pelo grau das suas qualidades e características ou das limitações que condicionam aqueles tipos de 

usos. 

No presente caso, além da classificação da aptidão da terra é importante realçar, para cada unidade 

(de terra), as suas limitações para a agricultura em geral. Por isso, a classificação terá ainda um 

carácter qualitativo, em relação a um tipo de uso genérico, ou seja, a atividade agrícola em geral. Para 

esse efeito considerou-se um conjunto de tipos de uso restritos, representativos da Agricultura 

Regional e, abrangendo as diferentes condições agro-ecológicas verificadas na Região. 

As classes são representadas pela simbologia: A1, A2, A3 e A0, correspondendo a: 

• A1 – Aptidão agrícola elevada – sem limitações ou com limitações suaves; 

• A2 - Aptidão agrícola mediana – com limitações moderadas; 

• A3 - Aptidão agrícola marginal – com limitações severas; 

• A0 – Sem Aptidão agrícola – com limitações muito severas. 

Na área atravessada pelo traçado em estudo, estão presentes solos com as aptidões A1 e A2 (com 

aptidão agrícola elevada e mediana). Encontram-se também presentes áreas sociais, que não são 

classificados em termos de aptidão agrícola. 

Confirmando a existência de solos de boa aptidão agrícola regista-se, na área de estudo, uma 

ocupação agrícola bastante representativa com parcelas ocupadas com complexos de culturas e 

culturas de regadio. Neste tipo de uso do solo, afirma-se a importância e maior aptidão agrícola dos 

solos associados às zonas de margem (várzea) do Rio Ave. 
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5.4.3. Uso Atual do Solo 

5.4.3.1. Introdução e Metodologia 

A caracterização das classes de uso do solo, na zona em que se desenvolve o traçado em estudo, foi 

efetuada com base na análise da fotografia aérea e através do reconhecimento no local. 

Na área de estudo foram reconhecidos os seguintes tipos de usos do solo, representados no Desenho 

IRFEN14-EIA-08:  

• Territórios Artificializados: 

Tecido Urbano 

 Equipamentos coletivos 

 Áreas de Indústria e comércio  

• Áreas Agrícolas e agroflorestais: 

 Áreas de culturas temporárias 

 Áreas de culturas agrícolas heterogéneas  

• Florestas e meios naturais e semi naturais 

 Florestas 

 Florestas abertas e vegetação arbustiva e herbácea 

 Zonas descobertas e com pouca vegetação. 

 Galeria ripícola 

• Corpos de água 

 Cursos de água naturais (Rio Ave) 

 

5.4.3.2. Caraterização Geral da Área em Estudo 

O troço rodoviário localiza-se, na sua quase totalidade, no concelho de Vila Nova de Famalicão (entre 

a travessia do Rio Ave e a ligação à EN14). Ocupa ainda uma reduzida fração do concelho da Trofa, 

nomeadamente no trecho compreendido entre o início do traçado e a travessia sobre o Rio Ave.  

A área de estudo insere-se no Vale do Ave, onde se destaca uma ocupação urbano-industrial - 

habitações, armazéns, unidades industriais, comércio e equipamentos - dispersa por todo o território 

de forma confusa, encontrando-se apenas alguma lógica na sua proximidade relativamente às vias de 

comunicação e, no caso da indústria, também às linhas de água. Trata-se duma área possuidora duma 

rede viária labiríntica, excessivamente densa e com um tráfego intenso. 
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A área de estudo apesar de tradicionalmente se identificar com a presença do rio Ave e corresponder 

à morfologia comum aos vales do Minho, apresenta-se atualmente sem estrutura nem coerência 

interna, ambas destruídas por atuações desordenadas em que, a alguns núcleos urbanos com um 

mínimo de consistência, se seguem largas periferias desqualificadas e outros espaços com usos 

agrícolas e florestais que continuam a ocupar os vazios deixados sem qualquer lógica pelos mais 

diversos tipos de edifícios.  

O projeto tem como objetivos: 

- Eliminação de constrangimentos nos percursos existentes, sobretudo através da construção de uma 

nova Ponte sobre o Rio Ave na sua zona mais estreita, aproximando os municípios; 

- Melhoria das acessibilidades ao Hospital da Trofa e à Estação de Caminho-de-ferro; 

- Aproximação do tecido industrial ao centro habitacional e comercial da Trofa; 

- Reabilitação das margens do Rio Ave. 

5.4.4. Descrição dos Tipos de Uso e Ocupação do Solo na Área de Projeto e Respetiva 

Envolvente 

Com uma extensão de cerca de 2,4 km, este troço rodoviário insere-se numa área de várias realidades 

físicas, referindo-se o uso agrícola como o predominante na área do projeto e respetiva envolvente. 

A Variante à EN14 inicia-se na rotunda existente na Rua Costa Freire (Rotunda 1), desenvolvendo-se 

numa extensão de aproximadamente 2400 m, e termina antes da futura Rotunda a executar na EN14. 

O traçado inclui a execução de 4 rotundas novas e respetivas ligações à malha existente, um Viaduto 

1 – Metro do Porto, sensivelmente, ao km 0+142, duas Obras-de-arte, PP1 ao km 0+330 e a PI1 ao 

km 0+600, e contempla ainda a construção de uma Ponte nova sobre o Rio Ave, entre o km 0+883 ao 

km 1+046.  

O traçado tem portanto início na Rua Costa Freire na rotunda existente em pleno centro urbano da 

Trofa na EN104 assumindo aí características inteiramente urbanas, com povoamento contínuo 

consolidado e alguns edifícios de uso coletivo de organismos públicos, igrejas e escolas localizados 

na envolvente próxima (destacando-se a proximidade à escola EB 2.3 Napoleão Sousa Marques 

localizada a cerca de 25 metros da rotunda). Este tipo de ocupações merecem especial atenção e 

salvaguarda na fase de execução da obra e de exploração do troço rodoviário. 

Nos primeiros 200 metros, o traçado ocupa uma área inteiramente agrícola associada a culturas 

temporárias (milho). 
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Nas figuras seguintes, ilustra-se a localização do início da implantação do traçado assim como alguns 

dos edifícios de uso coletivo anteriormente mencionados. 

  

Figura 31 - Vistas da rotunda onde se inicia o traçado 
Km 0+000 

Figura 32 – Vistas do Km 0+000 ao Km 0+200 com 
ocupação agrícola, associada a culturas temporárias 

(milho). 

  
Figura 33 – Vistas da Escola EB 2.3 Napoleão Sousa 

Marques localizada a cerca de 25 mts do início do 
traçado Km 0+000. 

Figura 34 – Vistas da Igreja Matriz da Trofa 
localizada a cerca de 200 mts a SE do início do 

traçado. 

 

Entre o km 0+200 e o km 0+400, a ocupação predominante é constituída por tecido urbano disperso, 

desenvolvendo-se também sobre parcelas de terreno de uso agrícola e matos. Entre o Km 0+400 e 

Km 0+500 há a referir a interferência do novo traçado com uma área florestal constituída 

essencialmente por pinheiro bravo em consociação com eucalipto. Neste troço há a salientar a 

proximidade à linha ferroviária do Norte, a qual se desenvolve de forma paralela (entre o Km 0+375 e 

Km 0+550), destacando-se o efeito de “cerco” a várias habitações que ficarão limitadas entre a linha 
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ferroviária, a estrada N14 e a via rodoviária em projeto. De realçar a proximidade do Hospital da Trofa, 

para o qual se prevê um acesso (em rotunda) no âmbito do projeto em apreço. 

Nas figuras seguintes, ilustram-se os usos anteriormente referidos. 

  

Figura 35 – Vistas de zona de futuro atravessamento 
do novo traçado ao Km 0+225 a Km 0+325 (atualmente 

zona de matos, após desativação da linha ferroviária 
aqui existente) 

Figura 36 – Vistas do Hospital da Trofa, importante 
edifício de uso coletivo para o qual se prevê um 

acesso e rotunda no âmbito do projeto 

  
Figura 37 – Vistas da envolvente da implantação do 

traçado ao Km 0+300 – quintais particulares que 
sofrerão impactes negativos na construção do mesmo 

Figura 38 – Vistas do efeito de “cerco” a várias 
habitações que ficarão limitadas entre a linha 

ferroviária, a estrada N14 e a via rodoviária em 
projeto entre o Km 0+375 e Km 0+550 
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Figura 39 – Vistas do efeito de “cerco” a várias habitações que ficarão limitadas entre a linha ferroviária, a 

estrada N14 e a via rodoviária em projeto entre o Km 0+375 e Km 0+550 

Ao km 0+600 o traçado atravessa a N14 entrando em zona agroflorestal, e no Km 0+750 projeta-se a 

implantação de uma interseção giratória numa zona de ocupação exclusiva florestal. Destaca-se a 

interferência com o Parque das Azenhas e com os terrenos de uso agrícola na margem do Rio Ave 

que em muito contribuirá para a inviabilização deste raro espaço de elevado valor natural em meio 

urbano. O Parque das Azenhas é um espaço de excelência e afirmação de uma identidade perdida, 

um espaço de qualidade, o centro polarizador de convívio, sociabilização, recreio e lazer, um espaço 

de desenvolvimento sustentável, salvaguardando e preservando recursos naturais. De referir a 

proximidade ao traçado da Farmácia do Hospital, a cerca de 300 mts a Oeste do local da implantação 

da interseção giratória ao Km 0+750. 

Nas figuras seguintes, ilustram-se os usos anteriormente referidos. 

  
Figura 40 – Vistas do Parque urbano do Parque 

das Azenhas 
Figura 41 – Vistas dos terrenos de uso agrícola 

associados a culturas temporárias (milho) na margem 
do Rio Ave 
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Segue-se então a nova travessia sobre o Rio Ave, ao Km 0+950, junto às duas pontes ferroviárias 

(uma desativada e outra em funcionamento), elementos de considerável valor arquitetónico na 

paisagem local. Nas margens do Rio Ave, considere-se a importância dos circuitos pedestres de 

efetiva utilização enquanto área de lazer e prática de desportos em meio urbano. Também a pesca 

desportiva ocorre nas margens do Rio Ave, destacando-se a importância deste uso pelo considerável 

número de praticantes que, nas zonas de açude efetuam esta prática beneficiando de uma paisagem 

de elevado valor natural. 

Nas figuras seguintes, ilustram-se os usos anteriormente referidos. 

  

Figura 42 – Vistas do ponto de atravessamento do 
Rio Ave ao Km 0+950, sentido sul/norte. 

Figura 43 – Pesca desportiva nas margens do Rio 
Ave. 

 
Figura 44 – Vista das duas pontes ferroviárias (uma desativada e outra em funcionamento) nas margens do 

Rio Ave perto da travessia do novo traçado 

 

Após a nova travessia sobre o Rio Ave e o Km 1+400 em redor da EM 508 ocorre uma zona de forte 

ocupação industrial (nomeadamente dos setores têxtil – Indústria Têxtil do Ave - de matadouro 
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industrial e salsicharia – Indústria de Carnes Carneiro). Nesta área, bastante descaraterizada dos seus 

valores naturais encaixa-se o aglomerado habitacional de Lousado, onde ao Km 1+142 do projeto se 

projeta a implantação de uma interseção giratória, sobre uma parcela de terreno onde ocorre 

atualmente um depósito descontrolado de entulhos que em muito contribui para desvalorizar o valor 

natural das áreas desocupadas. 

Nas figuras seguintes, ilustram-se os usos anteriormente referidos. 

  

Figura 45 – Zona da implantação da nova 
interseção giratória ao Km 1+142 

Figura 46 – Forte ocupação industrial na zona da 
implantação da nova interseção giratória ao Km 

1+142 

  

Figura 47 – Zona da implantação da nova 
interseção giratória ao Km 1+142 com o 

aglomerado habitacional de Lousado ao fundo 

Figura 48 – Forte ocupação industrial na zona da 
implantação da nova interseção giratória ao Km 

1+142 

 

Do Km 1+300 em diante, o traçado adquire uma nova perspetiva, voltando a estar inserido em zonas 

agrícolas e agroflorestais - culturas temporárias e pastagens ladeadas de intensa ocupação industrial 
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do lado direito e de uma densa barreira florestal (eucaliptal e pinhal) do lado esquerdo. Especial 

destaque merece a fábrica da Continental – Mabor que surge implantada nas proximidades da via sob 

o quadrante Este entre o Km 1+400 e o Km 1+900, sensivelmente.  

Nas figuras seguintes, ilustram-se os usos anteriormente referidos. 

  

Figura 49 – Vistas de área agrícola e agroflorestal 
(culturas temporárias e pastagens) onde o traçado 
se desenvolverá entre o Km 1+375 e Km 1+950. 

Figura 50 – Vistas da envolvente onde o traçado se 
desenvolverá entre o Km 1+375 e Km 1+950, com 

expressivo uso agrícola tendo como fundo uma vasta 
área florestal (pinheiros e eucaliptos) 

  
Figura 51 – Vistas de forte ocupação industrial - Fábrica da Continental Mabor que acompanha a Este a 

passagem do traçado entre o Km 1+400 e o Km 1+900, sensivelmente 

 

Ao km 2+032 prevê-se a implantação de uma Rotunda, encaixada entre parcelas agrícolas, uso 

industrial e habitacional. A partir desta rotunda e até ao final do traçado, intensifica-se o uso agrícola 
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associado a pastagens permanentes, onde é evidente a atividade de produção pecuária em regime 

extensivo ou semi-extensivo. 

  

Figura 52 – Vistas da envolvente e da zona de 
implantação da nova interseção giratória prevista ao 

Km 2+032. 

Figura 53 – Vistas da envolvente e da zona de 
implantação da nova interseção giratória prevista 

ao Km 2+032. 

 

Figura 54 – Vistas da envolvente com uso agrícola e aglomerado urbano da Portela ao fundo da zona de 
implantação da nova interseção giratória prevista ao Km 2+032 

 

O término do traçado ocorre na ligação à N14 – estrada nacional de ligação entre Porto e Braga que 

com intenso volume de tráfego, apresenta na sua envolvente uma expressiva e desordenada 

ocupação urbana – habitacional, comercial e industrial. A partir do Km 2+000 até ao Km 2+450 onde 

se dará a ligação à N14 através de nova interseção giratória, o traçado adquire postura agrícola com 

os pastos e culturas temporárias a ganharem predominância na envolvente ladeadas por tecido 

urbano descontinuo onde se insere duma forma bastante consistente o parque industrial, comércio e 

algumas habitações dispersas com povoamento disperso, assumindo no final do traçado 
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características inteiramente urbanas, com povoamento contínuo consolidado na N14 no aglomerado 

urbano de Santana onde se dá por terminado o troço em análise. 

Nas figuras seguintes, ilustram-se os usos anteriormente referidos. 

  

Figura 55 – Vistas da N14 ao km 2+508, na zona de 
términus do traçado com implantação da interseção 

giratória. 

Figura 56 – Vistas da envolvente onde o traçado 
intersecta a N14 - expressivo uso agrícola (culturas 

temporárias), verificando-se algum povoamento 
disperso. 

  
Figura 57 – Vistas da envolvente do traçado na N14 - expressiva e desordenada ocupação urbana – 

habitacional, comercial e industrial. 

 

5.4.5. Evolução Previsível na Ausência de Projeto 

Considerando que na ausência do projeto em estudo, não serão expectáveis grandes alterações nos 

padrões de ocupação, em especial nos espaços agrícola e florestal, então em termos de solos, 

também não se esperam alterações com significado. 
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5.5. RECURSOS HÍDRICOS  

5.5.1. Introdução e Metodologia 

Caracterizam-se neste capítulo, os recursos hídricos superficiais e subterrâneos da zona de 

implantação da exploração, relativamente aos aspetos hidrológicos e hidrogeológicos, quanto aos 

usos, respetivas fontes poluidoras e qualidade da água. 

A área de estudo localiza-se na região hidrográfica do Cávado, Ave e Leça (RH2), cujo respetivo Plano 

de Gestão foi aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 16-D/2013, de 22 de maço. 

 

Figura 58 – Regiões Hidrográficas 

 

Nos termos da Diretiva Quadro da Água (DQA) e da Lei da Água (LA), o planeamento de gestão das 

águas está estruturado em ciclos de 6 anos. Assim, o primeiro PGRH da RH2 esteve em vigor até ao 

final de 2015. A Resolução do Conselho de Ministros n.º 52/2016, de 20 de setembro, republicada 

pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 22-B/2016, de 18 de novembro, veio aprovar o 2.º ciclo 

de planeamento dos Planos de Gestão de Região Hidrográfica de Portugal Continental para o período 

2016-2021 para todas as RH. 

https://www.apambiente.pt/_zdata/Politicas/Agua/Legislacao/Comunitaria/DQA/DQA_Diretiva2000_60_CE_23Out.pdf
http://www.dre.pt/pdf1sdip/2005/12/249A00/72807310.PDF
https://dre.pt/application/file/75774049
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Para a caracterização dos recursos hídricos, foram utilizados dados disponíveis no Plano de Gestão 

da Região Hidrográfica do Cávado, Ave e Leça – RH2 (PGRH), no Sistema Nacional de Informação 

de Recursos Hídricos (SNIRH) e no Sistema Nacional de Informação de Ambiente (SNIAmb). 

De forma a obter dados mais pormenorizados foram contactadas a Administração da Região 

Hidrográfica (ARH) do Norte e a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte 

(CCDR-N). 

A análise dos dados de qualidade da água disponíveis para as águas superficiais e subterrâneas foi 

feita tendo por base as normas de qualidade da água atualmente em vigor, nomeadamente as 

estabelecidas pelo Decreto-Lei n.º236/98, de 1 de agosto. 

5.5.2. Recursos Hídricos Superficiais 

5.5.2.1. Massas de Água e Estado Ecológico e Químico 

A área de estudo encontra-se integrada na bacia hidrográfica do Rio Ave. A bacia hidrográfica do rio 

Ave apresenta uma área de 1.459 km², incluindo a bacia do rio Ave e ainda a bacia da ribeira das 

Lajes. Esta bacia é limitada a Norte pela bacia do Cávado, a Este pela bacia do Douro e a Sul pelas 

bacias do Leça e do Douro. O rio Ave nasce a 1.260 m de altitude, na Serra da Cabreira e desenvolve-

se na direção Este-Oeste durante cerca de 101 km, até à foz, em Vila do Conde. Os seus principais 

afluentes são o rio Vizela, na margem esquerda, que drena uma bacia com uma área de 342 km², e o 

rio Este, na margem direita, que drena uma bacia com uma área de 247 km². 

Do ponto de vista da gestão dos recursos hídricos, conforme referido anteriormente a área de estudo 

localiza-se na região hidrográfica do Cávado, Ave e Leça (RH2), o qual se encontra subdividida em 4 

sub-bacias hidrográficas, que integram as principais linhas de água, designadamente Cávado, Ave, 

Leça e Costerias entre o Neiva e o Douro. 

A aplicação do processo de delimitação do 1º ciclo de planeamento na RH2 originou 65 massas de 

água naturais, das quais 60 da categoria rios, 4 da categoria águas de transição e 1 da categoria de 

águas costeiras. Com a revisão efetuada neste 2º ciclo de planeamento mantiveram-se as 65 massas 

de água naturais. 

Com a revisão para o 2º ciclo não foram delimitadas novas massas de água fortemente modificadas 

na RH2, mantendo-se as 17 massas de água identificadas no 1º ciclo. Também com a revisão do 

PGRH foi mantida a única massa de água artificial existente nesta região hidrográfica. 

De acordo com a delimitação constante no PGRH RH2, a área de estudo localiza-se na sub-bacia do 

Ave, na bacia hidrográfica da massa de água superficial da categoria Rio, com a designação “Rio Ave” 

(PT02AVE0130). 
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Figura 59 – Massas de Água Superficiais 

 

A bacia desta massa de água é a de maior dimensão na Região Hidrográfica, desaguando no Oceano 

Atlântico em Vila do Conde. A massa de água apresenta uma extensão de 53km e uma área de 

242km2. 

Quadro 9 – Caraterísticas da massa de água superficial Rio Ave 

Código da 
Massa de 

Água 
Designação Categoria 

Comprimento 

(km) 

Área da Bacia da 
Massa de Água 

(km2) 

Tipo 

PT02AVE0130 Rio Ave Rio 53 242 
Rios do Norte de Média-

Grande Dimensão  

 

A avaliação do estado global das águas de superfície naturais inclui a avaliação do estado ecológico 

e do estado químico.  

O estado ecológico traduz a qualidade da estrutura e do funcionamento dos ecossistemas aquáticos 

associados às águas superficiais e é expresso com base no desvio relativamente às condições de 

uma massa de água idêntica, ou seja, do mesmo tipo, em condições consideradas de referência. As 

condições de referência equivalem a um estado que corresponde à presença de pressões 

antropogénicas pouco significativas e em que apenas ocorrem pequenas modificações físico-

químicas, hidromorfológicas e biológicas.  

A avaliação do estado químico está relacionada com a presença de substâncias químicas que em 

condições naturais não estariam presentes ou que estariam presentes em concentrações reduzidas. 
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Estas substâncias são suscetíveis de causar danos significativos para o ambiente aquático, para a 

saúde humana e para a fauna e flora, devido às suas características de persistência, toxicidade e 

bioacumulação. 

De acordo com a classificação do estado das massas de água superficiais contante no PGRH do Tejo 

e Ribeiras do Oeste, 2.º ciclo, a massa de água PT02AVE0130 – Rio Ave possui a classificação de 

“Medíocre” para o estado ecológico, e de “Insuficiente” para o estado químico, conforme se pode 

verificar nas figuras seguintes. 

 

Figura 60 – Estado Ecológico das Massas de Água Superficiais (Fonte: PGRH RH2, 2016) 

 

Figura 61 – Estado Químico das Massas de Água Superficiais (Fonte: PGRH RH2, 2016) 

 

Atendo às classificações de estado ecológico e químico, efetuadas no âmbito do Plano, o estado final 

da massa de água superficial na área de estudo é considerado “Medíocre”. 
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5.5.2.2. Hidrologia e Hidrografia 

De uma forma geral, a rede de drenagem na área de estudo é muito abundante, com uma elevada 

densidade, do tipo dendítrico, devido principalmente ao substrato pouco permeável, que favorece o 

escoamento superficial em detrimento do escoamento subterrâneo.  

No troço em análise são intercetadas algumas linhas de água, destacando-se o Rio Ave, que será 

transposto ao km 0+898. As restantes linhas de água atravessadas serão repostas por passagens 

hidráulicas. Destaca-se ainda a ribeira de Ferreiros, afluente do rio Ave que se desenvolve 

paralelamente ao projeto na margem norte do rio e que apresenta regime de escoamento permanente. 

No quadro seguinte apresenta-se um resumo das linhas de águas atravessadas pelo projeto. 

Quadro 10 – Linhas de água atravessadas pelo projeto 

Localização 

pK 

Designação 
da Linha de 

Água 

Área 
da 

Bacia 

(km2) 

Comprimento 
da Linha de 

Água 

(km) 

Registo fotográfico 

Forma de restabelecimento 

Elemento Dimensionamento 

0+017 

Afluente de 
margem 

esquerda do 
rio Ave 

4,59 4,71 

 

PH 0.1 3,0 x 3,0 

0+890 Rio Ave 1015 62,2 

 

Ponte 
sobre o 
rio Ave 

162 m 

1+310 
Afluente da 
ribeira de 
Ferreiros 

0,17 0,62 - PH 1.1 Ø 1,20 

1+568 

Ribeira de 
Penouços 

(afluente da 
ribeira de 
Ferreiros) 

1,06 2,22 

 

PH 1.2 3,0 x 3,0 

1+797 
Afluente da 
ribeira de 
Ferreiros 

0,39 1,10 - PH 1.3 Ø 1,50 

2+384 
Ribeira de 
Ferreiros 

2,35 2,55 

 

PH 2.1 2,5 x 2,5 
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No Anexo A do EIA apresenta-se a representação das bacias hidrográficas das linhas de água 

transpostas por passagens hidráulicas, apresentadas no quadro anterior e consideradas no projeto de 

drenagem. 

De acordo com o PGRH RH2, o escoamento anual na foz do rio Ave é, em média, de 1.295 hm3. 

Estima-se que a precipitação média anual sobre a bacia seja de 1.791 mm, correspondendo a 2 319 

hm3. 

Na sub-bacia do Ave verifica-se que o principal afluente da margem direita, rio Este, apresenta um 

escoamento anual total na foz de 160 hm3, perfazendo 12% do volume de escoamento gerado na 

bacia hidrográfica do Ave. 

5.5.2.3. Cheias e Áreas Inundáveis 

As cheias são fenómenos naturais extremos e temporários, provocados por precipitações moderadas 

e permanentes ou por precipitações repentinas e de elevada intensidade. O escoamento dos caudais 

originados por este excesso de precipitação provoca aumento da velocidade das águas e a subida do 

nível originando o extravase do leito normal e a inundação das margens e terrenos vizinhos. Os 

prejuízos resultantes das cheias são em regra elevados, podendo provocar a perda de vidas humanas 

e bens. 

No Desenho IRFEN14-EIA-09, podem observar-se as delimitações das áreas ou zonas inundáveis 

existentes delimitadas na área de estudo. Esta delimitação baseou-se na informação contante dos 

PDM da Trofa e de Vila Nova de Famalicão Câmara Municipal da Trofa, bem como nas cartas 

publicadas da Reserva Ecológica Nacional para ambos os concelhos. Estas zonas foram delimitadas 

no âmbito das revisões dos PDM dos concelhos atravessados, com base na inventariação das marcas 

de cheia, relativas aos principais eventos históricos, bem como nas respetivas cotas de inundação e 

no cálculo dos caudais de cheia.  

Conforme se pode verificar no Desenho IRFEN14-EIA-09, o traçado em estudo, atravessa estas zonas 

inundáveis entre o km 0+000 e o km 0+220, entre o km 0+945 e o km 1+040 e entre o km 1+115 e o 

km 1+845 

O atravessamento de zonas ameaçadas pelas cheias da REN, pelo traçado em estudo é praticamente 

coincidente com as zonas inundáveis delimitadas nos PDM. E verificam-se entre o km 0+000 e o km 

0+220 e entre o km 0+910 e o km 1+845. 

As cheias importantes que se registam na bacia estão associadas às elevadas precipitações do tipo 

frontal, resultantes da passagem de sucessivas superfícies frontais meteorológicas que se deslocam 

do Atlântico para o interior do País. 
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Os aproveitamentos hidráulicos e açudes (a maior parte a fio de água) dos quais se destacam 

Guilhofrei, Ponte da Esperança e Andorinhas, localizados na zona superior da bacia, apresentam uma 

capacidade de armazenamento reduzida sem influência significativa no amortecimento das cheias. 

Na zona em estudo, o rio Ave de forma frequente salta o leito, encontrando-se as áreas inundadas 

cartografadas em sede de PDM. Para a zona em estudo o nível de máxima cheia registado 

corresponde sensivelmente à cota 28,0.  

Na Figura seguinte apresenta-se a foto da cheia de 2014 junto da EN14, situada a cerca de 1km a 

jusante da zona em estudo, onde se pode verificar de forma aproximada o nível de cheio atingido. 

 

 

Figura 62 - Ponte da EN14. Nível de cheia em Janeiro de 2014 (ao lado foto da ponte em condições normais de 
escoamento) 

5.5.3. Recursos Hídricos Subterrâneos 

5.5.3.1. Hidrogeologia 

Do ponto de vista hidrogeológico, o corredor em estudo localiza-se na Unidade Hidrogeológica do 

Maciço Antigo, mais concretamente na massa de água subterrânea do Maciço Antigo Indiferenciado 

da Bacia do Ave, de acordo com INAG (2005) (Figura 64). A descrição apresentada de seguida é 

realizada com base em Almeida et al. (2000). 

A circulação subterrânea nas tochas xistentas é, na maioria dos casos, relativamente superficial, 

condicionada pela espessura da camada de alteração e pela rede de fraturas resultantes da 

descompressão dos maciços. Na maior parte das situações, a espessura com interesse 

hidrogeológico é da ordem de 70 a 100 metros. Alguns acidentes tectónicos de maior expressão 

podem dar origem a circulação mais profunda, mas muitas vezes, esta cai já no domínio do 

hidrotermalismo. 
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Como nas rochas cristalinas a circulação se faz sobretudo numa camada superficial, constituída por 

rochas alteradas ou mais fraturadas, devido à descompressão, os níveis freáticos acompanham 

bastante fielmente a topografia e o escoamento dirige-se em direção às linhas de água, onde se dá a 

descarga. Os níveis freáticos são normalmente muito sensíveis às variações observadas na 

precipitação.  

Os níveis correspondem ao próprio nível freático, já que, do ponto de vista hidráulico, as rochas 

cristalinas têm o comportamento de aquífero livre. Nas zonas de vale a profundidade da zona saturada 

é muito menor que nas zonas mais elevadas: da ordem dos 3-5 metros nas primeiras e a mais de 15 

metros nas segundas. 

As oscilações sazonais são do mesmo sentido em ambos os casos, mas com valores diferentes: nos 

vales a variação entre os períodos húmidos e secos situa-se entre os 2-5 metros, ao passo que nas 

zonas mais altas a variação é maior, havendo casos que superam os 15 metros. Como se sabe, esta 

variação não depende apenas da recarga infiltrada, pois está muito influenciada pela porosidade da 

formação recetora. As rochas cristalinas apresentam, normalmente, valores baixos de porosidade 

eficaz, embora em áreas de forte tectonização a porosidade secundária possa ser já considerável. 

O funcionamento hidráulico é muito simples: recarga pelas precipitações, escoamento superficial e 

hipodérmico importante, armazenamento e fluxo subterrâneo deficiente, quer devido à natureza dos 

terrenos e condições de baixa permeabilidade, quer à delgada espessura do manto de alteração. 

As linhas de fluxo direcionam-se a favor da rede hidrográfica, com pequenas exceções muito 

localizadas perto de emergências sem grande expressão. Mesmo nos períodos húmidos, quando os 

níveis nos rios se encontram altos, o efeito de recarga rio/formações do cristalino é efémero. O mesmo 

não se passa nos terraços aluvionares adjacentes aos rios, completamente dependentes do nível e 

dos caudais do rio. 

A relação entre as formações aquíferas e a rede hidrográfica tem variações sazonais, podendo os rios 

ter o carácter influente ou efluente: influente em período de crescimento do caudal da linha de água e 

em águas altas e efluentes na fase de esvaziamento das linhas de água e em águas baixas.  

Em termos de parâmetros hidráulicos, as rochas xistentas desta região apresentam uma produtividade 

média de 2.1L/s e uma mediana de 1.9L/s, podendo apresentar valores máximos da ordem dos 6L/s. 

Em termos de transmissividade, os valores oscilam entre os 1 e 90m2/dia, contudo, a maior 

concentração de valores é da ordem dos 10 a 20m2/dia. 
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De acordo com APA (2012) e APA (2016), a massa de água subterrânea do Maciço Antigo 

Indiferenciado da Bacia do Ave possui bom estado químico e quantitativo, apresentando uma recarga 

ou disponibilidade hídrica de 124.44hm3/ano. 

5.5.3.2. Inventário de captações de água subterrânea privadas e destinadas ao 

abastecimento público 

Para a elaboração do inventário de captações de água subterrânea privadas e destinadas ao 

abastecimento público, teve-se em conta os dados fornecidos pela APA, I.P. – ARH do Norte, sobre 

as captações de água subterrânea privadas e de abastecimento público na zona em estudo.  

Relativamente ao corredor em estudo existem 139 captações de água subterrâneas privadas, sendo 

que uma será afetada diretamente pelo projeto e duas localizam-se a cerca de 20 metros deste local 

(Anexo C.1, Figura 63 e Desenho IRFEN14-09).  

No que respeita à captação que será afetada diretamente, mais concretamente a captação com o 

ID16, salienta-se que se trata de uma captação do tipo furo vertical, com cerca de 90 metros de 

profundidade e destinada à rega. 

Quanto às captações duas captações que se localizam a menos de 20 metros do traçado em estudo: 

• Captação com o ID5, correspondendo a uma captação do tipo furo vertical, com 82 metros 

de profundidade e destinada à rega; 

• Captação com o ID 23, correspondendo a uma captação do tipo furo vertical, com 20 metros 

de profundidade e destinada à atividade industrial 

No que respeita a captações de água subterrânea para abastecimento público, segundo a APA, I.P. – 

ARH do Norte, no corredor em estudo e na envolvente próxima deste não existem captações de água 

subterrânea para abastecimento público e nem perímetros de proteção definidos ao abrigo do Decreto-

Lei n.º 382/99, de 22 de setembro. 
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Figura 63 – Captações de água subterrânea privadas licenciadas no corredor em estudo, representadas sobre 

a Folha 97 da Carta Militar de Portugal 

 



 

 
 

 
 

 

LIGAÇÃO DO INTERFACE RODOFERROVIÁRIO / EN14 (SANTANA), INCLUINDO NOVA PONTE SOBRE O RIO AVE 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. VOLUME 1 – RELATÓRIO SÍNTESE 

EN14_PB_011_EIA_RS.docx  

Dezembro 2018  116 

No que respeita a captações de água subterrânea para abastecimento público, segundo a APA, 

I.P. – ARH do Norte, no corredor em estudo e na envolvente próxima deste não existem captações, 

nem perímetros de proteção definidos ao abrigo do Decreto-Lei n.º 382/99, de 22 de setembro. 

5.5.3.3. Estado das Massas de Água Subterrâneas 

Do processo de revisão de delimitação das massas de água, no âmbito do 2.º ciclo de planeamento 

do PGRH, mantiveram-se na RH2 as 4 massas de água subterrânea identificadas no 1.º ciclo.   

De acordo com a delimitação constante do PGRH da RH2, a área de estudo localiza-se na bacia 

da massa de água subterrânea “PTA0X2RH2_ZV2006 – Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do 

Ave”, com 1472,78 km2 de área.  

 
Figura 64 – Enquadramento do corredor em estudo nas massas de águas subterrâneas (adaptado de INAG, 

2005) 
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De acordo com o referido Plano, a avaliação do estado das massas de água subterrâneas engloba 

a avaliação do estado quantitativo e do estado químico, tendo-se adotado a metodologia proposta 

no Guia n.º 18 “Guidance on Groundwater Status and Trend Assessment” (CIS – WFD, 2009).  

De acordo com o citado guia, para se avaliar o estado químico e quantitativo de uma massa de 

água, torna-se necessário realizar uma série de testes químicos e quantitativos relevantes para os 

elementos em risco e que se aplicam à massa de água em questão. A classificação final da massa 

de água é obtida pela pior classificação dos testes, sendo necessário realizar todos aqueles que 

são relevantes. O estado da massa de água corresponde ao pior estado registado – quantitativo e 

químico.   

De acordo com a classificação do estado das massas de água superficiais contante no PGRH da 

RH2, a massa de água subterrânea PTA0X2RH2_ZV2006 – Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia 

do Ave, possui a classificação de “Bom” para o estado quantitativo, e de “Bom” para o estado 

químico, conforme se pode verificar nas figuras seguintes. 

 
Figura 65 - Avaliação do estado quantitativo da RH2 (Fonte: PGRH RH2, 2016; SNIAmb) 

 
Figura 66 - Avaliação do estado químico da RH2 (Fonte: PGRH RH2, 2016; SNIAmb) 
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Atendendo às classificações de estado quantitativo e químico, efetuadas no âmbito do Plano, o 

estado final da massa de água subterrânea na área de estudo é considerado “Bom”. 

 

5.5.3.4. Vulnerabilidade à poluição e potenciais contaminantes associados à atividade 

em estudo 

De seguida apresenta-se a caracterização da vulnerabilidade à poluição das águas subterrânea no 

corredor em estudo, de acordo com INAG (2000), com base na utilização da metodologia EPPNA 

(Equipa do Projeto do Plano Nacional da Água). 

Importa referir que em APA (2012) foi determinada a vulnerabilidade à poluição com base no Índice 

de Suscetibilidade, contudo, nos documentos disponibilizados no sítio da Internet da APA, I.P. não se 

encontra disponível o mapa com o resultado final da aplicação desta metodologia. Apenas é referido 

que as classes de suscetibilidade mais altas localizam-se na zona costeira, numa área a noroeste de 

Braga, em Barcelos e a norte da Trofa, podendo esta última zona ser no corredor em estudo, devido 

às extensas zonas aluvionares aqui existentes. 

A nível da massa de água subterrânea, de acordo INAG (2000), a vulnerabilidade à poluição segundo 

a metodologia EPPNA, é maioritariamente da classe V6 – Vulnerabilidade baixa a variável (aquíferos 

em rochas fissuradas), consequência do facto de se tratar de uma área constituída por maciços 

graníticos e rochas xistentas. No entanto, identificam-se ainda zonas com as classes V4 – 

Vulnerabilidade média (aquíferos em sedimentos não consolidados sem ligação hidráulica com a água 

superficial) e V3 – Vulnerabilidade alta (aquíferos em sedimentos não consolidados com ligação 

hidráulica à águas superficial), associadas aos depósitos detríticos do Plistocénico e às formações 

aluvionares, respetivamente. 

No corredor em estudo e segundo a metodologia EPPNA, a vulnerabilidade à poluição nas águas 

subterrâneas varia entre a baixa a variável (V6) a alta (V3), estando associadas às rochas xistentas e 

aos depósitos aluvionares, respetivamente. Salienta-se ainda que os materiais detríticos do Plio-

Plistocénico apresentam uma vulnerabilidade média (V4) ((Figura 67). 
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Figura 67 - Mapa do Índice de EPPNA para o corredor em estudo (adaptado de INAG, 2000) 

 

5.5.4. Zonas Protegidas 

No contexto da Diretiva Quadro da Água e da Lei da Água, “zonas protegidas” são zonas que requerem 

proteção especial ao abrigo da legislação comunitária no que respeita à proteção das águas 

superficiais e subterrâneas ou à conservação dos habitats e das espécies diretamente dependentes 

da água. A identificação e o registo destas zonas são efetuados de acordo com as definições e 

procedimentos que constam DQA e da Lei da Água.  

A Lei da Água define na alínea jjj) do artigo 4.º que as zonas protegidas são constituídas por:  

• Zonas designadas para a captação de água destinada à produção de água para consumo 

humano; 

• Zonas designadas para a proteção de espécies aquáticas de interesse económico; 

• Zonas designadas como águas de recreio (águas balneares); 

• Zonas designadas como zonas vulneráveis aos nitratos de origem agrícola; 
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• Zonas designadas como zonas sensíveis em termos de nutrientes; 

• Zonas designadas para a proteção de habitats e da fauna e flora selvagens e a conservação 

das aves selvagens; 

• Zonas de máxima infiltração, a delimitar pela administração de região hidrográfica 

territorialmente competente, e são objeto de legislação específica; 

• Sítios Ramsar. 

 

De acordo com a informação constante do PGRH RH2 (2.º ciclo de planeamento) apresenta-se 

seguidamente o número de massas de água abrangidas por zonas protegidas nesta região 

hidrográfica, apresentando-se também a indicação das zonas protegidas intercetadas pelas massas 

de água superficial “PT05TEJ1022 – Vala da Azambuja) e subterrânea “PTT1_C2 – Bacia do Tejo-

Sado / Margem Direita”. 

Quadro 11 – Zonas protegidas na RH2 

Zonas protegidas 
N.º de Massas de 
água abrangidas 

na RH2 

Massa de água 
superficial 

“PT02AVE0130 – 
Rio Ave” 

Massa de água 
subterrânea 

“PTA0X2RH2_ZV200
6 – Maciço Antigo 
Indiferenciado da 

Bacia do Ave” 

Zonas de captação de 
água superficial para a 
produção de água para 
consumo humano  

Rios  8 Abrangida - 

Rios 
(albufeiras) 

2 - - 

Captações de água subterrânea para a 
produção de água para consumo humano  

3 - Abrangida 

Águas piscícolas  
Salmonídeos  15 - - 

Ciprinídeos 9 - - 

Zonas de produção de moluscos bivalves  4 - - 

Águas balneares  

Águas 
costeiras e de 
transição  

2 - - 

Águas 
interiores 

5 - - 

Zonas vulneráveis a nitratos de origem 
agrícola 

1 - - 

Zonas sensíveis em termos de nutrientes 4 - - 

Zonas designadas para 
a proteção de habitats e 
da fauna e flora 
selvagens e a 
conservação das aves 
selvagens  

Sítios de 
interesse 
comunitário  

21 - - 

Zonas de 
proteção 
especial 

4 - - 
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Verifica-se que a massa de água superficial PT02AVE0130 – Rio Ave constitui uma zona protegida de 

acordo com os critérios da Lei da Água e constantes no PGRH RH2, dada a existência de captações 

de água superficial para consumo humano neste curso de água. 

Da mesma forma, no que se refere à massa de água subterrânea PTA0X2RH2_ZV2006 – Maciço 

Antigo Indiferenciado da Bacia do Ave, esta constitui uma zona protegida, pois constitui uma massa 

de água onde se localizam captações subterrâneas para abastecimento público, devendo ser 

preservada a quantidade e qualidade dos recursos hídricos subterrâneos. 

5.5.5. Zonas Hídricas Sensíveis 

No âmbito do protocolo de cooperação entre o LNEC e o INAG para elaboração do Estudo "Avaliação 

e Gestão Ambiental das Águas de Escorrência de Estradas", que decorreu entre 2001 e 2004, foi 

desenvolvida uma “Proposta de uma metodologia para a identificação de Zonas Hídricas Sensíveis 

aos poluentes rodoviários”(Leitão, 2005). 

Esta metodologia permite diferenciar as áreas onde não se devem efetuar descargas diretas de águas 

de escorrência, os meios onde isso não constitui problema e, ainda, as zonas entre estes dois 

extremos, que requerem uma avaliação específica através de uma análise casuística. Constitui-se 

assim uma ferramenta útil para a avaliação de impactes ambientais das águas de escorrência de 

estradas no meio hídrico, integrando o solo como interface entre a superfície e as águas subterrâneas. 

Segundo o referido estudo, Zonas hídricas sensíveis aos poluentes rodoviários são definidas como 

zonas do domínio hídrico interior – subterrâneo e superficial, de transição e costeiro, que pelas suas 

características físicas e químicas intrínsecas, pelos seus usos e pelos ecossistemas que suportam 

constituem, separadamente ou cumulativamente, áreas mais sensíveis à poluição gerada pela 

circulação rodoviária. São entendidas como áreas a proteger, para onde não se devem fazer 

descargas diretas de águas de escorrência de estradas. 

A metodologia desenvolvida pelo LNEC/INAG é apresentada sob a forma de um fluxograma, 

apresentando-se nos quadros abaixo apresentados um resumo das definições de zonas sensíveis, 

zonas não sensíveis e, ainda, zonas que requerem avaliação específica. 

Águas interiores superficiais 

Para as águas interiores superficiais, deverá ser utilizada a lista de identificação de zonas sensíveis - 

águas doces superficiais, relativa a descargas de águas residuais urbanas, definida no Anexo do 

Decreto-Lei n.º 172/2001, as zonas menos sensíveis segundo o DL nº 149/2004, como ponto de 
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partida de locais que, por terem sensibilidade particular, merecerão também uma análise de 

sensibilidade aos poluentes rodoviários. 

Outras zonas sensíveis são as apresentadas no quadro seguinte. 

Quadro 12 - Zonas sensíveis, zonas não sensíveis e, ainda, zonas que requerem avaliação específica em 
Águas interiores superficiais (Fonte: Leitão et al, 2005) 

Zonas Sensíveis 

- Zonas de proteção de captações em albufeiras de águas públicas; 

- Sistemas de retenção de água de pequena dimensão; 

- Canais de distribuição de água para rega; 

- Todas as zonas sensíveis definidas pela legislação em vigor. 

Zonas não Sensíveis 
- Rios que drenem diretamente para o Oceano Atlântico (sem usos 
conquícolas). 

Observações - Restantes situações requerem avaliação específica. 

Águas interiores subterrâneas 

As águas interiores subterrâneas são todas classificadas como zonas sensíveis ou que requerem 

avaliação específica. 

Quadro 13 - Zonas sensíveis, zonas não sensíveis e, ainda, zonas que requerem avaliação específica em 
Águas interiores subterrâneas (Fonte: Leitão et al, 2005) 

Zonas Sensíveis 

- meios carsificados ou muito fissurados; 

- áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos; 

- zonas com nível piezométrico temporariamente muito próximo da superfície 
(<1m); 

- Perímetro de proteção intermédia de captações que exploram recursos 
hidrominerais 

Observações - Restantes situações requerem avaliação específica. 

Zona de transição  

No quadro seguinte são apresentadas as zonas sensíveis e não sensíveis em Zonas de transição. 

Quadro 14 -  Zonas sensíveis, zonas não sensíveis e, ainda, zonas que requerem avaliação específica em 
zonas de transição (Fonte: Leitão et al, 2005) 

Zonas Sensíveis - Zonas confinadas, sujeitas a influência de marés. 

Zonas não Sensíveis - Zonas não confinadas. 

Zona Costeira 

Entende-se que dadas as características do tipo de águas das zonas costeiras, estas devem ser 

consideradas como zonas não sensíveis aos poluentes rodoviários. 

Zonas que requerem avaliação específica 

Em zonas que requerem uma avaliação específica, a descarga de águas de escorrência não é 

permitida, sem tratamento prévio, se da sua avaliação se concluir que: 
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• as águas de escorrência apresentam Concentração Média Local (CML) com um ou mais dos 

seguintes valores: Pb > 75 μg/l; Cu > 75 μg/l ou Zn > 800 μg/l; ou 

• as águas de escorrência apresentam CML inferiores ao valores indicados anteriormente mas 

o solo das faixas contíguas à estrada apresenta um ou mais dos seguintes valores: Pb > 

530mg/kg; Cu > 190mg/kg ou Zn > 720mg/kg. 

Os objetivos de qualidade exigidos para a descarga das águas de escorrência deverão ser tais que 

permitam proteger e, se possível, não agravar as condições do meio aquático recetor, em função dos 

seus usos (produção de água para consumo humano, águas balneares, águas piscícolas, águas 

conquícolas, águas destinadas à rega, entre outros), respeitando os objetivos impostos pela Diretiva-

Quadro da Água. Devem, ainda, estar sempre subjacentes as exigências de qualidade da água em 

função do seu uso, de acordo com o estabelecido no Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto. 

A maior ou menor sensibilidade do meio face a uma pressão imposta pela poluição rodoviária é 

analisada na perspetiva dos recursos hídricos, e também dos solos nos aspetos em que se verifica 

interdependência destes com as águas subterrâneas, atendendo aos seus usos e ecossistemas 

associados. 

As zonas sensíveis, entendidas como áreas a proteger, para onde não se devem fazer descargas 

diretas de águas de escorrência de estradas, pelo que o projeto da estrada deve desde logo evitar a 

sua afetação. Existem, no entanto, situações onde não é possível evitar tais descargas, devendo-se 

nesses casos implementar sistemas de tratamento adequados, promovendo a diminuição da poluição 

para níveis aceitáveis antes da descarga, de modo a garantir a proteção sustentável do recurso Água 

definida na Diretiva-Quadro da Água. 

Da análise aos critérios acima indicados, identificam-se como zonas hídricas sensíveis na área do 

projeto: 

• Depósitos aluvionares em todo o traçado, associados ao rio Ave, com orientação aproximada 

E-W e às ribeiras de 1ª ordem que se estabelecem em ambas as margens desse rio, 

nomeadamente a Ribeira de Ferreiros a norte e, a sul, a ribeira que se desenvolve próximo 

do interface rodoferroviário (início do traçado). 

• Áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos / Áreas de Máxima Infiltração 

identificadas nas cartas da REN dos concelhos atravessados; 

• Rio Ave e linhas de água afluentes nas margens norte e sul, que são utilizadas para rega.  
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5.5.6. Usos da Água 

Em termos de necessidades de água, estimam-se que os consumos atuais de água para os vários 

usos na região hidrográfica do Cávado, Ave e Leça (RH2), sejam de 7554,2 hm3, correspondendo 

cerca de 94% da água utilizada para produção de eletricidade. No que se refere a usos urbanos, são 

consumidos na RH2 cerca de 61hm3. 

Os valores estimados das necessidades hídricas globais da região, por setor de atividade são os 

apresentados no quadro seguinte. 

Quadro 15 – Necessidades Hídricas por setor de atividade (Fonte: PGRH RH2, 2016) 

Setor 
Volume (hm3) 

Total 
Superficial Subterrâneo 

Urbano  

Abastecime
nto público  

58,13  0,85  58,98 

Consumo 
particular 

0,00  1,88  1,88  

Industrial  
PCIP  9,63  -  9,63  

Não PCIP 19,41  15,60  35,01  

Agrícola  
Agricultura  124,84  189,26  314,10  

Pecuária 0,33  3,17  3,50  

Turismo  
Golfe  0,00  1,80  1,80  

Hotelaria -  0,04  0,04  

Energia  

Hidroelétric
a <10m 

3055,98  -  3055,98  

Hidroelétric
a >10m 

4073,20  -  4073,20  

Outros - 0,09 0,09 

Total 7341,52  212,68  7554,20  

 

Na área de estudo, relativamente às águas superficiais não foram identificados usos relacionados com 

produção de energia elétrica, abastecimento público nem usos balneares. Em algumas das linhas de 

água regista-se a presença de moinhos e azenhas (como por exemplo na zona do rio Ave no concelho 

da Trofa) e pequenos açudes para acumulação de água. 

De acordo com a informação fornecida pela APA-ARH Norte, na área de estudo verifica-se apenas a 

existência de duas captações superficiais licenciadas, localizadas na margem direita do rio Ave, junto 

ao local da nova Ponte, utilizadas para fins industriais. 
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Figura 68 – Captações de água superficial privadas licenciadas na área de estudo 

 

É possível que ocorra utilização das águas superficiais para rega de culturas agrícolas, 

nomeadamente nas que ocorrem junto às margens das linhas de água, embora não se disponha de 

informação concreta relativamente a este aspeto. Os regadios identificados na área de estudo são 

regados a partir de águas superficiais.  

Os usos identificados das águas subterrâneas existentes na área de estudo prendem-se com a 

existência de captações que abastecem zonas e/ou unidades industriais e poços e/ou furos de 

abastecimento doméstico local e rega (Figura 68 e Anexo C.1). 

De acordo com informação fornecida pela Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAP-

Norte), representada no Desenho IRFEN14-EIA-09, entre o km 1+300 e o final do traçado, é 

atravessada a zona do Regadio Levada do Rebelo, gerida pela respetiva Junta de Agricultores, 

associação de regadio tradicional criada para promoção da agricultura, produção animal, caça, floresta 

e pesca. 

A área do regadio desenvolve-se na margem norte do rio Ave, ao longo da bacia da ribeira de 

Ferreiros, até à ligação do traçado à EN14, numa área de 37,3ha, servindo 25 beneficiários. O projeto 

interceta esta área de regadio, desde o km 1+315 até ao final. 
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5.5.7. Pressões sobre as Massas de Água 

No que se refere a informação referente às pressões sobre os recursos hídricos superficiais e 

subterrâneos, de acordo com o PGRH da RH2, as pressões naturais e antropogénicas sobre as 

massas de água, estão relacionadas com as seguintes categorias: 

• Poluição tópica:  

o Urbanas – ETAR urbanas, fossas sépticas coletivas, descarga de coletores de águas 

residuais urbanas não tratadas; 

o Pecuária – Suiniculturas e aviculturas; 

o Indústria – Indústrias, agroindústrias, centrais térmicas, aterros sanitários e lixeiras 

encerradas; 

o Aquacultura; 

o Indústria extrativa. 

• Poluição difusa com origem na atividade agrícola, florestas, pastagens, territórios 

artificializados, zonas com vegetação arbustiva ou herbácea, e áreas de espalhamento de 

efluentes no solo. 

• Carga poluente não quantificável – Poluição tópica e difusa: 

o Aterros sanitários e lixeiras encerradas; 

o Aquacultura 

o Indústria extrativa; 

o Outros passivos ambientais; 

o Indústria transformadora. 

o ETAR urbanas 

• Pressões morfológicas e hidromorfológicas: 

o Infraestruturas transversais (barragens e açudes); 

o Projetos de regularização de linhas de água; 

o Extração de inertes; 

o Transferências entre bacias; 

o Captações de água. 

As pressões tópicas mais significativas sobre as massas de água superficiais da RH2 consistem nos 

efluentes domésticos urbanos, nas indústrias e nos aterros sanitários. Nas pressões difusas a 

agricultura é a que apresenta maior relevância. 

Na área de estudo, as principais fontes de potencial degradação dos recursos hídricos estão 

relacionadas com o tráfego rodoviário na rede viária que atravessa a área de estudo (produção de 

escorrências do pavimento das vias que são transportadas até aos meios recetores em situações de 
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precipitação), com a produção de águas residuais de origem doméstica e industrial e com a poluição 

originada pelas atividades agrícolas. 

De acordo com a informação disponibilizada pela APA-ARHTO, na massa de água do Rio Ave existe 

apenas uma fonte pontual inventaria na área de estudo, correspondente à descarga da ETAR de uma 

unidade industrial existente na margem norte do rio. 

 

Figura 69 – Pressões pontuais verificadas na área de estudo (APA-ARHTO) 

 

5.5.8. Rede de Águas e Saneamento 

A empresa Águas do Norte é responsável pela concessão da exploração e da gestão do sistema 

multimunicipal de abastecimento de água e de saneamento do Norte de Portugal, onde se incluem os 

concelhos de Trofa e Vila Nova de Famalicão. 

Da análise da informação recolhida junto da Águas do Norte, na área de estudo verifica-se a existência 

de condutas de recolha de águas residuais que acompanham a margem direita do rio Ave, bem como 

a margem direita da ribeira de Ferreiros, conforme se pode observar no Desenho IRFEN14-09. 

A interferência com esta infraestrutura e respetivo restabelecimento será analisado em fase posterior 

do Projeto (Projeto de Execução), no âmbito da especialidade Serviços Afetados. 
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5.5.9. Qualidade da Água 

5.5.9.1. Enquadramento Legislativo 

Com base nas normas e critérios de classificação para avaliação da aptidão das águas, contemplados 

no Decreto-Lei n.º 236/98 de 1 de agosto, a qualidade da água na zona de estudo será avaliada 

considerando os seus usos potenciais. 

Considerando as características das linhas de água em estudo e as atividades predominantes na área 

envolvente assumiu-se, nesta fase, que a qualidade da água superficial será analisada em termos de 

qualidade mínima, de água destinada à produção de água para consumo humano e de água destinada 

à rega. A avaliação da qualidade da água subterrânea será efetuada com base nos critérios 

estabelecidos para água destinada à produção de água para consumo humano e para água destinada 

à rega. 

Quadro 16- Classes de critérios para a avaliação da qualidade das águas superficiais (anexos do D.L. n.º 
236/98, de 1 de agosto) 

Uso Anexo do DL 236/98 

Produção de Água para Consumo Humano A1 I 

Produção de Água para Consumo Humano A2 I 

Produção de Água para Consumo Humano A3 I 

Águas destinadas à Rega XVI 

Qualidade Mínima das Águas Superficiais XXI 

 

De acordo com o mesmo Decreto-Lei, no Quadro 17 indicam-se os valores limite associados a cada 

um dos usos acima referidos. 

Quadro 17 - Valores máximos recomendados e admissíveis para a qualidade da água, segundo os tipos de uso 

Parâmetro Unidades 

Consumo Humano Rega 
Qualidade 

Mínima 

Anexo I 
Anexo XVI Anexo XXI 

A1 A2 A3 

VMR VMA VMR VMA VMR VMA VMR VMA VMA 

pH - 
6,5-
8,5 

- 
5,5-
9,0 

- 
5,5-
9,0 

- 
6,5-
8,4 

4,5-
9,0 

5,0-9,0 

Temperatura ºC 22 25 22 25 22 25 - - 30 

Condutividade (uS/cm) 1000 - 1000 - 1000 - - - - 

Sólidos 
Suspensos Totais mg/l 

25 - - - - - 60 - - 

OD* % Sat. 70 - 50 - 30 - - - 50 

Alumínio mg/l - - - - - - 5 20 - 
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Parâmetro Unidades 

Consumo Humano Rega 
Qualidade 

Mínima 

Anexo I 
Anexo XVI Anexo XXI 

A1 A2 A3 

VMR VMA VMR VMA VMR VMA VMR VMA VMA 

Arsénio mg/l 0,01 0,05 - 0,05 0,05 0,1 0,1 10 0,1 

Azoto Amoniacal mg/l NH4 0,05 - 1 1,5 2 4 - - 1 

CBO5 mg/l O2 3 - 5 - 7 - - - 5 

CQO mg/l O2 - - - - 30 - - - - 

Cádmio mg/l 0,001 0,005 0,001 0,005 0,001 0,005 0,01 0,05 0,01 

Cloretos mg/l 200 - 200 - 200 - 70 - - 

Chumbo mg/l - 0,05 - 0,05 - 0,05 5 20 0,05 

Cianetos mg/l - 0,05 - 0,05 - 0,05 - - 0,05 

Cobre mg/l 0,02 0,05 0,05 - 1 - 0,2 5 0,1 

Crómio mg/l - 0,05 - 0,05 - 0,05 0,1 20 0,05 

Ferro mg/l - - - - - - 5 - - 

Manganês mg/l 0,05 - 0,1 - 10 - 0,20 10 - 

Mercúrio mg/l 0,0005 0,001 0,0005 0,001 0,0005 0,001 - - 0,001 

Níquel mg/l - - - - - - 0,5 2 0,05 

Nitratos mg/l NO3 25 50 - 50 - 50 50 - - 

Sulfatos mg/l SO4 150 250 150 250 150 250 575 - 250 

Zinco mg/l 0,5 3 1 5 1 5 2 10 0,5 

Coliformes Fecais  (NMP/100ml) 50 - 5000 - 50000 - - - - 

Coliformes Totais  (NMP/100ml) 20 - 2000 - 20000 - - - - 

Estreptococo 
Fecais  (NMP/100ml) 

20 - 1000 - 10000 - 100 - - 

* Valores Mínimos Admissíveis 

5.5.9.2. Caracterização da Qualidade das Águas Superficiais 

Com o objetivo de caracterizar a qualidade das águas superficiais da zona em estudo, utilizaram-se 

dados das campanhas de amostragem realizadas nos últimos anos, na estação mais próxima da área 

de estudo, localizada na bacia hidrográfica do rio Ave, pertencente à Rede de qualidade das águas 

superficiais do Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos da APA.  

Para o efeito recorreu-se aos resultados recolhidos na estação Ponte Trofa (05F/03), localizada a 

cerca de 900 m do projeto em estudo, cujas caraterísticas são apresentadas no Quadro 18. 
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Quadro 18 – Características da estação da qualidade da água 05F/03 – Ponte Trofa (Fonte: SNIRH, 2018) 

Designação Código 
Curso de 

Água 
Altitude (m) 

Coordenadas de 
Gauss Ano início 

observação 
X Y 

Ponte Trofa 05F/03 Rio Ave 
25 

164400 486300 
Ativa desde 

1999 

Na Figura 70 representa-se a localização da estação de qualidade da água da na estação Ponte 

Freiria. 

 

Figura 70 - Localização das estações de monitorização de água superficial na área de estudo (Fonte: SNIRH, 
2018) 

No Quadro 19 – apresentam-se os valores obtidos através do sítio de internet Sistema Nacional de 

Informação de Recursos Hídricos - SNIRH, referentes aos diversos parâmetros de qualidade da água 

registados na estação Ponte Trofa, entre outubro de 2012 e setembro de 2017. 
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Quadro 19 – Parâmetros de Qualidade da Água registados na estação de Ponte Trofa (Fonte: SNIRH, 2018) 

Parâmetros 
Valores 
Obtidos 

Água para Consumo Humano Água para 
Rega 

Qualidade 
Mínima A1 A2 A3 

VMR VMA VMR VMA VMR VMA VMR VMA VMA 

Arsénio (mg/l) 0,0027 C C - C C C C C C 

Azoto Amoniacal  

(mg/l NH4) 
0,34 NC - C C C C - - C 

CBO5 (mg/l O2) 3,24 NC - C - C - - - C 

CQO (mg/l O2) 13,71 - - - - C - - - - 

Chumbo (mg/l) <0,001 - C - C - C C C C 

Cianetos (mg/l) <0,005 - C - C - C - - C 

Condutividade (uS/cm) 343,4 C - C - C - - - - 

Crómio (mg/l) 0,0022 - C - C - C C C C 

Cádmio (mg/l) 0,00025 C C C C C C C C C 

Manganês (mg/l) 0,0028 C - C - C - C C - 

Mercúrio (mg/l) 0,00001 C C C C C C - - C 

Nitratos (mg/l NO3) 10,46 C C - C - C C - - 

Oxigénio Dissolvido (% 
sat)* 

85,67 C - C - C - - - C 

SST (mg/l) 11,51 C - - - - - C - - 

Temperatura (°C) 16,0 C C C C C C - - C 

      Zinco (mg/l) 0,04 C C C C C C C C C 

      C – Conforme;    NC – Não conforme 

Os dados obtidos na estação de amostragem localizada no rio Ave são indicativos de uma água com 

ligeira contaminação orgânica, registando-se não-conformidades relativamente a valores limite 

estabelecidos para os parâmetros azoto amoniacal e CBO5, relativamente ao uso da água para 

produção para consumo humano, com classe de tratamento A1. 

Os incumprimentos verificados são indicativos de uma água contaminada, resultado dos efeitos da 

poluição difusa verificada na zona em estudo, devida às práticas agrícolas e descargas de águas 

residuais, sem qualquer tipo de tratamento, nas linhas de água. 

Por forma a complementar a análise da qualidade da água, apresenta-se seguidamente a informação 

contante do Anuário disponibilizada no SNIRH, que classifica as massas de água tendo em 

consideração 28 parâmetros. Esta classificação corresponde à proposta da Direção de Serviços de 

Controlo da Poluição da antiga Direção Geral dos Recursos e Aproveitamentos Hidráulicos (ex-INAG) 

em 1980, corrigida e complementada com os valores constantes da classificação do mesmo tipo 

utilizado em França, uma vez que este país tem condições climáticas em algumas regiões 

relativamente similares às de Portugal. 
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A classificação materializa-se em cinco classes, quanto à qualidade, que se apresentam no Quadro 

20. 

Quadro 20 - Classificação dos cursos de água superficiais de acordo com as suas características de qualidade 
para usos múltiplos 

Classe Nível de Qualidade 

A 

Excelente 

Água de boa qualidade, isenta de poluição, podendo satisfazer todos os usos, inclusive o 
abastecimento de água potável, com tratamento físico simples e desinfeção. 

B 

Boa 

Água de razoável qualidade, ligeiramente inferior à classe A, apta a satisfazer ainda todos os usos, 
mas no caso de abastecimento público para água potável terá de ser submetida a um tratamento físico-
químico convencional e desinfeção.  

C 

Razoável 

Água com qualidade “aceitável”, permitindo ainda a existência de vida piscícola (espécies menos 
exigentes) mas com reprodução aleatória; recreio sem contacto direto; irrigação e no caso de ausência 
de águas de melhor qualidade, o uso para abastecimento público exige pré-cloragem, tratamento 
físico-químico adequado e desinfeção. 

D 

Má 

Água com qualidade “medíocre”, permitindo a navegação e podendo ainda ser utilizada na irrigação 
de espécies vegetais menos sensíveis ou que produzem alimentos que não sejam consumidos 
diretamente, e ainda eventualmente na indústria como águas de arrefecimento. 

E 

Muito Má 

Águas que ultrapassam o valor máximo D para um ou mais parâmetros. Águas excessivamente 
poluídas e como tal impróprias para qualquer uso. 

De acordo com o Anuário disponibilizado no SNIRH, as estações de monitorização da bacia do rio 

Ave, apresentam, no último ano disponível (2013), a classificação de “Razoável” e “Má”, 

correspondendo a águas de qualidade aceitável com algumas limitações, a Norte da bacia, e a águas 

que apenas podem ser usadas para irrigação de espécies menos sensíveis e de produtos que não 

sejam consumidos diretamente, na zona Este. De acordo com a informação disponibilizada no SNIRH 

os parâmetros Coliformes fecais, Coliformes totais e Estreptococos fecais são responsáveis pela 

classificação atribuída, sendo reflexo de água com elevada contaminação microbiológica. 

 

Figura 71 – Qualidade da água superficial na bacia do Ave (Fonte: SNIRH, 2018) 

 

https://snirh.apambiente.pt/snirh/_dadossintese/qualidadeanuario/global/resumo_estacao.php?sel_codigo=04H/01&sel_estacao_nome=GARFE&classe=C
https://snirh.apambiente.pt/snirh/_dadossintese/qualidadeanuario/global/resumo_estacao.php?sel_codigo=04H/01&sel_estacao_nome=GARFE&classe=C
https://snirh.apambiente.pt/snirh/_dadossintese/qualidadeanuario/global/resumo_estacao.php?sel_codigo=04H/01&sel_estacao_nome=GARFE&classe=C
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5.5.9.3. Caracterização da Qualidade das Águas Subterrâneas 

Como os reservatórios dos aquíferos do Maciço Hespérico são constituídos por materiais estáveis, as 

águas, quando não são excessivamente influenciadas por processos antropogénicos, apresentam 

uma mineralização baixa, e uma qualidade química aceitável. No entanto, em consequência da 

reduzida capacidade de reação do meio, é frequente as águas subterrâneas apresentarem valores 

baixos de pH (próximos de 5), permitindo que algumas espécies químicas, pouco solúveis noutras 

condições, atinjam concentrações indesejáveis: estão neste caso o alumínio, o ferro e o manganês 

(Almeida et al, 2000). 

De um modo geral em termos de qualidade da água subterrânea para consumo humano, de acordo 

com Almeida et al. (2000), verifica-se que o pH, ferro, cloreto, sulfato e o sódio ultrapassam os Valores 

Máximos recomendáveis (VMR) e dos Valores Máximos Admissíveis (VMA) constantes no anexo I do 

Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto. Os nitratos encontram-se, de um geral, muito abaixo do seu 

VMR, contudo, pontualmente, existem áreas agrícolas onde as concentrações deste parâmetro 

disparam para valores acima do VMA, designadamente 50mg/L. Salienta-se ainda a frequente 

contaminação microbiológica, consequência do fraco poder depurador do meio. 

Para uma análise mais local, recorreu-se ao SNIRH, contudo, constatou-se a inexistência de estações 

de monitorização da qualidade da água subterrânea no corredor em estudo e na envolvente próxima, 

sendo que a estação mais próxima (97/N1) situa-se a cerca de 3.6km a sudoeste e encontra-se inativa 

desde 2006. 

Assim, recorreu-se à análise efetuada em Atkins (2009), onde foi elaborada uma análise dos dados 

existentes para as estações de monitorização mais próximas e conclui-se que existem excedências 

pontuais em alguns parâmetros, nomeadamente microbiológicos, pH, nitratos e nitritos, possivelmente 

relacionados com atividades agrícolas, comprovando-se assim o referido anteriormente. 

5.5.10. Evolução Previsível na Ausência de Projeto 

Relativamente ao descritor Recursos Hídricos e Qualidade da Água, a não concretização do atual 

projeto mantém, de um modo geral, as características descritas na situação de referência, uma vez 

que não se observarão, previsivelmente, alterações significativas à escala de tempo considerada, com 

exceção da intensificação da exploração, quer das águas superficiais, quer subterrâneas, a níveis de 

água mais superficiais e a níveis de água mais profundos, através da construção de novas captações 

de água. 
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Contudo, Santos (2003) refere a existência de uma tendência para a redistribuição da precipitação ao 

longo do ano, com maior número de períodos de precipitação intensa e, por outro lado, ocorrência de 

períodos de precipitação muito baixa, o que propicia a ocorrência de cheias e períodos de secas.  

Estas alterações meteorológicas originarão, previsivelmente, uma diminuição da infiltração da água e 

recarga dos aquíferos, com consequente rebaixamento dos níveis freáticos e piezométricos. O 

rebaixamento far-se-á notar significativamente nos aquíferos livres, mais expostos á recarga direta. 

5.6. QUALIDADE DO AR 

5.6.1. Introdução e Metodologia 

Neste capítulo apresenta-se a caracterização da situação atual do ambiente atmosférico em termos 

qualitativos e quantitativos da zona de implantação do projeto da “Ligação do Interface Rodoferroviário 

/ EN14 (Santana), incluindo Nova Ponte sobre o Rio Ave. 

Esta caracterização inclui:  

• uma caracterização da qualidade do ar a nível regional; 

• uma avaliação qualitativa da qualidade do ar a nível local (com base na descrição da zona em 

estudo em termos dos respetivos usos e ocupação e na identificação das principais fontes de 

poluição atmosférica da envolvente); 

• a descrição das condições meteorológicas com influência na qualidade do ar. 

Deste capítulo constará ainda a identificação dos recetores sensíveis que constituem locais de 

ocupação habitacional ou de desenvolvimento de atividades económicas cuja proximidade ao traçado 

em estudo ditará a ocorrência de afetações ao nível da qualidade do ar.  

A previsão da evolução da situação atual sem a implementação do projeto rodoviário em apreço, 

apresentado no final do capítulo, baseou-se na consideração da situação atual em termos do uso e 

ocupação do solo e perspetivas de desenvolvimento. 

5.6.2. Enquadramento Legislativo 

O principal diploma que enquadra a qualidade do ar ambiente é o Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de 

setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 43/2015, de 27 de março e pelo Decreto-Lei n.º 47/2017, de 

10 de maio, e estabelece medidas destinadas a definir e fixar objetivos relativos à qualidade do ar 

ambiente, com o fim de evitar, prevenir ou reduzir os efeitos nocivos para a saúde humana e para o 

ambiente. Sempre que os objetivos de qualidade do ar não forem atingidos, são tomadas medidas da 

responsabilidade de diversos agentes em função das suas competências, as quais podem estar 
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integradas em planos de ação de curto prazo ou planos de qualidade do ar, concretizados através de 

programas de execução.  

O diploma estabelece o regime da avaliação e gestão da qualidade do ar ambiente, transpondo para 

a ordem jurídica interna as seguintes diretivas:  

• A Diretiva 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; e  

• A Diretiva 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 aromáticos policíclicos no ar 

ambiente. 

5.6.3. Caracterização da Qualidade do Ar ao Nível Regional 

Existem, nos principais centros urbanos do país, alguns postos de monitorização da qualidade do ar 

geridos pelo Ministério das Cidades, do Ordenamento do Território e do Ambiente. No entanto, esta 

rede restringe-se atualmente aos locais com maior concentração de fontes de poluição. 

Nas imediações da área em estudo em estudo não existe nenhuma estação de monitorização de 

qualidade do ar, contudo, no concelho de Paços de Ferreira, existe uma estação de monitorização da 

qualidade do ar, pelo que, a caracterização desta vertente ambiental será efetuada com base na 

análise dos dados existentes na referida estação (tendo em conta que corresponde à estação de 

monitorização mais próxima da área de estudo). Serão também identificadas as principais fontes locais 

de poluentes atmosféricos da área de estudo e tidas em consideração as condições de dispersão 

ditadas pelas características climatológicas da zona.  

Para a avaliação global da poluição atmosférica ocorrente na região em estudo podem considerar-se 

também os inventários nacionais sobre a emissão de poluentes do ar, apresentados pelo projeto 

CORINAIR, para o ano de referência de 1990. 

A zona em estudo insere-se na região Norte, mais concretamente na sub-região do Ave. 

De uma forma geral, na região Norte, as emissões dos principais poluentes atmosféricos (óxidos de 

enxofre (SOx), óxidos de azoto (NOx), compostos orgânicos voláteis não metálicos (COVNM), 

monóxido de carbono (CO) e dióxido de carbono (CO2) apresentam um peso considerável nos valores 

globais considerados para o País. Há a referir que, nesta região, os valores dos parâmetros de 

qualidade do ar correspondentes à sub-região do Ave representam uma contribuição pouco 

significativa face aos valores totais observados para a região Norte. (DGQA, 1991). 
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No Quadro seguinte apresentam-se as estimativas de emissão de poluentes para a atmosfera por 

unidade territorial para o continente, para a região Norte e respetivas áreas de NUT III, com especial 

destaque para o Ave. 

Quadro 21 - Emissões de poluentes atmosféricos na região em estudo 

UNIDADES 

TERRITORIAIS 

SOx 

(ton) 

NOx 

(ton) 

COVNM 

(ton) 

CO 

(ton) 

CO2 

(ton) 

CH4 

(ton) 

N2O 

(ton) 

NH3 

(ton) 

NUT I: CONTINENTE 282 631 220 791 643 867 1 086 448 57 403 391 365 54 699 92 908 

NUT II: Norte 39 459 47 868 142 202 316 872 10 937 109 514 11 794 20 432 

NUT III:         

Minho Lima 3 236 5 476 14 504 42 063 1 567 13 765 1 590 2 757 

Cávado 1 269 4 434 9 009 34 946 670 11 949 753 2 276 

Ave 6 142 5 856 12 031 43 187 1 276 10 331 780 1 721 

Grande Porto 25 610 17 044 33 764 109 461 3 560 15 849 750 1 880 

Tâmega 1 068 4 517 16 527 24 848 1 128 14 336 1212 2 196 

Entre Douro e Vouga 1 154 3 928 10 155 31 899 716 7 174 519 1 024 

Douro 379 2 732 19 002 13 055 838 13 754 2 353 3 117 

Alto Trás-os-Montes 599 3 880 27 212 17 413 1 177 22 359 3 839 5 462 

Fonte: (DGQA, 1991) 

Conforme já referido, pela análise dos valores expostos no quadro seguinte, pode constatar-se que a 

sub-região do Ave, em que se insere a área em estudo, assume uma expressão pouco relevante no 

que se refere aos valores globais de emissões de poluentes atmosféricos da região Norte. Assim, as 

emissões dos principais poluentes originadas nesta sub-região, em relação à região em que se insere, 

correspondem a cerca de 15.57% no que se refere aos óxidos de enxofre, 12.23% em relação aos 

óxidos de azoto, 8.46% dos compostos orgânicos não metálicos, 13.63% no que se refere ao 

monóxido de carbono e 11.67% em relação ao dióxido de carbono. 

Note-se, no entanto, que esta análise foi efetuada com base em dados não atuais (Projeto Corinair de 

1990) e referentes a um enquadramento regional.  

A fim de complementar, tanto quanto possível a caracterização regional da qualidade do ar, será feita 

seguidamente uma análise de um conjunto de dados de qualidade do ar, obtidos na estação de 
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monitorização mais próxima da área de estudo – a de Paços de Ferreira na zona de Vale do Sousa - 

cujos dados de identificação são apresentados no quadro seguinte. Esta estação é a mais próxima da 

zona em estudo, realçando-se que se encontra inserida numa área com uma ocupação agrícola e 

urbana dispersa. 

Quadro 22 – Dados de identificação da estação de monitorização da qualidade do ar de Paços de Ferreira 

Nome Paços de Ferreira 

Código 1044 

Tipo de ambiente Urbana 

Tipo de influência Fundo 

Zona Vale do Sousa (a) 

Freguesia Paços de Ferreira 

Coordenadas Gauss Militar 

(m) 

Latitude 478568 

Longitude 179538 

Altitude (m) 300 

Rede Rede de Qualidade de Ar do Norte 

Instituição 
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 

Norte 

Fonte: (www.qualar.org) 

Dos dados disponíveis de qualidade do ar, obtidos na estação de monitorização identificada 

anteriormente, apresentam-se no quadro seguinte os valores médios anuais (horários e diários) para 

os vários parâmetros analisados. 

Quadro 23 – Dados de qualidade do ar na região em estudo – estação de monitorização de Paços de Ferreira 

ANO 

SO2 

(µg/m3) 

Part<10 µm 

(µg/m3) 

NO2 

(µg/m3) 

CO 

(µg/m3) 

2015 
Valor médio anual (base horária) - 21.7 17.2 - 

Valor médio anual (base diária) - 21.7 17.1 - 

2015 
Valor máximo anual (base horária) - 101.0 204.1 - 

Valor máximo anual (base diária) - 62.8 60.9 - 

2016 
Valor médio anual (base horária) - 24.0 16.4 - 

Valor médio anual (base diária) - 23.8 16.4 - 

2016 
Valor máximo anual (base horária) - 118.0 97.6 - 

Valor máximo anual (base diária) - 78.0 28.6 - 

Fonte: (www.qualar.org) 
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A análise dos dados obtidos na monitorização da qualidade do ar, permite constatar que os vários 

parâmetros apresentam concentrações correspondentes a uma razoável qualidade do ar. Verifica-se 

o cumprimento dos valores guia, valores limite, valores limite para a proteção da saúde humana, 

valores limite para a proteção dos ecossistemas e limiares de alerta (estabelecidos na legislação e 

anteriormente apresentados) para todos os parâmetros. De referir, contudo, a ocorrência de: 

• 5 situações anuais de excedências do valor limite para a proteção da saúde humana 

registadas em 2015 e 8 situações de excedência em 2016, para o parâmetro partículas <10 

µm/m3 (Valor limite 50 µm/m3), sendo que o número de excedências permitidas é de 35.  

• 2 situações anuais de excedências (horas) do valor limite para a proteção da saúde humana: 

base horária, registadas em 2015, para o parâmetro -  dióxido de azoto (Valor limite: 200 

µm/m3), sendo que o número de excedências permitidas é de 18 (horas  

Estes episódios evidenciam algumas situações pontuais de agravamento da concentração daquele 

parâmetro na zona da estação de monitorização que ocorrem, contudo, em reduzida frequência.  

De uma forma geral, considera-se que os valores analisados dos parâmetros de qualidade do ar não 

são indicativos da existência de um cenário de degradação da qualidade do ar (apesar da ocorrência 

de algumas situações de excedência, que não ultrapassam a frequência máxima legalmente 

estabelecida). 

Esta análise apenas pode ser entendida enquanto informação disponível ao nível da região, não sendo 

totalmente representativa do local em análise, realçando-se contudo o facto da estação de 

monitorização onde foram registados os dados de qualidade do ar, encontrar-se inserida num local de 

características com algumas semelhanças do local em avaliação (ocupação agrícola e urbana 

dispersa na envolvente imediata). É assim expectável que, concretamente na área em estudo, a 

qualidade do ar seja semelhante ou um pouco inferior (pela maior pressão urbanística da zona onde 

se desenvolve o traçado) em relação à registada na estação de monitorização considerada. 

Algumas informações relevantes que têm influência sobre a qualidade do ar que existe no local em 

estudo são: a descrição da zona em termos gerais de uso e ocupação atuais do solo bem como a 

identificação e caracterização das principais fontes de poluição locais. Esta informação é apresentada 

no subcapítulo que se segue. 

5.6.4. Caracterização da Qualidade do Ar ao Nível Local  

5.6.4.1. Descrição Geral da Área em Estudo 

O troço rodoviário localiza-se no concelho da Trofa, no trecho compreendido entre o início do traçado 

e a travessia sobre o rio Ave e no concelho de Vila Nova de Famalicão (entre a travessia do Rio Ave 

e a ligação à EN14).  
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A área de estudo insere-se no Vale do Ave, onde se destaca uma ocupação urbano-industrial - 

habitações, armazéns, unidades industriais, comércio e equipamentos - dispersa por todo o território 

de forma confusa, na dualidade de forma dispersa em parte significativa do território e mais 

concentrada junto às vias de comunicação e às linhas de água. Trata-se duma área possuidora de 

uma rede viária densa e com um tráfego intenso. 

A área de estudo apesar de tradicionalmente se identificar com a presença do rio Ave e corresponder 

à morfologia comum aos vales do Minho, apresenta–se atualmente sem estrutura nem coerência 

interna, ambas destruídas por atuações desordenadas em que, a alguns núcleos urbanos com um 

mínimo de consistência, se seguem largas periferias desqualificadas e outros espaços com usos 

agrícolas e florestais que continuam a ocupar os vazios deixados sem qualquer lógica pelos mais 

diversos tipos de edifícios.  

Em termos de padrões de ocupação, observa-se que a ocupação agrícola é sobretudo representada 

por pequenas parcelas de culturas temporárias e policulturas (associadas a uma prática agrícola de 

minifúndio, para auto-sustento) e também parcelas de pastagens.  

A ocupação florestal também é registada na área de estudo, constituída essencialmente por pinheiro 

bravo em consociação com eucalipto. 

Destaca-se, na área de travessia da nova ligação, a interferência com o Parque das Azenhas e com 

os terrenos de uso agrícola na margem do rio Ave, espaços de elevado valor natural em meio urbano 

que serão transpostos por viaduto. O Parque das Azenhas é um espaço de qualidade ambiental, que 

possibilita o convívio, a sociabilização, o recreio e o lazer, num espaço de desenvolvimento 

sustentável, salvaguardando e preservando recursos naturais. 

A ocupação urbana, apresenta-se densa e desordenada em parte da área de estudo e dispersa em 

outras zonas, sobretudo associada à rede viária e ferroviária. A área urbana inclui uma mistura de 

espaços habitacionais, edifícios de uso coletivo (escolas, igrejas), áreas de comércio e serviços e 

zonas industriais.   

5.6.4.2. Principais Fontes de Poluição Atmosférica na Zona em Estudo 

Nas imediações na zona em que se desenvolve o traçado em estudo, são identificadas as fontes de 

emissões de poluentes atmosféricos: 

• Após a nova travessia sobre o rio Ave e até ao km 1+400 em redor da EM 508 ocorre uma 

zona de forte ocupação industrial (nomeadamente dos setores têxtil – Indústria Têxtil do Ave 

- de matadouro industrial e salsicharia – Indústria de Carnes Carneiro).  

• entre o km 1+400 e o km 1+900, sensivelmente, regista-se o complexo industrial afeto à 

fábrica da Continental – Mabor, nas proximidades da via.  
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• Rede rodoviária:  

o Auto-estrada A3/IP1 – a cerca de 2 kms da área de estudo, com intenso tráfego 

rodoviário; 

o Estrada Nacional EN14, estrada nacional de ligação entre Porto e Braga que, com 

intenso volume de tráfego; 

o Rede rodoviária local da área de estudo, bastante ramificada e com tráfego intenso. 

5.6.4.3. Fatores que Afetam a Dispersão de Poluentes do Tráfego Rodoviário 

O conhecimento das condições meteorológicas aliado à caracterização morfológica da zona em 

estudo permite obter uma perceção acerca da maior ou menor tendência de dispersão na atmosfera 

dos poluentes gerados pelo tráfego automóvel.  

O traçado em estudo desenvolve-se numa zona de relevos pouco expressivos, com altitudes 

compreendidas entre os 27 m (junto do Rio Ave) e os 42 m, junto à zona do final do traçado. 

A inexistência de relevos naturais expressivos, da envolvente direta do traçado, corresponde à 

inexistência de efeitos de barreira (relevantes) à dispersão natural dos poluentes atmosféricos.  

É importante notar que a ocupação urbana e os espaços de utilização coletiva (escola, igreja e Parque 

Urbano das Azenhas) existente nas imediações do traçado, engloba os recetores principais das 

emissões atmosféricas resultantes do tráfego rodoviário.  

No que se refere às condições meteorológicas, os ventos característicos da região em estudo bem 

como os momentos de calma constituem os parâmetros meteorológicos com maior influência sobre a 

dispersão dos poluentes na atmosfera. 

Segundo os dados resultantes das medições efetuadas (entre 1951 e 1980), na estação climatológica 

mais próxima da zona em que se desenvolve o traçado em estudo – Santo Tirso, pode referir-se que, 

na região, predominam os ventos do quadrante Sudoeste (SO), com registos na ordem dos 10,9% 

(6,2 km/h). As velocidades médias anuais apresentam variações entre os quadrantes, oscilando entre 

11,6 km/h (do quadrante Este) e 6,2 km/h (do quadrante Sudoeste).  Na estação de Santo Tirso, a 

velocidade média do vento ao longo do ano é de 8,0 km/h.  

Os ventos predominantes do quadrante Sudoeste facilitam, pela sua direção, a dispersão de poluentes 

atmosféricos gerados pelo respetivo tráfego rodoviário, ao longo do traçado, sendo ainda favoráveis 

à dispersão em direção contrária dos recetores sensíveis mais próximos do traçado (sobretudo 

registados na zona de início od projeto). 

Relativamente à velocidade do vento, importa referir que em 1,4 dias por ano ocorrem ventos fortes 

(velocidade médias igual ou superior a 36 km/h), havendo um registo desprezável de ventos muito 
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fortes (velocidade igual ou superior a 55 km/h) em 0,2 dias por ano. A frequência de situações de 

calma atmosférica ocorre com frequência considerável de 48,7 dias por ano (situação que não 

favorece a dispersão de gases produzidos pelo tráfego rodoviário). 

5.6.4.4. Identificação e localização de Recetores Sensíveis e Locais Críticos 

Conforme já referido, a área de implantação do traçado em estudo desenvolve-se numa zona de 

ocupação mista, intersectando áreas de cariz agrícola, florestal e ocupação urbana intensa e dispersa 

(habitacional, comercial e industrial).  

Ao nível da proximidade do traçado rodoviário em estudo aos principais recetores sensíveis a uma 

eventual degradação da qualidade do ar destaca-se a existência das situações que são descritas 

seguidamente, na sua maioria, edifícios habitacionais. Estas situações que se destacam estão 

associadas à presença populacional, realçando-se a existência de várias situações de uso coletivo 

(escola, igreja e parque urbano). Referem-se assim, as seguintes situações, a zonas de ocupação 

habitacional, industrial e agrícola, nomeadamente nas seguintes localizações: 

De uma maneira geral, com base nos tipos de ocupação existente nas imediações do traçado, são 

expectáveis (durante a fase de construção) impactes negativos e significativos na qualidade do ar nas 

seguintes áreas de ocupação mais sensível: 

• Aglomerado habitacional na envolvente da Rotunda 1 – início do traçado; 

• Escola EB 2.3 – Napoleão Sousa Marques, a cerca de 25 m do início do traçado, km 0+000; 

• Igreja Matriz da Trofa, a cerca de 200 m do início do traçado; 

• Ocupação habitacional dispersa, entre o km 0+200 e o km 0+400; 

• Habitações entre o a linha ferroviária do Minho e o traçado (entre os km 0+375 e 0+500); 

• Hospital da Trofa, ao km 1+000 (servido pelas rotundas 2 e 3 do traçado); 

• Parque Urbano das Azenhas, junto à travessia sobre o Rio Ave, ao km 0+900; 

• Zona de ocupação industrial entre a travessia do Rio Ave e o km 1+900, em redor da EM508; 

• Aglomerado urbano da Portela, área de uso agrícola junto à rotunda 5, ao km 2+032; 

• Ocupação urbana expressiva – habitacional, comercial e industrial, no término do traçado. 

5.6.5. Evolução Previsível da Situação na Ausência de Projeto 

A evolução natural da área intercetada pelo traçado em apreço, na ausência do projeto em análise, é 

fortemente relacionada com as suas características atuais e com as perspetivas e estratégias de 

desenvolvimento previstas para o concelho de Vila Nova de Famalicão. 

Considerando-se que não são expectáveis alterações significativas nos padrões de ocupação do solo, 

na ausência do projeto em estudo, não são previstas alterações relevantes em matéria da qualidade 
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do ar da área em estudo. 

 

5.7. AMBIENTE SONORO 

5.7.1. Introdução 

O tráfego da rodovia em análise é suscetível de induzir alterações no ambiente sonoro existente na 

área envolvente do projeto, e ser potencialmente gerador de impactes nos recetores sensíveis 

existentes. 

Assim, propõe-se efetuar a avaliação dos impactes do descritor ruído para as fases de construção, 

exploração e desativação, e se necessário, propor medidas de minimização para dar cumprimento à 

legislação em vigor, nomeadamente o Regulamento Geral do Ruído (RGR) aprovado pelo  

Decreto-Lei n.º 9/2007, 17 de janeiro, alterado pela Declaração de Retificação n.º 18/2007, 16 de 

março e pelo Decreto-Lei n.º 278/2007, 1 de agosto. 

5.7.2. Enquadramento Legal e Definições 

O Regulamento Geral do Ruído (RGR), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, e 

alterado pela Declaração de Retificação n.º 18/2007, de 16 de Março, e pelo Decreto-Lei n.º 278/2007, 

de 1 de Agosto, estabelece o seguinte nos seus Artigos 3.º, 11.º, 14.º, 15.º e 19.º: 

Artigo 3.º – Definições 

“Para efeitos do presente Regulamento, entende-se por: 

g) «Grande infra-estrutura de transporte rodoviário» o troço ou conjunto de troços de uma estrada 

municipal, regional, nacional ou internacional identificada como tal pela Estradas de Portugal, E. P. E., 

onde se verifique mais de três milhões de passagens de veículos por ano; 

h) «Infra-estrutura de transporte» a instalação e meios destinados ao funcionamento de transporte 

aéreo, ferroviário ou rodoviário; 

i) «Indicador de ruído» o parâmetro físico-matemático para a descrição do ruído ambiente que tenha 

uma relação com um efeito prejudicial na saúde ou no bem-estar humano; 

j) «Indicador de ruído diurno-entardecer-noturno (Lden)» o indicador de ruído, expresso em dB(A), 

associado ao incómodo global, dado pela expressão: 

𝐿𝑑𝑒𝑛 = 10 𝑙𝑜𝑔 (
13 × 10

𝐿𝑑
10 + 3 × 10

𝐿𝑒+5
10 + 8 × 10

𝐿𝑛+10
10

24
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l) «Indicador de ruído diurno (Ld) ou (Lday)» o nível sonoro médio de longa duração, conforme definido 

na Norma NP 1730-1:1996, ou na versão atualizada correspondente, determinado durante uma série 

de períodos diurnos representativos de um ano; 

m) «Indicador de ruído do entardecer (Le) ou (Levening)» o nível sonoro médio de longa duração, 

conforme definido na Norma NP 1730-1:1996, ou na versão atualizada correspondente, determinado 

durante uma série de períodos do entardecer representativos de um ano; 

n) «Indicador de ruído noturno (Ln) ou (Lnight)» o nível sonoro médio de longa duração, conforme 

definido na Norma NP 1730-1:1996, ou na versão atualizada correspondente, determinado durante 

uma série de períodos noturnos representativos de um ano; 

o) «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); 

p) «Período de referência» o intervalo de tempo a que se refere um indicador de ruído, de modo a 

abranger as atividades humanas típicas, delimitado nos seguintes termos: 

i) Período diurno — das 7 às 20 horas; 

ii) Período do entardecer — das 20 às 23 horas; 

iii) Período noturno — das 23 às 7 horas; 

q) «Recetor sensível» o edifício habitacional, escolar, hospitalar ou similar ou espaço de lazer, com 

utilização humana; 

s) «Ruído ambiente» o ruído global observado numa dada circunstância num determinado instante, 

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

considerado; 

t) «Ruído particular» o componente do ruído ambiente que pode ser especificamente identificada por 

meios acústicos e atribuída a uma determinada fonte sonora; 

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

situação determinada; 

v) «Zona mista» a área definida em plano municipal de ordenamento do território, cuja ocupação seja 

afeta a outros usos, existentes ou previstos, para além dos referidos na definição de zona sensível; 

x) «Zona sensível» a área definida em plano municipal de ordenamento do território como vocacionada 

para uso habitacional, ou para escolas, hospitais ou similares, ou espaços de lazer, existentes ou 

previstos, podendo conter pequenas unidades de comércio e de serviços destinadas a servir a 
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população local, tais como cafés e outros estabelecimentos de restauração, papelarias e outros 

estabelecimentos de comércio tradicional, sem funcionamento no período noturno; 

z) «Zona urbana consolidada» a zona sensível ou mista com ocupação estável em termos de 

edificação.” 

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; 

c) As zonas sensíveis em cuja proximidade exista em exploração, à data da entrada em vigor do 

presente Regulamento, uma grande infra-estrutura de transporte 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; 

d) As zonas sensíveis em cuja proximidade esteja projetada, à data de elaboração ou revisão do plano 

municipal de ordenamento do território, uma grande infra-estrutura de transporte aéreo 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; 

e) As zonas sensíveis em cuja proximidade esteja projetada, à data de elaboração ou revisão do plano 

municipal de ordenamento do território, uma grande infra-estrutura de transporte que não aéreo não 

devem ficar expostas a ruído ambiente exterior superior a 60 dB(A), expresso pelo indicador Lden, e 

superior a 50 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). 

4 – Para efeitos de verificação de conformidade dos valores fixados no presente artigo, a avaliação 

deve ser efetuada junto do ou no recetor sensível, por uma das seguintes formas: 
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a) Realização de medições acústicas, sendo que os pontos de medição devem, sempre que 

tecnicamente possível, estar afastados, pelo menos, 3,5 m de qualquer estrutura refletora, à exceção 

do solo, e situar-se a uma altura de 3,8 m a 4,2 m acima do solo, quando aplicável, ou de 1,2 m a 1,5 

m de altura acima do solo ou do nível de cada piso de interesse, nos restantes casos; 

b) Consulta dos mapas de ruído, desde que a situação em verificação seja passível de caracterização 

através dos valores neles representados. 

5 – Os municípios podem estabelecer, em espaços delimitados de zonas sensíveis ou mistas, 

designadamente em centros históricos, valores inferiores em 5 dB(A) aos fixados nas alíneas a) e b) 

do n.º 1.” 

Artigo 14.º Atividades ruidosas temporárias 

“É proibido o exercício de atividades ruidosas temporárias na proximidade de: 

a) Edifícios de habitação, aos sábados, domingos e feriados e nos dias úteis entre as 20 e as 

8 horas; 

b) Escolas, durante o respetivo horário de funcionamento; 

c) Hospitais ou estabelecimentos similares.” 

Artigo 15.º Licença especial de ruído 

“1 – O exercício de atividades ruidosas temporárias previsto no artigo anterior pode ser autorizado, 

em casos excecionais e devidamente justificados, mediante emissão de licença especial de ruído pelo 

respetivo município, que fixa as condições de exercício da atividade relativas aos aspetos referidos no 

número seguinte. 

2 – A licença especial de ruído é requerida pelo interessado com a antecedência mínima de 15 dias 

úteis relativamente à data de início da atividade, indicando: 

a) Localização exata ou percurso definido para o exercício da atividade; 

b) Datas de início e termo da atividade; 

c) Horário; 

d) Razões que justificam a realização da atividade naquele local e hora; 

e) As medidas de prevenção e de redução do ruído propostas, quando aplicável; 

f) Outras informações consideradas relevantes. 

3 – Se a licença especial de ruído for requerida prévia ou simultaneamente ao pedido de emissão do 

alvará de licença ou autorização das operações urbanísticas previstas nas alíneas a) e b) do artigo 2.º 

do presente decreto-lei, tal licença deve ser emitida na mesma datado alvará. 
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4 – Se a licença especial de ruído requerida nos termos do número anterior não for emitida na mesma 

datado alvará, esta considera-se tacitamente deferida. 

5 – A licença especial de ruído, quando emitida por um período superior a um mês, fica condicionada 

ao respeito nos recetores sensíveis do valor limite do indicador LAeq do ruído ambiente exterior de 60 

dB(A) no período do entardecer e de 55 dB(A) no período noturno. 

6 – Para efeitos da verificação dos valores referidos no número anterior, o indicador LAeq reporta-se 

a um dia para o período de referência em causa. 

7 – Não carece de licença especial de ruído: 

a) O exercício de uma atividade ruidosa temporária promovida pelo município, ficando sujeita aos 

valores limites fixados no n.º 5; 

b) As atividades de conservação e manutenção ferroviária, salvo se as referidas operações forem 

executadas durante mais de 10 dias na proximidade do mesmo recetor. 

8 – A exigência do cumprimento dos valores limite previstos no n.º 5 do presente artigo pode ser 

dispensada pelos municípios no caso de obras em infra-estruturas de transporte, quando seja 

necessário manter em exploração a infra-estrutura ou quando, por razões de segurança ou de carácter 

técnico, não seja possível interromper os trabalhos. 

9 – A exigência do cumprimento dos valores limite previstos no n.º 5 do presente artigo pode ser ainda 

excecionalmente dispensada, por despacho dos membros do Governo responsáveis pela área do 

ambiente e dos transportes, no caso de obras em infra-estruturas de transporte cuja realização se 

revista de reconhecido interesse público.” 

 

Artigo 19.º Infra-estruturas de transporte 

1 – As infra-estruturas de transporte, novas ou em exploração à data da entrada em vigor do presente 

Regulamento, estão sujeitas aos valores limite fixados no artigo 11.º. 

2 - As grandes infra-estruturas de transporte aéreo em exploração à data da entrada em vigor do 

presente Regulamento, abrangidas pelo Decreto-Lei n.º 293/2003, de 19 de Novembro, devem adotar 

medidas que permitam dar cumprimento ao disposto no artigo 11.º até 31 de Março de 2008. 

3 - Para efeitos do disposto nos números anteriores, devem ser adotadas as medidas necessárias, de 

acordo com a seguinte ordem decrescente: 

a) Medidas de redução na fonte de ruído; 

b) Medidas de redução no meio de propagação de ruído. 
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4 — Excecionalmente, quando comprovadamente esgotadas as medidas referidas no número anterior 

e desde que não subsistam valores de ruído ambiente exterior que excedam em mais de 5 dB(A) os 

valores limite fixados na alínea b) do n.º 1 do artigo 11.º, podem ser adotadas medidas nos recetores 

sensíveis que proporcionem conforto acústico acrescido no interior dos edifícios adotando valores do 

índice de isolamento sonoro a sons de condução aérea, normalizado, D2m,n,w, superiores em 3 dB 

aos valores constantes da alínea a) do n.º 1 do artigo 5.º, da alínea a) do n.º 1 do artigo 7.ºe da alínea 

a) do n.º 1 do artigo 8.º, todos do Regulamento dos Requisitos Acústicos dos Edifícios. 

5— Adoção e implementação das medidas de isolamento sonoro nos recetores sensíveis referidas no 

número anterior compete à entidade responsável pela exploração das infra-estruturas referidas nos 

n.ºs 1 e 2 do presente artigo ou ao recetor sensível, conforme quem mais recentemente tenha 

instalado ou dado início à respetiva atividade, instalação ou construção ou seja titular da autorização 

ou licença mais recente. 

6— Por despacho conjunto dos membros do Governo responsáveis pelas áreas do ambiente e dos 

transportes e para efeito do cumprimento dos valores limite fixados no artigo 11.o do presente 

Regulamento, podem ser equiparadas a grandes infra-estruturas de transporte as infra-estruturas de 

transporte aéreo identificadas pelo Instituto Nacional de Aviação Civil como aeroporto civil com tráfego 

superior a 43 000 movimentos por ano de aviões subsónicos de propulsão por reação e em que não 

seja possível cumprir os valores limite que lhes seriam aplicáveis. 

7— O cumprimento do disposto no presente artigo é objeto de verificação no âmbito do procedimento 

de avaliação de impacte ambiental, quando ao mesmo haja lugar. 

8— Quando a infra-estrutura de transporte não esteja sujeita a avaliação de impacte ambiental, a 

verificação do cumprimento do disposto no presente artigo é efetuada no âmbito do respetivo 

procedimento de licenciamento ou autorização. 

9— As grandes infra-estruturas de transporte aéreo, ferroviário e rodoviário elaboram mapas 

estratégicos de ruído e planos de ação, nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 146/2006, de 31 de 

Julho. 

 

Assim, em suma, os limites a verificar são: 

• Fase de construção ou desativação (Atividade Ruidosa Temporária): Artigos 14.º e 15.º. 

• Fase de Exploração (Infra-estrutura de transporte): Artigo 19º/11.º e Critério de Boa Prática 

da APA. 
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5.7.3. Classificação Acústica 

O traçado a construir desenvolve-se desde o início até ao Rio Ave no concelho da Trofa, distrito do 

Porto, e a norte do referido rio no concelho de Vila Nova de Famalicão, distrito de Braga. 

De acordo com a informação fornecida pelos respetivos Municípios e pela Direcção-Geral do Território 

(DGT), ambos os concelhos possuem Classificação Acústica do seu território, no âmbito dos 

respetivos Plano Diretor Municipal, estando os recetores sensíveis existentes na envolvente do projeto 

em análise, integrados em zonas classificadas como Zona Mista. 

Neste contexto, os limites legais a verificar junto dos recetores sensíveis (artigo 11º, do RGR), são: 

Zona Mista – Lden ≤ 65 dB(A) e Ln ≤ 55 dB(A). 

5.7.4. Ambiente Sonoro Atual 

A caraterização do ambiente sonoro existente, foi efetuada através de medições acústicas in situ, 

levadas a cabo por Laboratório de Acústica acreditado, segundo a norma NP EN ISO/IEC 17025:2005, 

pelo Instituto Português de Acreditação (ver Anexo E - Relatório de Medições Acreditado). 

Em suma, os resultados obtidos nas medições realizadas de 28 a 30 de outubro de 2015 foram os 

apresentados de seguida. Nas peças desenhadas em anexo identificam-se os recetores sensíveis ao 

ruído existentes e a localização dos pontos de medição. 

Ponto 1: Localidade da Trofa; aproximadamente ao km 0+000 à esquerda da via; coordenadas 

41°20'22.58"N; 8°33'0.57"W: 

Escola Básica 2/3 Napoleão Sousa Marques localizada a cerca de 30 metros do traçado e habitações 

plurifamiliares concomitantes com comércios, serviços e restauração, localizadas junto á rotunda 

existente na EN104. 

Fontes de ruído significativas: Tráfego rodoviário da EN104 e vias adjacentes, fonação humana na 

escola. 

Classificação Acústica: Zona Mista. 

Níveis Sonoros: Ld ≈ 57 dB(A) ; Le ≈ 54 dB(A); Ln ≈ 52 dB(A); Lden ≈ 59 dB(A). 
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Figura 72 - Localização e apontamento fotográfico - Ponto 1 

 

Ponto 2: Localidade da Trofa; aproximadamente ao km 0+390 à esquerda da via; coordenadas 

41°20'33.93"N; 8°32'53.09"W: 

Habitações unifamiliares localizadas a mais de 5 metros do traçado, e Hospital da Trofa. 

Fontes de ruído significativas: Tráfego rodoviário da Rua da Paz, Rua da Teixeira Lopes e ruas 

adjacentes, tráfego ferroviário da Linha do Minho. 

Classificação Acústica: Zona Mista. 

Níveis Sonoros: Ld ≈ 48 dB(A) ; Le ≈ 46 dB(A); Ln ≈ 44 dB(A); Lden ≈ 51 dB(A). 
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Figura 73 - Localização e apontamento fotográfico - Ponto 2 

 

Ponto 3: Localidade da Portela, concelho de Vila Nova de Famalicão; aproximadamente ao  

km 1+110 à esquerda da via; coordenadas 41°20'54.58"N; 8°32'43.04"W: 

Habitações unifamiliares localizadas a mais de 30 metros do traçado, concomitantes com unidades 

industriais. 

Fontes de ruído significativas: Tráfego rodoviário da Avenida do Rio Ave, e industrias envolventes. 

Classificação Acústica: Zona Mista. 

Níveis Sonoros: Ld ≈ 63 dB(A) ; Le ≈ 58 dB(A); Ln ≈ 52 dB(A); Lden ≈ 63 dB(A). 
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Figura 74 - Localização e apontamento fotográfico – Ponto 3 

 

Ponto 4: Localidade da Libório, concelho de Vila Nova de Famalicão; aproximadamente ao  

km 2+025 à esquerda da via, mais de 30 metros do traçado, concomitantes com unidades industriais. 

Fontes de ruído significativas: Tráfego rodoviário da Rua de S. João e adjacentes, e indústrias 

envolventes. 

Classificação Acústica: Zona Mista. 

Níveis Sonoros: Ld ≈ 59 dB(A) ; Le ≈ 56 dB(A); Ln ≈ 51 dB(A); Lden ≈ 60 dB(A). 
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Figura 75 - Localização e apontamento fotográfico – Ponto 4 

 

Ponto 5: Localidade de Santana, concelho de Vila Nova de Famalicão; aproximadamente ao  

km 2+350 à esquerda da via; coordenadas 41°21'28.11"N; 8°32'57.96"W: 

Habitações unifamiliares ao longo da EN14, localizadas a cerca de 120 metros do traçado, 

concomitantes com atividade comercial. 

Fontes de ruído significativas: Tráfego rodoviário da EN14. 

Classificação Acústica: Zona Mista. 

Níveis Sonoros: Ld ≈ 69 dB(A) ; Le ≈ 65 dB(A); Ln ≈ 57 dB(A); Lden ≈ 69 dB(A). 
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Figura 76 - Localização e apontamento fotográfico – Ponto 5 

De acordo com os resultados apresentados anteriormente, o ambiente sonoro dos recetores 

localizados na envolvente do projeto, classificados como zona mista [Lden ≤ 65 dB(A) e  

Ln ≤ 55 dB(A)], caracterizados pelos pontos de medição – Ponto 1 a Ponto 4 – cumprem os respetivos 

limites legais, conforme estabelecido no número 1, do artigo 11.º do DL 9/2007, no entanto no Ponto 

5 os níveis sonoros ultrapassam os referidos limites, devido ao tráfego intenso da EN14. 

Os concelhos da Trofa e de Vila Nova de Famalicão possuem Mapas Municipais de Ruído, à escala 

do PDM, respetivamente com data de 2008 e de 2010, e de acordo com os referidos mapas, 

atendendo às respetivas cores, é possível visualizar que o ambiente sonoro da imediata envolvente 
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do projeto, apresentam níveis sonoros semelhantes aos resultados das medições acústicas realizadas 

in situ. 

Assim, considerando a seguinte hipótese de qualificação do ambiente sonoro: 

• Pouco Perturbado: Lden ≤ 55 dB(A); 

• Moderadamente Perturbado: 55 dB(A)<Lden ≤ 65 dB(A); 

• Muito perturbado: Lden> 65 dB(A). 

Verifica-se que a envolvente próxima do traçado em análise o ambiente sonoro varia entre o pouco e 

o muito perturbado, em função da distância às principais rodovias existentes (em especial a EN14 e a 

EN104), cujo tráfego se apresenta como a principal fonte de ruído existente. O trabalho de campo 

permitiu ainda identificar como fonte de ruído com influência no ambiente sonoro atual, ainda que de 

forma localizada e em termos médios energéticos pouco significativo, a atividade industrial existente 

no concelho de Vila Nova de Famalicão. 

5.7.5. Evolução Previsível na Ausência de Projeto 

A evolução natural do ambiente sonoro na área de influência acústica do projeto está relacionada com 

as suas características atuais de ocupação e uso do solo, que apresenta uma ocupação no concelho 

da Trofa essencialmente de aglomerados habitacionais dispersos, e no concelho de Vila Nova de 

Famalicão de aglomerados habitacionais próximas de áreas industriais, e as perspetivas de 

desenvolvimento previstas para o local, cuja vocação se apresenta no futuro semelhante à atual. 

Sendo difícil estimar qual a evolução do ambiente sonoro atual, ao longo dos anos, para o cenário de 

não implementação do projeto em análise, em virtude de existir um infindo número de hipóteses de 

evolução das principais fontes de ruído existentes, e em virtude de existir também um infindo número 

de outras fontes de ruído relevantes que poderão passar a contribuir para o ambiente sonoro dos 

locais, e ainda que possa vir a existir o desenvolvimento das industrias existentes, afigura-se 

adequado admitir – na vigência de uma política nacional e europeia direcionada para a proteção das 

populações (patente no Decreto-lei 9/2007, de 17 de Janeiro, que aprova o novo Regulamento Geral 

do Ruído, e no Decreto-lei n.º 146/2006, de 31 de Julho, relativo à transposição da Diretiva Europeia 

de avaliação e gestão de ruído ambiente) – que os níveis sonoros atuais não deverão sofrer no futuro, 

para este cenário de evolução, grandes alterações, ou seja, o ambiente sonoro associado à Opção 

Zero, deverá assumir no futuro valores semelhantes aos atuais. 
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5.8. SISTEMAS ECOLÓGICOS 

5.8.1. Metodologia 

A metodologia utilizada nos sistemas ecológicos compreendeu duas tipologias distintas, uma 

direcionada para a fauna e outra direcionada para a flora, vegetação e habitats, apresentadas de 

seguida. Além disso, procedeu-se ainda à realização do enquadramento do Projeto no contexto da 

biogeografia de Portugal e no contexto da Rede Fundamental de Conservação da Natureza. 

5.8.1.1. Fauna 

A caracterização da situação de referência resulta na elaboração de uma lista de espécies presentes 

ou potencialmente presentes, que permitem avaliar a importância da área de intervenção para as 

comunidades faunísticas. Foram realizadas saídas de campo à área de estudo nos dias 21 e 22 de 

outubro de 2015 e, posteriormente, no dia 26 de março de 2018. 

Durante os trabalhos de campo a área foi percorrida a pé e de carro, dando-se especial atenção à 

presença de habitats naturais na área de implantação do projeto. 

Nas listas de espécies são apresentadas as espécies, as suas fenologias, juntamente com os vários 

estatutos de proteção nacional e internacional com que são classificadas (Estatuto Livro Vermelho 

Vertebrados (2005); UICN (2004); Convenção de Bona (Decreto n.º 103/80, de 11 de outubro); 

Convenção de Berna (Decreto-Lei n.º 316/89, de 22 de setembro); Diretiva Aves/ Habitats (Decreto-

Lei 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) e Birdlife International (SPEC). 

Tendo em consideração as espécies identificadas nos trabalhos de campo e bibliografia consultada, 

juntamente com os biótopos encontrados na área de estudo, classificou-se a ocorrência das espécies 

em confirmada, provável ou pouco provável, de acordo com os seguintes critérios:  

• Confirmada: espécie detetada nos trabalhos de campo; 

• Provável: espécie não confirmada nos trabalhos de campo, descrita na bibliografia para a área 

envolvente, com presença de habitat adequado na área de estudo; e, 

• Pouco provável: espécie não confirmada nos trabalhos de campo, descrita na bibliografia para a 

área envolvente, sem presença de habitat adequado na área de estudo; ou presença de habitat 

adequado na área de estudo mas não descrita na bibliografia para a área diretamente envolvente 

(mas presente nas áreas adjacentes). 

Tendo em consideração que o projeto se encontra essencialmente numa área urbanizada, com 

elevada influência humana, foram efetuadas amostragens de campo direcionadas para os grupos 

faunísticos potencialmente mais afetados pelo projeto (herpetofauna, aves e mamíferos não 
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voadores), sendo a informação sobre os peixes e quirópteros baseada na informação bibliográfica 

recolhida.  

• Anfíbios (amostragem de campo e informação bibliográfica); 

• Repteis (amostragem de campo e informação bibliográfica); 

• Avifauna (amostragem de campo e informação bibliográfica); 

• Mamíferos não voadores (amostragem de campo e informação bibliográfica); 

• Quirópteros (informação bibliográfica); e, 

• Peixes (informação bibliográfica). 

 

O trabalho de campo foi efetuado através de trajetos, a pé e de carro, e pontos de escuta, tendo sido 

registados as espécies e indícios observados. No que diz respeito à pesquisa bibliográfica, foram 

consultadas obras de referência locais e nacionais para cada um dos grupos faunísticos em análise, 

enumeradas no Quadro 24. 

Quadro 24 – Principais trabalhos consultados para a caracterização da área de estudo 

Grupo Referência 
Escala de apresentação da 

informação 

Herpetofauna  

Loureiro et al., 2008  Quadrículas 10x10km  

Godinho et al., 1999  Quadrículas 10x10km  

Teixeira et al., 1998 Quadrículas 10x10km 

Araújo et al., 1997  Quadrículas 10x10km  

ICNF, 2014a Quadrículas 10x10km 

Aves  

Equipa Atlas, 2008  Quadrículas 10x10km  

Palma et al., 1999 Nível Nacional  

ICNF, 2014a Quadrículas 10x10km 

Mamíferos  

Palmeirim, 1990  Nível nacional  

Palmeirim & Rodrigues, 1992  Nível nacional  

Trindade et al., 1998  Quadrículas 10x10km  

Queiroz et al., 1998 Quadrículas 10x10km 

Mathias et al. 1999  Quadrículas 50x50km  

Rainho et al. 2013 Quadrículas 10x10km 

ICNF, 2014a Quadrículas 10x10km 

Peixes 
Ribeiro et al. 1999 Bacia Hidrográfica 

ICNF, 2014b Quadrículas 10x10km 

 

Mais concretamento no que refere ao trabalho de campo efetuado, e tendo em consideração o traçado 

linear das estruturas rodoviárias, as áreas amostradas correspondem essencialmente à área 

diretamente intervencionada para a execução dos projetos e áreas adjacentes ao traçado previsto. 
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Estas áreas foram avaliadas através da realização de transetos de prospeção e locais específicos de 

amostragem e inventário de aves, os pontos de escuta (Figura 77). A área de estudo considerada 

consistiu numa faixa de 200 metros para cada lado estruturas previstas. 

 

Figura 77 – Mapa dos transectos e pontos de escuta realizados na área de estudo 

 

Os métodos para a inventariação da fauna foram adaptados de Cooperrider (1986), Telleria (1986), 

Bibby et al. (1992) e Rabaça (1995), ajustados à dimensão e características do local, época do ano 

em que se efetuou a visita.  

• Herpetofauna: A inventariação da herpetofauna consistiu na realização de transetos, tentando 

abranger o maior número possível de habitats, nomeadamente microhabitats específicos como 

áreas ribeirinhas, possíveis charcos e/ou outros pontos de água; 

• Avifauna: A inventariação da avifauna foi efetuada com base na audição e na visualização direta 

ao longo dos transectos pré-definidos, bem como pela audição em estações de escuta. Os transetos 
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e pontos de escuta procuraram abranger diferentes biótipos de forma a maximizar os habitats 

inventariados e consequentemente detetar o maior número de espécies possível; 

• Mamíferos: A deteção de mamíferos baseia-se essencialmente na identificação de indícios de 

presença como pegadas, excrementos, pinhas roídas, tocas, túneis, etc. A sua deteção é 

particularmente difícil devido aos hábitos crípticos da maioria dos animais deste grupo, por isso o 

recurso à identificação de indícios de presença é a forma mais eficaz de se proceder à sua 

inventariação. Para esse efeito os transetos pré-definidos serão percorridos por observadores 

experimentados, de acordo com a metodologia referenciada.  

A lista completa de espécies pode ser consultada no Anexo F - Sistemas Ecológicos.  

5.8.1.2. Flora, Vegetação e Habitats  

No que concerne à metodologia adotada para a descrição da situação de referência da flora, 

vegetação e habitats, procedeu-se à compilação de informação bibliográfica disponível bem como à 

realização de trabalho de campo específico, nos dias 21 e 22 de outubro de 2015 e, posteriormente, 

no dia 26 de março de 2018. Realizaram-se 11 inventários florísticos (Figura 78) de modo a 

caracterizar a vegetação existente, em que a abundância dos elementos florísticos presentes foi 

avaliada visualmente recorrendo a uma escala com 6 classes de cobertura adaptada da escala de 

abundância-dominância de Braun-Blanquet (1932; Quadro 25). 

A Figura 78 apresenta a localização dos inventários florísticos realizados. 
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Figura 78 – Localização dos inventários florísticos realizados 

 

O Quadro 25 apresenta a escala de Braun-Blanquet. 

 

Quadro 25 – Escala de Abundância-dominância de Braun-Blanquet (1932) 

Valor da escala Cobertura (% da amostra) 

+ < 1 

1 1 a 5 

2 6 a 25 

3 26 a 50 

4 51 a 75 

5 > 76 
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O tamanho dos quadrados de amostragem dos inventários dependeu da complexidade estrutural, 

sendo para florestas 400 m2, para os matos 100 m2 e, para os prados 25 m2. A maioria das espécies 

foi identificada no terreno, não obstante se terem colhido alguns exemplares para posterior 

identificação. A nomenclatura está maioritariamente de acordo com a Flora Ibérica (Castroviejo et al., 

1986-2015) para os volumes já publicados e para a Nova Flora de Portugal (Franco, 1971, 1984; 

Franco & Rocha Afonso, 1994, 1998 e 2003) para os restantes grupos. 

A cobertura dos estratos foi estimada visualmente através da percentagem de cada um dos estratos: 

▪ Arbóreo (E1); 

▪ Arbustivo (E2);  

▪ Herbáceo (E3). 

Adicionalmente foram prospetadas na área de estudo, as espécies vegetais com especial interesse 

de conservação como as inscritas na Diretiva Habitats e as espécies RELAPE (espécies Raras, 

Endémicas, Localizadas, Ameaçadas ou em Perigo de Extinção). 

A cartografia da vegetação/biótopos foi efetuada através de técnicas de fotointerpretação e edição 

cartográfica em SIG (Quantum Gis), com base nos ortofotomapas disponibilizados pelo Google Earth. 

As características tidas em consideração na análise visual dos ortofotomapas foram a tonalidade, cor, 

textura, forma, padrão, sombra, localização e dimensão. Esta cartografia foi calibrada e ajustada 

através de uma visita ao terreno com recurso a GPS. Os inventários florísticos realizados permitem 

fazer uma caracterização dos tipos de vegetação e fazer a correspondência destes com os habitats 

naturais da Diretiva Habitats e fazer também a sua cartografia. As unidades de vegetação 

consideradas corresponderam àquelas existentes numa área de até 200 metros em redor do traçado 

linear do Projeto. 

5.8.2. Situação de Referência dos Sistemas Ecológicos 

5.8.2.1. Enquadramento do Projeto no Âmbito da Rede Fundamental de Conservação 

da Natureza 

No que concerne ao enquadramento da área em estudo e do Projeto, tendo por base o preceituado 

no Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de julho, que constituiu a Rede Fundamental de Conservação da 

Natureza (RFCN), importa referir que o Projeto não se encontra localizado em nenhuma área 

pertencente ao Sistema Nacional de Áreas Classificadas – SNAC. A Figura 79 apresenta a localização 

do Projeto no âmbito do SNAC. 
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Figura 79 – Sistema Nacional de Áreas Classificadas e localização do Projeto 

 

O Projeto dista, da área mais próxima pertencente ao SNAC (Paisagem Protegida do Litoral de Vila 

do Conde e Reserva Ornitológica do Mindelo), cerca 14,3 de km. 

5.8.2.2. Enquadramento do Projeto no Âmbito da Biogeografia e Fitossociologia 

Do ponto de vista da biogeografia, a área em estudo tem o seguinte enquadramento: Reino Holártico, 

Região Eurosiberiana, Sub-região Atlântica-Médioeuropeia; Superprovíncia Atlântica; Província 

Cantabro-Atlântica; Subprovíncia Galaico-Asturiana; Sector Galaico-Português; Subsector Miniense; 

Superdistrito Miniense Litoral. 
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A Figura 80 apresenta o enquadramento biogeográfico do Projeto. 

 

 

Figura 80 – Carta Biogeográfica de Portugal e localização do Projeto 

 

Relativamente à fitossociologia, o Projeto enquadra-se em território em que a vegetação climácica 

potencial é constituída por carvalhais mesotemperados do Rusco aculeati – Quercetum roboris 

quercetosum suberis. 
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5.8.2.3. Fauna 

No que refere à fauna, há a referir que de forma geral, a área de estudo apresenta uma reduzida 

diversidade e abundância de espécies. Tendo em consideração a localização do projeto em estudo, 

este facto era expectável devido ao elevado nível de alteração dos habitats por ação humana.  

Tanto pela informação bibliográfica consultada como pelos dados obtidos nos trabalhos de campo 

verifica-se que além da reduzida diversidade faunística, a maioria das espécies presentes apresenta 

hábitos generalistas, estando por isso bem adaptadas a diferentes habitats com elevada perturbação 

humana.  

A informação da riqueza específica de cada grupo faunístico encontra-se resumida no Quadro 26. O 

elenco completo das espécies e respetivos estatutos encontra-se listada no Anexo F1 - Inventários 

faunísticos. 

Quadro 26 – Quadro síntese dos grupos faunísticos analisados com informação da riqueza de espécies e grau 
de ameaça 

Grupo 

Faunístico 
Confirmado 

Pesquisa Bibliográfica 

Total 

Espécies com estatuto 

Provável 
Pouco 

Provável 

LVVP 

(CR, VU, EN) 

Diretiva 
Aves / 

habitats 

Avifauna 26 39 11 79 3 4 

Anfíbios 1 4 3 8 1 5 

Répteis 1 7 5 13 2 3 

Mamíferos 5 9 7 17 0 6 

Peixes 0 5 2 7 2 5 

 

Avifauna 

No que diz respeito às aves, estas constituem o grupo faunístico mais abundante, tendo sido listadas 

79 espécies como potencialmente presentes na área de estudo, que representam cerca de 30% do 

total de espécies descritas para Portugal continental (Anexo F.1).  

Sendo na sua maioria constituído por espécies comuns, abundantes e bem distribuídas a nível 

regional e nacional, no elenco avifaunístico estão descritas apenas 3 espécies com estatuto de 

ameaça em Portugal e 4 classificadas no anexo I da diretiva aves.  

As 3 espécies ameaçadas em Portugal são o Maçarico-das-rochas (Actitis hypoleucos), o Noitibó-

cinzento (Caprimulgus europaeus) e a Toutinegra-das-figueiras (Sylvia borin), todas classificadas 

como Vulneráveis pelo livro vermelho dos vertebrados de Portugal (Cabral et al., 2005). Na área de 

estudo, estas são descritas como espécies com ocorrência pouco provável. O Maçarico-das-rochas 
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(Actitis hypoleucos) é uma espécie que se encontra distribuída essencialmente ao longo das margens 

dos cursos de água, que utiliza essencialmente durante o período de invernada (também pode ocorrer 

como reprodutor, nidificando nas margens de cursos de água corrente, especialmente em zonas 

montanhosas), sendo que na área, as margens do rio ave não parecem apresentar as condições 

adequadas para a sua presença, podendo eventualmente estar presente nesta área de forma 

esporádica, durante períodos migratórios. As outras duas espécies, são espécies de hábitos 

terrestres, cujos habitats preferenciais (essencialmente florestais no caso do Noitibó-cinzento e 

bosques ripícolas ou bosquetes de folhosas no caso da Toutinegra-das-figueiras) são raros e muito 

fragmentados na área de estudo. Ambas são, espécies sensíveis, pouco comuns, evitando geralmente 

habitats muito fragmentados e perturbados como os habitats presentes na área de estudo.  

A nível internacional, há 4 espécies listadas anexos da Diretiva Aves (Decreto-Lei 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). O já referido Noitibó-cinzento, tem distribuição pouco provável na área de estudo, 

sendo que a Felosa-do-mato (Sylvia undata), a Cotovia-dos-bosques (Lullula arbórea) e a Cegonha-

branca (Ciconia ciconia) têm presença provável nesta área. As duas primeiras são espécies residentes 

relativamente bem distribuídas a nível regional e nacional, estando essencialmente associadas a 

áreas de matos. Já a cegonha, atualmente em expansão na região, poderá ocorrer de forma ocasional 

na área.      

Desta forma, apesar das 79 espécies descritas, pode-se concluir que o valor de conservação deste 

grupo na área é reduzido. 

 

Anfíbios 

Relativamente aos anfíbios, das 7 espécies de anfíbios para a área de estudo (Anexo F.1), apenas a 

salamandra-lusitânica (Chioglossa lusitanica) se encontra classificada como ameaçada em Portugal 

(Vulneravel) pelo livro vermelho dos vertebrados de Portugal (Cabral et al., 2005). Apesar de se 

encontrar descrita para a envolvente (Loureiro, et al., 2008), a área de estudo não parece possuir as 

condições de habitat favoráveis à sobrevivência desta espécie, sendo por isso classificada como 

pouco provável. Esta é também uma das 5 espécies potenciais listadas nos anexos da diretiva Habitats 

(Decreto-Lei 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). Dessas também a Rã-de-focinho-pontiagudo 

(Discoglossus galganoi) será pouco provável na área. Assim, apenas 3 das espécies prováveis ou 

confirmadas apresentam algum tipo de estatuto, sendo ainda assim espécies abundantes a nível 

regional. 
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Reptéis 

No que refere aos reptéis, foram referenciadas 13 espécies para a área de estudo (Anexo F.1), cerca 

de 46% do total nacional de espécies deste grupo. Ainda assim, 5 delas são consideradas pouco 

prováveis, incluindo as duas classificadas com o estatuto Vulnerável em Portugal, a Víbora-cornuda 

(Vipera latastei) e a Cobra-lisa-europeia (Coronella austríaca). Estes dois ofídios embora se 

encontrem classificados para a área envolvente (ambos têm núcleos populacionais conhecidos na 

zona de Vila do Conde), pelo elevado nível de perturbação e degradação dos seus biótopos de 

ocorrência potencial, não deverão estar presentes na área de estudo. Entre as espécies listadas nos 

anexos diretiva Habitats, além da já referida a Cobra-lisa-europeia (Coronella austríaca), o Lagarto-

de-água (Lacerta schreiberi) é também pouco provável na área. O lagarto-de-água apesar de ter uma 

distribuição quase continua ao longo das margens de linhas de água do Norte de Portugal não se 

encontra descrito para esta área específica do rio ave. Desta forma, a única espécie com presença 

classificada com estatuto de conservação significativo é a Lagartixa-ibérica (Podarcis hispanica), 

espécie listada no anexo B-IV da Diretiva Habitats. Ainda assim, esta é também uma espécie comum 

a nível regional e nacional, devendo o seu estatuto à reduzida área geográfica de distribuição a nível 

europeu.  

 

Mamofauna 

Relativamente aos mamíferos, encontram-se referenciadas para a área de estudo 17 espécies, 

incluindo duas espécies de morcegos. Todas as espécies presentes ou potencialmente presentes não 

são classificadas como ameaçadas em Portugal, encontrando-se bem distribuídas a nível regional e 

nacional.  

Entre as espécies identificadas apenas 6 estão listadas nos anexos da Diretiva Habitats, sendo que 4 

dessas são espécies classificadas como pouco prováveis na área de estudo: toirão (Mustela putorius), 

geneta (Genetta genetta), sacarrabos (Herpestes ichneumon) e morcego-arborícola-pequeno 

(Nyctalus leisleri). Tanto no caso dos três carnívoros como para o morcego-arborícola-pequeno, as 

características dos biótopos encontrados não aparentam ter condições adequadas para a presença 

destas espécies. A outra espécie de morcego, o morcego-anão (Pipistrellus pipistrellus), espécie com 

ampla distribuição a nível nacional e mais adaptada a habitats com maior perturbação humana, foi 

classificada como provável, estando listada no anexo B-IV.  

Por último, a lontra (Lutra lutra), listada nos anexos B-II e B-IV, foi a única espécie classificada 

confirmada nos trabalhos de campo. Sendo uma espécie estritamente associada aos cursos de água, 

esta espécie encontra-se bem distribuída em Portugal, tendo sido detetados dejetos desta espécie ao 

longo das margens do rio ave (Figura 81).  
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Figura 81 – Dejetos de lontra detetados na margem do rio Ave 

Ictiofauna 

Relativamente à ictiofauna, encontram-se referenciadas 7 espécies de peixes, incluindo classificadas 

como ameaçadas em Portugal, a enguia-europeia (Anguilla anguilla) e o bordalo (Tropidophoxinellus 

alburnoides). Destas, pela ausência de habitats aquáticos favoráveis, considera-se a presença do 

bordalo como pouco provável, sendo a enguia única espécie ameaçada em Portugal com ocorrência 

provável. Apesar do seu estatuto, a enguia é ainda uma espécie bem distribuída nos rios nacionais, 

estando presente em todas as principais bacias hidrográficas. O seu estatuto deve-se à redução 

significativa dos seus efetivos, especialmente pelas ameaças às suas migrações (nomeadamente 

barragens, açudes e outros obstáculos, e captura excessiva de juvenis na entrada em meio 

dulciaquícola).  

A nível comunitário, todas as espécies piscícolas, não migradoras, autóctones, com presença 

potencial nesta área estão listadas nos anexos da Diretiva Habitats. Isto deve-se ao facto de a maioria 

das espécies piscícolas não migradoras terem uma reduzida área geográfica de distribuição a nível 

europeu. As espécies autóctones prováveis nesta área, o barbo-comum (Luciobarbus bocagei), a boga 

do Norte (Pseudochondrostoma duriense) e o ruivaco (Achondrostoma oligolepis), são todas espécies 

com presença confirmada na maioria dos rios do Norte de Portugal, sendo espécies relativamente 

abundantes a nível regional.  

 

Valor Faunístico da Área de Estudo 

Analisando de forma global os resultados (Quadro 26), verifica-se que o total de espécies descritas, 

incluindo as consideradas pouco prováveis, representam apenas cerca de 30% do total do elenco 

espécies classificadas para o território continental de Portugal. Relativamente aos estatutos de 
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conservação, verifica-se que no total das espécies, incluindo as espécies pouco prováveis apenas 8 

são consideradas ameaçadas em Portugal, o que representa menos de 6% do total das espécies 

ameaçadas a nível nacional, e apenas 2% das espécies identificadas para a área de estudo.  

A nível comunitário, 24 das espécies identificadas encontram-se listados nos anexos das diretivas 

Aves e Habitats (Decreto-Lei 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), representando cerca de 6% do 

total de espécies inventariadas. 

Por estes fatores, dada a reduzida riqueza específica e pelo reduzido número de espécies com 

estatuto de ameaça, a área de estudo pode-se considerar pouco relevante do ponto de vista faunístico. 

Tendo em consideração as comunidades de fauna presentes ou potencialmente presentes na área de 

intervenção é ainda importante definir as áreas de maior sensibilidade para a fauna. Apesar das 

comunidades animais desta área não apresentarem um elevado valor conservacionista considera-se 

importante ter em consideração a maior relevância de alguns dos biótopos presentes (Figura 82). 
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Figura 82 – Mapa do valor faunístico da área de estudo 

Entre os biótopos presentes, os mais abundantes dizem respeito a áreas agrícolas e áreas florestais 

dominadas por pinhal e eucaliptal, com pouco interesse para as comunidades faunísticas, de uma 

forma geral.  

Como áreas de valor faunístico intermédio foram selecionadas as áreas correspondentes aos biótopos 

carvalhal, matos secos e galeria ripícola. Estes biótopos aparecem apenas em pequenas manchas na 

área de estudo, sendo pouco comuns. Assim, para promover a manutenção das espécies mais 

estritamente associadas a estas tipologias de habitats, bem como para as espécies que favorecem 

áreas com maior diversidade de biótopos, considera-se estas áreas com valor faunístico intermedio.  

Além destes, pela sua importância para a muitas espécies, foram ainda assinaladas com valor 

faunístico intermédio as linhas de água presentes na área estudada. Estas, apesar de se encontrarem 
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num elevado estado de degradação, representam ainda assim as áreas de maior importância para a 

fauna a nível local. 

Na área não se consideram existir áreas de elevado valor faunístico. As áreas urbanizadas, sem valor 

específico para a fauna, não foram consideradas. 

5.8.2.4. Flora, Vegetação e Habitats 

No que refere especificamente à flora, vegetação e habitats, e de modo a aferir os elementos 

existentes, tal como referido na metodologia, procedeu-se à elaboração de 11 inventários. Todos eles 

foram realizados na área envolvente do Projeto de modo a abranger todo o tipo de vegetação existente 

no local (Figura 83). O elenco florístico determinado pelos inventários pode ser consultado no Anexo 

F.2 - Inventários florísticos. 

O inventário 1, 2 e 11 foram realizados em áreas agrícolas, se bem que a zona do inventário 1 está 

abandonada e neste momento é constituída por um silvado, como se pode observar pela dominância 

da silva (Rubus ulmifolius) e que conta com a presença do salgueiro-negro (Salix atrocinerea). O 

estrato herbáceo é mais reduzido e é dominado pelo panasco (Dactylis glomerata) e apresenta 

outras espécies, incluindo Conyza sumatrensis, uma exótica de carácter invasor. O Inventário 2 

diz respeito a uma zona agrícola negligenciada com algum milho (Zea mays) e algumas espécies 

exóticas de carácter invasor como a robínia (Robinia pseudoacacia), erva-tintureira (Phytolacca 

americana) e Solanum chenopodioides. Já o Inventário 11 corresponde a um campo cultivado de 

milho como se comprova pela dominância quase absoluta de milho. 

O inventário 3 e 8 foram efectuados em povoamentos florestais dominados pelo eucalipto (Eucalyptus 

globulus) e com uma percentagem também elevada do pinheiro-bravo (Pinus pinaster). O subcoberto 

em ambos casos era dominado por tojos (Ulex sp. pl.) e urzes (Erica cinerea e Calluna vulgaris) e 

contava com alguma regeneração do carvalho-alvarinho (Quercus robur). O inventário 10 foi efectuado 

num povoamento florestado cortado recentemente e por isso ainda não tinha estrato arbóreo, mas sim 

arbustivo, com eucaliptos, carvalhos-alvarinhos e alguns sobreiros (Quercur suber) de reduzida 

dimensão. Estes carvalhos e por vezes sobreiros que se encontram nos povoamentos florestais 

indicam que esta zona antes de ser florestada com pinhais e eucaliptais era provavelmente constituída 

por carvalhais e com sobreiros, principalmente nas zonas mais quentes e secas. Esta suposição é 

reforçada pelo inventário 5, efetuado num carvalhal com sobreiros com uma boa cobertura arbórea a 

rondar os 90%. Neste carvalhal com a exceção de alguns eucaliptos, todas as espécies são 

autóctones e enquadra-se no Habitat 9230 – Carvalhais galaico-portugueses de Quercus robur e 

Quercus pyrenaica, subtipo 1 - Carvalhais de Quercus robur. 

O inventário 4 foi efectuado numa zona de matos dominada pela torga (Calluna vulgaris) e por duas 

espécies de tojo (Ulex europaeus e Ulex micranthus). O estrato herbáceo de dimensões reduzidas era 
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dominado pela Agrostis curtisii. Todas as espécies era autóctones e indicadoras do Habitat 4030 – 

Charnecas secas europeu, subtipo 2 - Tojais e urzais-tojais galaico-portugueses não litorais. 

Os inventários 6 e 7 efetuados na margem esquerda e direita, respectivamente, do rio Ave 

correspondem a uma galeria ripícola bastante alterada e degradada conforme é perceptível pela 

dominância do plátano (Platanus hybrida) ou da acácia-austrália (Acacia melanoxylon), ambas 

espécies exóticas. Já a galeria do inventário 9, efectuado numa ribeira afluente do rio ave encontra-

se pouco alterada, mantendo como espécies dominantes do estrato arbóreo, o amieiro (Alnus 

glutinosa) e o salgueiro-negro (Salix atrocinerea). Estas espécies indicam que, ao contrário da do rio 

Ave, a vegetação desta linha de água, enquadra-se no Habitat 91E0* – Florestas aluviais de Alnus 

glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion Albae) subtipo 1 - Amiais 

ripícolas. 

De acordo com as observações locais e o trabalho de campo realizado é possível afirmar que as 

unidades de vegetação presentes na área de estudo (200 metros em redor do Projeto) encontram-se, 

maioritariamente, estruturalmente degradadas. 

Com base nos ortofotomapas e no trabalho de campo foi elaborada a cartografia de biótopos 

apresentada na Figura 83 e no Desenho IRFEN14-EIA-14 – Carta de Biótopos e Habitats.  



 

 
 

 
 

 

LIGAÇÃO DO INTERFACE RODOFERROVIÁRIO / EN14 (SANTANA), INCLUINDO NOVA PONTE SOBRE O RIO AVE 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. VOLUME 1 – RELATÓRIO SÍNTESE 

EN14_PB_011_EIA_RS.docx  

Dezembro 2018  171 

 

Figura 83 – Cartografia de biótopos 

Na envolvente ao Projeto, com uma área total cartografada de 57,97 ha, a tipologia Agrícola é o que 

ocupa maior área com 39,96 ha, seguindo-se a área de Povoamento florestal com 13,11 ha e a área 

de Galeria ripícola com 2,42 ha. A área com menos representatividade é a área de Carvalhal que 

ocupa 0,53 ha. O Quadro 27 apresenta a área ocupada por cada tipo de vegetação. 

Quadro 27 – Área de ocupação de biótopos 

Biótopos Área de ocupação (ha) 

Agrícola 39,96 

Galeria ripícola 2,42 

Carvalhal 0,53 

Povoamento florestal 13,11 

Matos secos 0,73 

Área florestal/ajardinada 1,22 
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Biótopos Área de ocupação (ha) 

TOTAL 57,97 

 

De salientar a existência de uma área designada de Área florestal/ajardinada, com 1,22 ha, onde foram 

identificados cerca de 20 exemplares de sobreiro (Quercus suber), ao longo do traçado do Projeto, 

estando estes na sua maioria em propriedade privada. Esta área localiza-se, sensivelmente, entre o 

km 0+550 e o km 0+600. O sobreiro é uma espécie protegida pelo Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de 

Maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de Junho, e que estabelece as Medidas de 

Proteção ao Sobreiro e à Azinheira. 

A partir do trabalho de campo e das evidências obtidas foi ainda possível apurar a existência de alguns 

habitats listados no Anexo B-I do Decreto-Lei 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. Estes habitats 

constituem as formações vegetais com algum interesse de conservação na área de intervenção do 

Projeto (Quadro 28). 

Quadro 28 – Habitats listados no Anexo B-I do Decreto-Lei n.º 49/2005 encontrados nas imediações da IR / 
EN14 

Habitats Área (ha) 

Habitat 91E0pt1 – *Florestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 
Alnion incanae, Salicion Albae) subtipo Amiais ripícolas. 

0,13 

Habitat 9230pt1 – Carvalhais galaico-portugueses de Quercus robur e Quercus pyrenaica 
subtipo Carvalhais de Quercus robur 

0,53 

Habitat 4030pt2 – Charnecas secas europeu subtipo Tojais e urzais-tojais galaico-
portugueses não litorais 

0,73 

 

A Figura 84 apresenta a cartografia dos habitats identificados, também representada no Desenho 

IRFEN14-EIA-14 – Carta de Biótopos e Habitats. 
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Figura 84 – Cartografia de habitat 

 

Por último, o trabalho de campo desenvolvido permitiu ainda identificar várias espécies exóticas de 

caráter invasor, disseminadas por toda a área de estudo. O Quadro 29 apresenta o elenco das mesmas. 

 

Quadro 29 – Espécies exóticas com caráter invasor encontradas nas imediações da IR / EN14 

Elementos florísticos 
Listadas como Invasoras no Decreto-Lei n.º 
565/99, de 21 de dezembro 

Acacia dealbata X 

Acacia melanoxylon X 
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Elementos florísticos 
Listadas como Invasoras no Decreto-Lei n.º 
565/99, de 21 de dezembro 

Conyza sumatrensis   

Cortaderia selloana X 

Cyperus eragrostis   

Oenothera biennis   

Phytolacca americana   

Robinia pseudoacacia  X 

Solanum chenopodioides (sinonímia de Solanum 
sublobatum) 

  

Symphyotrichum subulatum (sinonímia de Aster 
squamatus) 

  

Tradescantia fluminensis X 

Verbena incompta   

Zantedeschia aethiopica   

 

Salienta-se que todas as espécies constantes no Quadro 29 são consideradas como exóticas 

invasoras, idependentemente da sua inclusão no Decreto-Lei n.º 565/99, de 21 de dezembro. 

5.8.3. Evolução Previsível na Ausência de Projeto 

A não execução do Projeto não iria alterar de modo substancial as condições ecológicas existentes, 

sem prejuízo do normal desenvolvimento das mesmas de acordo com a evolução temporal.  

De todo o modo, a elevada antropização do território, e de modo independente à execução do Projeto, 

implica que os fatores ecológicos, na forma das espécies de flora e de fauna e respetivas estruturas 

ecológicas associadas, se encontrem sobre pressão constante. No que concerne à fauna perspetiva-

se a manutenção do elevado número de espécies cosmopolitas, com pouco interesse de conservação 

e amplamente disseminadas pelo território. Por outro lado, no que refere à flora e vegetação, 

perspetiva-se a continuada proliferação de espécies exóticas invasoras, nomeadamente Acacia 

melanoxylon, A. dealbata, Tradescantia fluminensis e Cortaderia selloana.  

Relativamente ao Habitat 91E0pt1, considera-se que o mesmo se mantenha estável, podendo 

inclusivamente vir a aumentar de extensão (linear) ao longo do tempo, desde que se mantenham as 

condições hídricas existentes. A sua evolução é independente da existência ou não do Projeto.  

No que diz respeito ao Habitat 4030pt2 considera-se que o mesmo tenderá a evoluir para matagais 

heliófilos (giestais) e matagais pré-florestais que não corresponde a nenhum habitat relevante. 
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Posteriormente, ainda, a série de vegetação culminaria na formação do Habitat 9230pt1, que já existe 

na envolvente. Relativamente a este último, e à porção existente e cartografada, a evolução previsível 

do mesmo seria a manutenção. Sem prejuízo da afetação a que os habitats referidos serão sujeitos 

com a execução do Projeto, considera-se que as áreas de habitat remanescente manterão a evolução 

descrita anteriormente. 

Em suma, a evolução do ambiente da situação de referência implica, inevitavelmente, a manutenção 

de sequências repetitivas do ponto de vista ecológico, local e regionalmente abundantes. 

 

5.9. COMPONENTE SOCIAL 

5.9.1. Introdução e Metodologia 

A caracterização dos aspetos socioeconómicos da zona em estudo foi efetuada com base nos dados 

disponíveis (nomeadamente em informações estatísticas do Instituto Nacional de Estatística e dos 

Planos Diretores Municipais do Porto e Braga). Esta análise permitirá avaliar a importância social e 

económica da via em estudo não só no âmbito local, mas igualmente ao nível dos concelhos e da 

região norte (NUTS II). 

Na caracterização apresentada, e sempre que possível, considera-se a área envolvente do projeto 

(região, sub-região e concelho), a área de influência direta do projeto (freguesias) e a área de ação do 

projeto (faixa diretamente afetada). 

5.9.2. Enquadramento Regional e Breve Caraterização do Corredor em Estudo 

A parte inicial do projeto até à travessia do rio Ave insere-se na União de freguesias de Bougado (São 

Martinho e Santiago), concelho da Trofa, pertencente ao distrito do Porto. A partir do rio Ave até ao 

final do traçado, o projeto localiza-se nas freguesias de Ribeirão e Lousado, do concelho de Vila Nova 

de Famalicão, pertencente ao distrito de Braga, NUT II região Norte. 

Com base na classificação NUT (Nomenclatura das Unidades Territoriais) para fins estatísticos, a área 

de estudo localiza-se na Região Norte (NUT II), sub-região Ave (NUT III).  

O município da Trofa é sede de um município com 72,02 km² de área e 38 999 habitantes (2011), 

correspondendo a uma densidade populacional de 692,8 habitantes/km2, subdividido em 

5 freguesias, Alvarelhos e Guidões, Bougado (São Martinho e Santiago) (cidade da Trofa), Coronado 

(São Romão e São Mamede) (vila do Coronado), Covelas e S. Cristóvão do Muro. O município é 

limitado a norte pelo município de Vila Nova de Famalicão, a leste por Santo Tirso, a sul pela Maia e 

a oeste por Vila do Conde.   

https://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Freguesia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alvarelhos_e_Guid%C3%B5es
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bougado_(S%C3%A3o_Martinho_e_Santiago)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Coronado_(S%C3%A3o_Rom%C3%A3o_e_S%C3%A3o_Mamede)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Coronado_(S%C3%A3o_Rom%C3%A3o_e_S%C3%A3o_Mamede)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Covelas_(Trofa)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Muro_(Trofa)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vila_Nova_de_Famalic%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Santo_Tirso
https://pt.wikipedia.org/wiki/Maia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vila_do_Conde
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Neste concelho é diretamente afetada pelo projeto, a União das Freguesias de Bougado (São Martinho 

e Santiago) com 27,48 km² de área e 21 612 habitantes (2011). A sua densidade populacional é 786,4 

hab/km². 

O município de Vila Nova de Famalicão é sede de um município com 201,59 km² de área e 133 832 

habitantes (2011), subdividido em 34 freguesias. O município é limitado a norte pelo município de 

Braga, a leste por Guimarães, a sul por Santo Tirso e Trofa, a oeste por Vila do Conde e Póvoa de 

Varzim e a noroeste por Barcelos. Foi criado em 1835 por desmembramento de Barcelos e elevada à 

categoria de cidade em 1985. 

Neste concelho são diretamente afetadas pelo projeto, as freguesias de Ribeirão e Lousado. Ribeirão 

com 10,91 km² de área e 8 828 habitantes (2011). A sua densidade populacional é de 809,2 hab/km² 

e Lousado com 5,61 km² de área e 4 057 habitantes (2011). A sua densidade populacional é de 723,2 

hab/km² sendo um importante centro ferroviário. 

Para a análise socioeconómica foram consideradas as unidades territoriais de Portugal, região Norte, 

sub-regiões Grande Porto e Ave, os concelhos da Trofa e Vila Nova de Famalicão e as freguesias de 

União das Freguesias de Bougado, Ribeirão e Lousado. 

5.9.3. Dinâmica Demográfica 

5.9.3.1. Evolução e Distribuição da População 

Nas figuras seguintes pode ser observada a evolução da população residente nos concelhos da Trofa 

e Vila Nova de Famalicão e nas freguesias de União das Freguesias de Bougado, Ribeirão e Lousado, 

entre 2001 e 2011. 
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Figura 85 – Evolução da população residente. (Fonte: Anuário Estatístico da Região Norte Censos 2001 e 2011 
e Instituto Nacional de Estatística – Portugal) 

Da análise da figura anterior verificou-se que a população residente nos concelhos Trofa e Vila Nova 

de Famalicão existiu um crescimento efetivo (com uma variação de 3,77% e 4,91%, respetivamente) 

da população entre 2001 e 2011. Em relação às freguesias da União das Freguesias de Bougado e 

Lousado existiu igualmente um crescimento populacional (com uma variação de 4,44% e 8,91% 

respetivamente). Na freguesia de Ribeirão refere-se um ligeiro decréscimo de residentes na ordem 

dos 0,84% 

5.9.3.2. Estrutura Etária da População 

Para o estudo da estrutura etária, a população foi repartida em quatro grupos etários, permitindo a 

constituição das seguintes categorias: 

• Jovens – menos de 15 anos; 

• Adultos – dos 15 aos 24 anos e dos 25 aos 64 anos; 

• Idosos – mais de 64 anos. 

 

Na figura seguinte pode ser analisada a estrutura etária da população residente nas áreas em estudo. 

 

Figura 86 – Evolução da população residente. (Fonte: Anuário Estatístico da Região Norte 2011, Instituto 
Nacional de Estatística – Portugal) 

 A análise da estrutura etária evidencia uma situação onde a população mais idosa apresenta alguma 

importância, principalmente a nível da região do Norte e sub-região Ave, onde os residentes com mais 
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de 65 anos representavam, em 2011, cerca de 15% da população. No entanto, verifica-se que as 

faixas etárias mais jovens prevalecem comparativamente com a faixa etária da população mais idosa. 

Nas unidades territoriais em estudo, cerca de 54% da população tem idades entre os 25 anos e os 65 

anos. 

No que respeita ao índice de envelhecimento, que traduz a relação entre a população idosa e a 

população jovem, definida habitualmente como o quociente entre o número de pessoas com 65 ou 

mais anos e o número de pessoas com idade até aos 14 anos, verifica-se que, em 2011, os municípios 

de Vila Nova de Famalicão e Trofa, apresentavam um índice de envelhecimento de 1,12 e 1,10 

respetivamente.  

5.9.3.3. Indicadores Demográficos 

Analisando alguns indicadores demográficos (Quadro seguinte) constata-se que a nível da sub-região 

do Ave e concelhia a taxa de mortalidade é inferior à taxa de natalidade, o que reflete uma taxa de 

crescimento natural positiva, que traduz uma evolução de parte da população residente na área em 

estudo.  

De referir ainda que a taxa de crescimento efetivo, que representa a variação populacional verificada 

num ano, é negativa em todas as unidades territoriais em análise. 

Quadro 30 – Indicadores demográficos nas várias unidades territoriais em estudo (2011) 

Indicadores Portugal 

Região Sub-região 
 

Concelho  

Norte Ave Trofa 
Vila Nova de 
Famalicão 

Taxa de crescimento efetivo (%) - 0,06 - 0,40 - 0,28 - 0,19 -0,22 

Taxa de crescimento natural (%) - 0,29 0,00 0,11 0,22 0,12 

Taxa bruta de natalidade (‰) 9,2 8,6 8,6 8,7 9,0 

Taxa bruta de mortalidade (‰) 9,7 8,6 7,4 6,5 7,1 

(Fonte: Anuário Estatístico da Região Norte 2011, Instituto Nacional de Estatística – Portugal) 

Estes indicadores revelam, um saldo fisiológico (nados vivos menos os óbitos) negativo que reflete 

alguma dificuldade em inverter o desequilíbrio da estrutura da população e a renovação das gerações. 

5.9.3.4. Nível de Instrução 

O nível de instrução de uma população e um elemento determinante para o seu desenvolvimento e 

as qualificações da população ativa — mão-de-obra representam um fator de competitividade que não 

deve ser descurado pelos territórios. 
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Analisando alguns indicadores da taxa de analfabetismo no quadro seguinte, constata-se que no 

concelho da Trofa e de Vila Nova de Famalicão a taxa de analfabetismo em 2011 é de 3,54%, e 4,00% 

respetivamente o que, apesar de ser um valor significativo, representa um aumento da população 

alfabetizada em relação a 2001. Ao nível das restantes unidades territoriais analisadas, em todos os 

casos há uma diminuição do número de população sem qualquer nível de instrução. 

No quadro seguinte podem ser analisados os indicadores de analfabetismo nas unidades territoriais 

em estudo (2011): 

Quadro 31 – Indicadores da taxa de analfabetismo nas várias unidades territoriais em estudo (2011)  

 
População sem 
instrução -2011 

(2011) 

% 

(2001)  

%  

Portugal 895140 8,47 9,0, 

Norte 298201 5,01 8,3 

Sub-Região do Ave 39910 4,66 7,7 

Trofa 2811 3,54 5,6 

Vila Nova de Famalicão 64849 4,00 6,7 

União das Freguesias de Bougado 1567 3,81 5,8 

Lousado 2009 3,92 6,3 

Ribeirão 4344 3,31 5,6 

(Fonte: Anuário Estatístico da Região Norte 2011, Instituto Nacional de Estatística – Portugal) 

Relativamente ao nível de instrução escolar atingido pela população, de uma maneira geral, verifica-

se que, à medida que se avança para uma unidade territorial de menor dimensão, há um ligeiro 

aumento da percentagem de população com menos instrução e uma diminuição da população com 

níveis de instrução mais elevados conforme se pode verificar na figura seguinte. 

 
Figura 87 – População residente em 2011 segundo o nível de ensino atingido (Fonte: Anuário Estatístico da 

Região Norte 2011, Instituto Nacional de Estatística – Portugal) 
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5.9.4. Estrutura Económica 

5.9.4.1. Estrutura da População Ativa 

O quadro seguinte apresenta indicadores relativos a população residente e sua relação com o 

emprego, verificando-se que a taxa de desemprego no concelho de Vila Nova de Famalicão era em 

2011 de 14,9%, valor ligeiramente superior ao verificado a nível da Região Norte (14,4%), enquanto 

no concelho da Trofa apresentou uma taxa de desemprego de 16,8%, valor superior ao verificado na 

região norte.  

Ao nível de freguesias, a União das Freguesias de Bougado destaca-se pela negativa, apresentando 

a taxa de desemprego mais alta do concelho (16,8%) e da região. A freguesia de Lousado apresenta 

uma taxa inferior (11,6%) ao seu concelho, e à Região Norte. Já a freguesia de Ribeirão apresenta 

uma taxa inferior (15,3%) em relação ao seu concelho e região. Quanto à taxa de atividade, o quadro 

seguinte permitir aferir que os concelhos de Trofa e de Vila Nova de Famalicão registam o valor de 

52% e 51,2% valores que superam a região Norte (47,5%) Nas freguesias de Samora Correia e Vila 

Nova de Famalicão verificou-se uma taxa de atividade com o valor de 52,23%, e 52,18% 

respetivamente apresentando uma percentagem inferior ao país (61,3%). 

 
Quadro 32 – Indicadores económicos (mercado trabalho) nas várias unidades territoriais em estudo (2011)  

Unidades Territoriais Taxa de Desemprego 

(%) 

Taxa de Atividade 

Portugal  61,3 

Norte 14,4 47,5 

Trofa 16,8 52,0 

Vila Nova de Famalicão 14,9 51,2 

União das Freguesias de Bougado 16,8 52,5 

Lousado 11,6 50,4 

Ribeirão 15,3 53,2 

(Fonte: Anuário Estatístico da Região Norte Censos 2011 e Instituto Nacional de Estatística – Portugal) 

A taxa de desemprego define o peso da população desempregada sobre o total da população ativa. 

A taxa de desemprego nos concelhos e freguesias em estudo apresenta valores próximos da taxa 

média nacional. 
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5.9.4.2. Atividades Económicas 

Pela leitura dos dados referentes aos Censos de 2011 na figura seguinte, verifica-se que, nas unidades 

territoriais em estudo, a maioria da população ativa trabalha no sector terciário (económico), 

apresentando uma percentagem de ativos no sector primário muito baixa. 

Na figura seguinte pode observar-se a população empregada, segundo o setor de atividade, nas 

unidades territoriais em estudo: 

 
Figura 88 – População ativa empregada por setores de atividade (2011). (Fonte: Anuário Estatístico da Região 

Norte Censos 2011 e Instituto Nacional de Estatística – Portugal) 

A população ativa dos concelhos de Trofa e Vila Nova de Famalicão distribui-se maioritariamente pelo 

setor terciário, apresentando uma percentagem bastante reduzida de ativos no sector primário. A 

população ativa das freguesias em estudo distribui-se igualmente pelo sector secundário e terciário, 

apresentando igualmente uma percentagem de ativos no sector primário muito baixa. 

Relativamente ao tecido empresarial a nível nacional distinguem-se como sectores mais 

preponderantes — Indústrias Transformadoras, Atividades imobiliárias, alugueres e serviços 

prestados as empresas e o Sector de Construção.  

No concelho de Vila Nova de Famalicão, os setores de atividade com maior número de empresas 

sedeadas no concelho são as Indústrias Transformadoras, Construção e obras públicas, comércio, 

hotelaria e restauração, Atividades financeiras, imobiliárias e serviços às empresas.  

No Concelho da Trofa a indústria é diversificada, conferindo-lhe assim mais complementaridade e 

força, já que vai da metalúrgica de base, à galvanização, produção alimentar, farmacêutica, indústria 

automóvel, precisão e tecnologia e têxtil moda. Na área do comércio e dos serviços, proliferam os 

estabelecimentos mais diversos, designadamente de prestação de serviços a empresas (médicos, 
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gabinetes de apoio técnico e jurídico, de contabilidade, de estilismo, de modelismo, gabinetes de 

arquitetura, de engenharia), de comércio grossista e retalhista (de pequenas e grandes empresas) e 

ainda de natureza social (saúde, ensino), bem como muitas entidades bancárias, entre outros. No que 

se refere ao setor primário, muito embora a atividade primordial do Concelho seja a Indústria, desde 

sempre coexistiu e ainda coexiste uma Agricultura forte, profissional, desenvolvida com base 

tecnológica, fortemente ligada à pecuária e à produção de leite, além da cultura extensiva de milho. 

5.9.5. Urbanização, Habitação e Equipamentos Coletivos 

A densidade populacional, que traduz o número de habitantes por km2, varia não só com a evolução 

do índice populacional, mas também com os índices migratórios interiores ou exteriores aos 

concelhos, na medida em que determinadas áreas ou atividades se tornam mais atrativas para a 

fixação das populações. 

No quadro seguinte pode ser verificada a variação de densidade populacional, entre 2009 e 2011, na 

área em estudo. 

Quadro 33 – Densidade populacional entre 2009 e 2011  

Local de Residência 
Densidade Populacional (N.º/ km²)  

2009 2011 

Portugal 115,4 114,3 

Norte 176,0 172,9 

Sub-Região do Ave 421,4 409,8 

Trofa 570,7 540,8 

Vila Nova de Famalicão 672,3 662,7 

(Fonte: Anuário Estatístico da Região Norte Censos 2011 e Instituto Nacional de Estatística – Portugal) 

Pelo quadro anterior pode-se verificar que em todas as unidades territoriais em estudo a densidade 

populacional desceu, entre 2009 e 2011. 

Relativamente à rede de estabelecimentos de ensino público e privado nas unidades territoriais em 

estudo, estes podem ser verificados no quadro seguinte. 

Quadro 34 – Estabelecimentos de ensino (ano letivo 2010/2011)  

Unidade Territorial Pré-escolar Básico Secundário 
Superior 

(2010/11 

Portugal 6812 7920 937 300 

Região Norte 2462 2757 329 103 

Sub-Região do Ave 319 413 35 6 

Trofa 21 29 2 0 
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Vila Nova de 
Famalicão 

82 98 10 2 

(Fonte: Anuário Estatístico da Região Norte Censos 2011 e Instituto Nacional de Estatística – Portugal) 

 

No concelho de Trofa existem 21 Jardim-de-infância, 29 escolas de ensino básico e 2 escolas de 

ensino secundário. No concelho de Vila Nova de Famalicão existem 82 jardim-de-infância, 98 escolas 

de ensino básico e 10 escolas de ensino secundário e estabelecimentos de ensino superior. 

5.9.6. Infraestruturas 

5.9.6.1. Saneamento Básico e Consumo de Eletricidade 

As taxas de cobertura das infraestruturas básicas constituem indicadores dos respetivos níveis de 

desenvolvimento duma região. Seguidamente analisam-se a taxa de cobertura das redes de 

abastecimento de água, energia e de saneamento básico. 

Os níveis de cobertura das diversas infraestruturas básicas apresentavam-se, em 2009, já bastante 

razoáveis, embora ainda com algum trabalho a desenvolver nomeadamente na população servida 

com sistemas de drenagem e tratamento de águas.  

No Quadro seguinte presenta-se a densidade da cobertura destas infraestruturas, nas regiões e 

concelhos em estudo. 

Quadro 35 - População servida por infraestruturas básicas 

Unidade 

Territorial 

População servida (%) Proporçã
o de 

tratament
o de 

águas 
residuais 

(%) 

Consumo de 
água 

residencial e 
dos serviços 
por habitante 

(m3) 

Resíduos urbanos 
recolhidos 

(kg/hab) 

Sistemas 
de 

abastecime
nto de água 

Sistemas 
de 

drenagem 
de águas 
residuais 

ETAR 
Indiferen-

ciados 
Seletiva-

mente 

Portugal 96 84 74 86 63 486 15 

Norte 92 76 65 - 50 431 13 

Sub-Região 
Ave 

82 58 62  27 376 12 

Trofa 84 85 57  17 446 9 

Vila Nova de 
Famalicão 

83 56 59  26 348 13 

(Fonte: Anuário Estatístico da Região Norte Censos 2011 e Instituto Nacional de Estatística – Portugal) 

 

Os níveis de cobertura das diversas infraestruturas básicas, em 2009, eram positivos, uma vez que 

uma grande percentagem da população dos concelhos de Trofa e Vila Nova de Famalicão eram 

servidas com sistemas de abastecimento de água (84% e 83%). 
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Relativamente a sistemas de drenagem de águas residuais, nos concelhos de Trofa e Vila Nova de 

Famalicão os níveis de cobertura das populações que são servidas são de 85% e 56% respetivamente. 

Em 2009, verificou-se que a nível do concelho, na Trofa existiu uma maior quantidade de resíduos 

urbanos recolhidos, em relação a todas as outras unidades em análise. 

No quadro seguinte pode ser verificado o consumo de eletricidade por consumidor, residente na área 

de estudo. 

Quadro 36 - Consumo de eletricidade (2011)  

Unidade Territorial 
Consumo de eletricidade / consumidor (milhares kWh) - 2011 

Total Doméstico Agricultura Indústria 

Portugal 7,90 2,67 6,68 189,71 

Norte 7,72 2,96 3,36 142,61 

Sub-Região do Ave 11,09 3,14 4,11 248,68 

Trofa 10,71 3,95, 4,58 140,55 

Vila Nova de Famalicão 14,58 3,33 4,89 347,33 

(Fonte: Anuário Estatístico da Região Norte Censos 2011 e Instituto Nacional de Estatística – Portugal) 

Em 2011, os consumidores domésticos representavam a grande maioria dos consumidores totais em 

todas as unidades territoriais. No entanto, o consumo de eletricidade associado ao número de 

consumidores existentes é significativamente mais elevado na indústria e com maior expressão no 

concelho de Vila Nova de Famalicão. 

5.9.6.2. Mobilidade e Transportes 

Rede Rodoviária 

A rede viária local, ilustrada nas figuras seguintes, é constituída por um conjunto de eixos viários – 

estradas nacionais e regionais – com alguma densidade, que permitem o acesso aos principais 

aglomerados populacionais (sedes de concelhos e de freguesias) situados na zona em análise. 

Na figura seguinte pode-se verificar a Rede Viária do concelho de Vila Nova de Famalicão. 



 

 
 

 
 

 

LIGAÇÃO DO INTERFACE RODOFERROVIÁRIO / EN14 (SANTANA), INCLUINDO NOVA PONTE SOBRE O RIO AVE 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. VOLUME 1 – RELATÓRIO SÍNTESE 

EN14_PB_011_EIA_RS.docx  

Dezembro 2018  185 

 
Figura 89 – Rede viária do concelho de Vila Nova de Famalicão - (Fonte: Viajar Clix, 2011) 

 

Com uma localização privilegiada no noroeste português, entre o Porto e a Galiza (Espanha), o 

concelho de Vila Nova de Famalicão é servido por um cruzamento de autoestradas - A3 (Porto-Vigo) 

e A7 (Guimarães-Póvoa de Varzim) - e por um serviço de transportes ferroviários de vanguarda, com 

ligações diretas a Braga, Guimarães, Porto, Vigo, Coimbra, Lisboa e Algarve. 

Para quem vem do Sul, o concelho de Vila Nova de Famalicão é a porta de entrada no Minho. Para 

quem vem do Norte e da Galiza, é a última referência do Minho antes da Área Metropolitana do Porto. 

A sua localização privilegiada confere-lhe o estatuto de charneira no cruzamento de caminhos, 

motivando desde tempos ancestrais a passagem e presença de povos e civilizações que, por aqui, 

deixaram marcas das suas riquezas e culturas.  

Famalicão está perto de tudo. De grandes cidades como Porto e Vigo, do mar e das serras de Trás-

os-Montes. Está a poucos minutos do Aeroporto e do Porto de Leixões e a cerca de uma hora da 

Galiza e do Aeroporto de Vigo. 

No âmbito da rede viária concelhia, como comunicações rodoviárias mais importantes de acesso ao 

concelho da Trofa, salientam-se a EN14 Porto/Braga (situada ao km 18), a EN 104 Vila do 

Conde/Santo Tirso Trofa (situada ao km 16), a A3 Porto/Braga e a A7 Póvoa de Varzim/Vila Pouca de 

Aguiar. É servido igualmente por um serviço de transportes ferroviários de vanguarda, com ligações 

diretas a Braga, Guimarães, Porto, Vigo, Coimbra, Lisboa e Algarve. 



 

 
 

 
 

 

LIGAÇÃO DO INTERFACE RODOFERROVIÁRIO / EN14 (SANTANA), INCLUINDO NOVA PONTE SOBRE O RIO AVE 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. VOLUME 1 – RELATÓRIO SÍNTESE 

EN14_PB_011_EIA_RS.docx  

Dezembro 2018  186 

5.9.6.3. Saúde 

No que se refere às ofertas ao nível da saúde pública na área de estudo, estas podem ser verificadas 

no quadro seguinte. 

Quadro 37 – Infraestruturas de saúde (2011)  

Unidade Territorial Hospitais Centros de Saúde 
Extensões dos 

centros de saúde 

Farmácias e 
postos de 

medicamentos 

Portugal 229 388 1199 3074 

Norte 75 120 267 911 

Sub-Região do Ave 8 11 27 108 

Trofa 1 1 1 8 

Vila Nova de 
Famalicão 

2 2 9 27 

(Fonte: Anuário Estatístico da Região Norte Censos 2011 e Instituto Nacional de Estatística – Portugal) 

Em 2011, o concelho de Vila Nova de Famalicão contava com 2 hospitais e o concelho de Trofa com 

1 hospital. Relativamente aos centros de saúde, no concelho de Vila Nova de Famalicão existiam 2 e 

no concelho de Trofa apenas 1. 

No Quadro seguinte apresentam-se os principais indicadores de saúde por unidade territorial. 

Quadro 38 - Indicadores de saúde (2010/2011)  

Unidade Territorial 

N.º 
médicos 
por 1 000 
habitante

s 

N.º 
enfermeiros 

por 1 000 
habitantes 

Camas 
hospitalares 

por 1 000 
habitantes 

Farmácias e postos 
farmacêuticos 

móveis por 1 000 
habitantes 

Portugal 4,1 6,1 3,4 0,3 

Norte 3,9 6,1 2,9 0,2 

Sub-Região do Ave 2,1 4,7 2,1 0,2 

Trofa 2,1 3,0 - 0,2 

Vila Nova de 
Famalicão 

1,9 4,5 - 0,2 

(Fonte: Anuário Estatístico da Região Norte Censos 2011 e Instituto Nacional de Estatística – Portugal) 

 

O quadro anterior mostra que os concelhos da Trofa e de Vila Nova de Famalicão se encontram, 

relativamente ao número de médicos e enfermeiros, num nível inferior relativamente à Sub-Região do 

Ave, registando os índices inferiores. 
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5.9.7. Factores Sócio-Culturais 

A par com as infraestruturas básicas, os equipamentos coletivos, de cultura e lazer, caracterizam o 

nível de desenvolvimento dum concelho e a qualidade de vida da população que o habita. A 

quantidade, qualidade e condições de acessibilidade aos diversos equipamentos estão diretamente 

relacionados com os índices da qualidade de vida, funcionando como polos de atração e de fixação 

das pessoas. 

Avaliando o volume de despesas, em termos globais, nos concelhos da Trofa, e de Vila Nova de 

Famalicão à semelhança das restantes unidades territoriais, o grosso do investimento é canalizado 

para o âmbito de jogos e desportos. Já no concelho da Trofa, o volume de despesas relacionado com 

atividades culturais é bastante nulo, conforme se pode verificar no quadro seguinte: 

Quadro 39 – Despesas das Câmaras municipais em atividades culturais e de desporto (2011) 

Unidades 
Territoriais 

Despesas de capital (milhares de euros) 

Total 

das quais 

Património 
Publicações 
 e literatura Música 

Artes 
cénicas 

Atividades 
socioculturais 

Recintos 
culturais 

Jogos e desportos 

Total Museus Total Bibliotecas Total Recintos 

Portugal 492 525 49 670 25 785 56 757 46 855 28 912 17 949 52 571 18 230 172 437 41 748 

Região Norte 229 589 15 879 6 947 15 647 12 704 7 593 4 699 17 570 6 862 67 277 12 270 

Sub-Região 
Ave 

28 184 1 977 491 1 952 1 410 792 480 1186 410 9024 1611 

Trofa 1145 8 8 28 2 51 0 0 0 791 7 

Vila Nova de 
Famalicão 

 844 385 698 451 220 312 186 248 3282 876 

6888       .    

(Fonte: Anuário Estatístico da Região Norte Censos 2011 e Instituto Nacional de Estatística – Portugal) 

 

5.9.8. Recursos Turísticos 

O Turismo é a atividade do sector terciário que mais cresce, criando também, direta ou indiretamente 

postos de trabalho. Este ramo é fundamental para desenvolvimento da economia de Portugal. 

De acordo com a Organização Mundial do Turismo, segundo dados de 2006, Portugal é um dos 20 

maiores destinos do mundo. Em 2006, quase 12 milhões de turistas visitaram Portugal. Portugal é 

reconhecido na Europa pelo sol, praias, gastronomia e herança cultural e patrimonial. 

O país afirma-se cada vez mais no contexto mundial como um dos principais destinos para os 

praticantes de golfe, com os seus resorts e aldeias turísticas. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_Mundial_do_Turismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/2006
http://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal
http://pt.wikipedia.org/wiki/2006
http://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Europa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sol
http://pt.wikipedia.org/wiki/Praias
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gastronomia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Golfe
http://pt.wikipedia.org/wiki/Resort
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Aldeias_tur%C3%ADsticas&action=edit&redlink=1
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No quadro seguinte podem-se verificar os Projetos de Arquitetura com parecer favorável do Turismo 

de Portugal na zona em estudo. 

Quadro 40 – Projetos de Arquitetura com parecer favorável do Turismo de Portugal na zona em estudo  

Tipo de 
Empreendimento 

Turístico 

Designação do 
Empreendimento 

N.º de camas 
N.º de Unidades 
de Alojamento 

Categoria 
Prevista 

Freguesia 
       
Concelho 

HOTEL Hotel Moutados 101 56 3 Estrelas 
Vila Nova de 
Famalicão 

Vila Nova de 
Famalicão 

HOTEL - 19 10 2 Estrelas 
Vila Nova de 
Famalicão 

Vila Nova de 
Famalicão 

HOTEL RURAL 
Hotel Rural da 

Azenha 
41 23 4 Estrelas 

Vila Nova de 
Famalicão 

Vila Nova de 
Famalicão 

(IRT) (2011) (Fonte: Turismo de Portugal) 

 

 

5.9.9. Evolução Previsível na Ausência de Projeto 

Na ausência de projeto, a situação de congestionamento de trânsito na EN14, as dificuldades de 

ligação da Trofa ao concelho de Vila Nova de Famalicão e as ligações às zonas industriais de Lousado 

e Ribeirão continuarão a subsistir. 

A não construção da Variante à EN14 refletir-se-á num impacte negativo para as populações locais, 

mantendo-se os riscos de sinistralidade associado ao elevado tráfego rodoviário na EN14. 

5.10. PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E CONDICIONANTES 

LEGAIS 

5.10.1. Metodologia 

No presente capítulo apresenta-se um enquadramento da área em estudo face aos instrumentos de 

gestão territorial em vigor para os concelhos atravessados. A análise deste descritor inclui uma 

avaliação da situação da zona em estudo, em termos de condicionantes (estabelecidas por áreas 

regulamentares) e as respetivas formas de ordenamento.  

Para tal, recorreu-se às Plantas de Ordenamento e de Condicionantes dos PDM, bem como a outros 

instrumentos de gestão territorial com influência na área de estudo. Adicionalmente foram 

consideradas outras condicionantes e servidões que possam ter eventual interferência com o projeto.  

Como resultado desta análise efetuada, foram elaborados os Desenhos IRFEN14-EIA-16 a IRFEN14-

EIA-23, apresentados no Volume 3 – Peças Desenhadas. 
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Embora não constitua um Instrumento de Gestão Territorial, dado o seu carácter orientador no que se 

refere à elaboração e revisão dos instrumentos de gestão florestal e municipal, será englobada no 

presente capítulo a análise do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndio.  

5.10.2. Enquadramento da Área em Estudo em Instrumentos de Gestão Territorial 

O ordenamento do território assenta num sistema de gestão territorial, concretizado através de 

instrumentos de gestão do território, cujo regime jurídico é regulamentado pelo Decreto-Lei 

n.º 80/2015, de 14 de maio, que aprovou a revisão do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro. 

O referido Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT) desenvolve as bases da 

política pública de solos, de ordenamento do território e de urbanismo,  estabelecidas pela Lei n.º 

31/2014, de 30 de maio, definindo o regime de coordenação dos âmbitos nacional, regional, 

intermunicipal e municipal do sistema de gestão territorial, o regime geral de uso do solo e o regime 

de elaboração, aprovação, execução e avaliação dos instrumentos de gestão territorial. 

De acordo com RJIT, o sistema de gestão territorial assenta em três âmbitos de organização:  

• Âmbito Nacional:  

o Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT); 

o Programas Sectoriais com incidência territorial: Planos de Bacia Hidrográfica (PBH); 

Plano Regional de Ordenamento Florestal (PROF), etc.; 

o Programas Especiais de Ordenamento do Território: Planos de Ordenamento de 

áreas protegidas (POAP), Planos de Ordenamento de Albufeiras de águas públicas 

(POA), os Planos de Ordenamento da Orla Costeira (POOC) e os Planos de 

Ordenamento dos Estuários (POE); 

• Âmbito Regional - Planos Regionais de Ordenamento do Território (PROT); 

• Âmbito Intermunicipal: 

o Programas intermunicipais; 

o Plano diretor intermunicipal; 

o Planos de urbanização intermunicipais; 

o Planos de pormenor intermunicipais. 

• Âmbito Municipal - Planos Diretores Municipais, Planos de Urbanização e Planos de 

Pormenor. 

http://www.ccdr-lvt.pt/uploader/index.php?action=download&field=http://www.ccdr-lvt.pt/files/9f95b8c796c0eee085ae1992b0f0ee3b6804feb1.pdf&fileDesc=L_31_2014
http://www.ccdr-lvt.pt/uploader/index.php?action=download&field=http://www.ccdr-lvt.pt/files/9f95b8c796c0eee085ae1992b0f0ee3b6804feb1.pdf&fileDesc=L_31_2014
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A gestão territorial da área de estudo, encontra-se atualmente assente nos Instrumentos de Gestão 

do Território (IGT) indicados no quadro que se segue, apresentando-se a correspondente informação 

detalhada nos capítulos seguintes.  

Quadro 41 – Instrumentos de Gestão Territorial na Área em Estudo 

Instrumento de Gestão 
Territorial 

Âmbito 
Territorial 

Publicação 

Plano de Gestão das Bacias 
Hidrográficas que integram a 
região Hidrográfica 2 (RH2) – 
PGBH RH2  

Plano 
Setorial 

Resolução do Conselho de Ministros nº 
16-D/2013, de 22 de março.  

2.º ciclo de planeamento aprovado pela 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 
52/2016, de 20 de setembro, 
republicada pela Declaração de 
Retificação n.º 22-B/2016, de 18 de 
novembro 

Plano Regional de 
Ordenamento Florestal do 
Baixo Minho (PROF-Baixo 
Minho) 

Plano 
Setorial 

Decreto Regulamentar n.º 17/2007, de 
28 de março 

Plano Diretor Municipal da 
Trofa 

Municipal 
1.ª Publicação: 

Aviso n.º 2683/2013, de 22 de fevereiro 

Plano Diretor Municipal de Vila 
Nova de Famalicão 

Municipal 
Revisão: 

Aviso n.º 10268/2015, de 8 de setembro 

 

 

Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas que integram a Região Hidrográfica 2 (RH2) - PGBH do 

Cávado, Ave e Leça 

A Lei da Água, aprovada pela Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, estabelece um novo quadro legal 

no domínio da política da água e tem como objetivo estabelecer um enquadramento para a proteção 

das águas superficiais interiores, das águas de transição, das águas costeiras e das águas 

subterrâneas.  

Ao abrigo de referido diploma legal, foram elaborados os Planos de Gestão das Regiões Hidrográficas, 

instrumentos de planeamento das águas que têm por objetivo constituírem-se como a base de suporte 

à gestão, à proteção e à valorização ambiental, social e económica, atualizando e reorganizando a 

informação constante nos anteriores Planos de Bacia, de acordo com as Regiões Hidrográficas 

estabelecidas na Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro. 
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A área de estudo encontra-se integrado na Região Hidrográfica do Cávado, Ave e Leça (RH2), cujo 

Plano de Gestão (PGRH do Cávado, Ave e Leça) foi inicialmente aprovado Resolução do Conselho 

de Ministros n.º 16-D/2013, de 22 de março. 

Nos termos da Diretiva Quadro da Água (DQA) e da Lei da Água (LA), o planeamento de gestão das 

águas está estruturado em ciclos de 6 anos. Assim, o primeiro PGRH da RH2 esteve em vigor até ao 

final de 2015. A Resolução do Conselho de Ministros n.º 52/2016, de 20 de setembro, republicada 

pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 22-B/2016, de 18 de novembro, veio aprovar o 2.º ciclo 

de planeamento dos Planos de Gestão de Região Hidrográfica de Portugal Continental para o período 

2016-2021 para todas as RH. 

À semelhança dos restantes PGRH elaborados, o PGRH RH2, constitui um instrumento de 

planeamento que visa fornecer uma abordagem integrada para a gestão dos recursos hídricos, e que 

apoia na decisão, tendo em vista o cumprimento de objetivos de prevenção, proteção, recuperação e 

valorização dos recursos hídricos, enquanto recurso escasso e estratégico para a competitividade 

territorial. 

Plano Regional de Ordenamento Florestal do Baixo Minho (PROF-BM) 

A área de estudo integra-se na área abrangida pelo Plano Regional de Ordenamento Florestal do 

Baixo Minho, instrumento de gestão territorial que incide exclusivamente sobre os espaços florestais 

e que estabelece normas de utilização e ocupação florestal destes espaços, de forma a promover e 

garantir a produção sustentada do conjunto de bens e serviços a eles associados, salvaguardando os 

objetivos da política florestal nacional.  

O PROF-BM foi aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 17/2007, de 28 de março, que foi publicado 

em Diário da República, 1ª série – n.º 62. Recentemente, este plano sofreu uma Suspensão Parcial, 

publicada em Diário da República, 1ª série – n.º 35, através da Portaria n.º 78/2013, de 19 de fevereiro, 

decorrente da necessidade de se proceder à revisão dos PROF nacionais, com base em atualização 

de informação de base entretanto publicada.  

A área em estudo encontra-se na zona de abrangência do Plano em questão, nomeadamente nas 

sub-regiões homogéneas “Agrela” e “Cávado-Ave”, conforme se pode verificar na Figura seguinte.  

http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.58S01&iddip=20130556
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.58S01&iddip=20130556
https://www.apambiente.pt/_zdata/Politicas/Agua/Legislacao/Comunitaria/DQA/DQA_Diretiva2000_60_CE_23Out.pdf
http://www.dre.pt/pdf1sdip/2005/12/249A00/72807310.PDF
https://dre.pt/application/file/75774049
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Figura 90 – Sub-regiões homogéneas do PROF BM 

De acordo com os Mapas Sínteses deste PROF, a área de estudo atravessa áreas classificadas como 

“Corredores Ecológicos”. Consideram-se corredores ecológicos as “(...) faixas que promovam a 

conexão entre áreas florestais dispersas, favorecendo o intercâmbio genético, essencial para a 

manutenção da biodiversidade” e “contribuem para a formação de meta populações de comunidades 

da fauna e da flora, tendo como objectivo conectar populações, núcleos ou elementos isolados, e 

integram os principais eixos de conexão, delimitados no mapa síntese com uma largura máxima de 3 

km”. 

Ressalta-se, ainda, que “os corredores ecológicos devem ser objecto de tratamento específico no 

âmbito dos planos de gestão florestal e devem ainda contribuir para a definição da estrutura ecológica 

municipal no âmbito dos PMOT”. Portanto, em sede de revisão dos Planos Directores Municipais, os 

Corredores Ecológicos identificados deverão ser incluídos na definição das Estruturas Ecológicas 

Municipais. 

Funcionando como Instrumentos sectoriais de ordenamento do território, os PROF constituem um 

contributo do sector florestal para os outros instrumentos de gestão territorial, em especial para os 

planos especiais de ordenamento do território (PEOT) e os planos municipais de ordenamento do 

território (PMOT), no que respeita especificamente à ocupação, uso e transformação do solo nos 

espaços florestais, dado que as ações e medidas propostas nos PROF são integradas naqueles 

planos. 
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As normas a aplicar, no âmbito do planeamento florestal, são as consideradas 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. 

5.10.3. Planos Municipais de Ordenamento do Território  

A área em estudo está integrada no concelho da Trofa nos primeiros 1000 m de extensão do traçado, 

até ao rio Ave, cujo ordenamento municipal deverá obedecer ao estabelecido no respetivo Plano 

Diretor Municipal (PDM), publicado pelo Aviso n.º 2683/2013, de 22 de fevereiro (DR 2.ª Série, n.º 38). 

Este PDM sofreu uma alteração posterior à sua publicação, através do Aviso n.º 6116/2018, de 9 de 

maio, que consistiu na alteração da Planta de Ordenamento — Qualificação do Solo, da Planta de 

Ordenamento — Programação e Execução, da Planta de Condicionantes — Síntese e dos artigos 5.º, 

6.º, 11.º, 19.º, 31.º, 33.º, 35.º, 37.º, 46.º, 47.º, 48.º, 50.º, 51.º, 53.º, 55.º, 58.º, 67.º, 68.º, 69.º,73.º, 80.º, 

81.º, 87.º, 91.º, 104.º, 115.º e 117.º do Regulamento, tendo sido aditado o artigo 116.º -A. 

A restante extensão do traçado, desde o rio Ave até ao final (km 2+508), está integrada no concelho 

de Vila Nova de Famalicão, onde a gestão territorial municipal se rege pelo respetivo PDM, cuja 1.ª 

revisão foi aprovada através do Aviso n.º 10268/2015, de 8 de setembro (DR 2.ª Série, n.º 175).  

De acordo com a análise das plantas de ordenamento dos PDM da Trofa e de Vila Nova de Famalicão, 

sintetizadas no Desenho IRFEN14-17 – Síntese de Ordenamento, apresenta-se no quadro seguinte 

as classes de espaço intercetadas pelo traçado. 

Quadro 42 – Classes de espaço intercetadas pelo traçado 

Classe de Espaço / 
Subclasse 

Localização 
Descrição do Regulamento do PDM 

Classe Sub-classe 

PDM da Trofa 

Solo Urbanizado - 
Espaços Verdes / 

Área Verde de Utilização 
Coletiva 

 

km 0+000 

ao  

km 0+220 

Áreas com funções de equilíbrio 
ecológico em solo urbano, podendo 
acolher atividades ao ar livre de 
recreio, desporto e cultura, 
constituindo, em conjunto com as 
áreas integradas em Reserva 
Ecológica Nacional em solo urbano, a 
estrutura ecológica em solo urbano. 

Integram jardins públicos, parques 
urbanos e praças com caráter 
estruturante dos aglomerados 
urbanos. 

Destinam-se a usos recreativos, 
turísticos, desportivos e culturais, não 
sendo suscetíveis de outros usos, e 
têm como função complementar a 
qualificação ambiental e paisagística 
do território urbano. 



 

 
 

 
 

 

LIGAÇÃO DO INTERFACE RODOFERROVIÁRIO / EN14 (SANTANA), INCLUINDO NOVA PONTE SOBRE O RIO AVE 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. VOLUME 1 – RELATÓRIO SÍNTESE 

EN14_PB_011_EIA_RS.docx  

Dezembro 2018  194 

Classe de Espaço / 
Subclasse 

Localização 
Descrição do Regulamento do PDM 

Classe Sub-classe 

Solo Urbanizado - Espaço 
Residencial / Área de 
Habitação Coletiva 

km 0+220 

ao  

km 0+595 

Áreas urbanizadas e dominantemente 
edificadas, destinadas às atividades 
habitacionais e ainda aos usos 
comerciais, de serviços, turísticos e de 
equipamentos, incluindo 
áreas verdes urbanas de utilização 
pública ou privada, admitindo-se usos 
industriais, de armazenagem ou 
outros desde que compatíveis com a 
função habitacional. 

Áreas de edifícios de habitação 
multifamiliar dominantemente 
dispostos ao longo dos 
arruamentos, ocasionalmente 
formando quarteirões, e áreas onde se 
pretende a colmatação e consolidação 
do tecido urbano existente com 
recurso a esta tipologia. 

Solo Urbanizado - Espaço 
de Uso Especial / Área de 
Equipamento Estruturante 

Parte da 
rotunda de 
ligação ao 
Hospital da 
Trofa 

- 

Áreas de equipamentos de interesse 
coletivo, públicos, cooperativos ou 
privados, que pela sua dimensão ou 
nível de funções praticadas, 
apresentam um caráter estruturante no 
ordenamento do território concelhio, 
distinguindo-se as áreas de 
equipamento existente das do 
previsto. 
Admitem-se ainda usos residenciais, 
comerciais e de serviços nas 
condições expressas no regime de 
edificabilidade. Na área de estudo, 
este espaço está afeto ao Hospital da 
Trofa. 

Solo Urbanizável - Espaço 
Residencial / Área de 
Habitação Coletiva 

km 0+595 

ao 

km 0+910 

e 

Ligação ao 
Hospital da 
Trofa 

Espaço residencial em solo 
urbanizável corresponde 
dominantemente a áreas que devem 
ser urbanizadas para fins residenciais, 
comerciais, de serviços, turísticos e de 
equipamentos, incluindo áreas verdes 
urbanas de utilização pública ou 
privada, admitindo-se ainda usos 
industriais, de armazenagem ou 
outros, desde que compatíveis com a 
função habitacional. 

Áreas a urbanizar com edifícios 
destinados predominantemente a 
habitação multifamiliar. 
Nestas áreas o uso dominante é o 
habitacional, admitindo-se atividades 
complementares como comércio, 
serviços, turismo, equipamento e 
outros usos compatíveis. 

Solo Rural - Espaço 
Cultural / Área de Parque 

km 0+910 

ao 

km 0+950 

Áreas de património arqueológico e 
paisagístico, as quais pela sua 
identidade e singularidade, se 
pretende proteger, conservar e 
valorizar, admitindo usos 
complementares de apoio à cultura, ao 
recreio, lazer, animação turística ou 
outros usos. 

Área vocacionada para atividades de 
recreio e de lazer. Na zona do traçado, 
esta área corresponde ao 
Parque das Azenhas. 

PDM de Vila Nova de Famalicão 

Solo Rural - Espaço 
Agrícola 

km 1+002 

ao 

km 2+390 

Áreas agrícolas de elevada fertilidade 
integradas na RAN, bem como os 
solos de aptidão marginal envolventes 
que se destinam, preferencialmente, à 
manutenção e desenvolvimento do 
potencial produtivo. 

- 
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Classe de Espaço / 
Subclasse 

Localização 
Descrição do Regulamento do PDM 

Classe Sub-classe 

Solo Urbanizado - Espaço 
Residencial 

km 2+390 

ao 

final do 
traçado (km 
2+405) 

Áreas que se caraterizam por ter uma 
malha estruturada ou a estruturar, cuja 
ocupação dominante é a tipologia 
habitacional.  

Integram áreas que devem ser 
consolidadas, preferencialmente, com 
ocupação do tipo residencial e funções 
complementares de comércio e 
serviços de proximidade, em função 
das tipologias e morfologias 
dominantes. 

- 

 

Ainda em termos de ordenamento municipal importa referir que os PDM delimitam zonas integradas 

em Unidades Operativas de Planeamento e Gestão (UOPG), definidas no Regulamento como sendo 

áreas sujeitas a regulamentação urbanística própria através de Planos Municipais de Ordenamento 

como Planos de Urbanização, Planos de Pormenor e Planos de Salvaguarda e Valorização, ou outros 

Planos de Ordenamento. 

O traçado da Ligação à EN14 insere-se parcialmente na UOPG 1.2 – Cavadas. Esta UOPG possui 

uma área aproximada de 24,9 ha e tem como objetivos a implementação de um espaço verde 

estruturante, que sustente a desdensificação da compacta malha edificada, devolvendo a cidade ao 

Rio, a instalação de uma área habitacional mista com habitação unifamiliar e coletiva, bem como a 

execução de uma Via Marginal.  

No que se refere a espaços canais reservados para infraestruturas, refere-se que a Câmara Municipal 

da Trofa delineou uma proposta para o traçado do presente projeto, conforme indicado no Desenho 

IRFEN14-EIA-17, para a qual foi estabelecida uma faixa de proteção de 50m para cada lado, por se 

tratar de uma via distribuidora principal. Refere-se que o projeto base coincide integralmente com o 

corredor reservado pela CM, tanto para a plena via, como para a ligação ao Hospital da Trofa. 

Existe ainda uma outra faixa de proteção de infraestrutura proposta, na área de estudo, reservada à 

rede ferroviária ligeira corresponde ao sistema de metro de superfície, a cargo da METRO do PORTO, 

S.A. Enquanto não estiver aprovado o respetivo projeto de execução, o PDM estabelece uma faixa de 

proteção non-aedificandi, de 20 metros, para um e outro lado do eixo da via. 

No concelho de Vila Nova de Famalicão, não se encontra definida no PDM uma faixa de proteção para 

o traçado do presente projeto. Contudo, a Câmara já desenvolveu estudos para o seu traçado, cuja 

proposta resultante encontra-se representada na carta de ordenamento do PDM (Desenho IRFEN14-

EIA-17). 
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Há a referir ainda em termos de operações urbanísticas previstas, com relevância para o 

desenvolvimento do projeto, a expansão das instalações industriais da Continental Mabor – Indústria 

de Pneus S.A.. e da Continental Indústria Têxtil do Ave, representada no Desenho IRFEN14-EIA-17. 

Há ainda a referir que o traçado interceta marginalmente a “Delimitação da Área de Reabilitação 

Urbana (ARU) do Núcleo Central da Trofa”, aprovada pela Câmara Municipal da Trofa, a 3 de março 

de 2015, ao abrigo do Regime Jurídico de Reabilitação Urbana (RJRU), cuja execução terá suporte 

no Programa Estratégico de Reabilitação Urbana Trofa Viva (PERU Trofa Viva). 

De acordo com o referido RJRU, uma ARU corresponde a uma área territorialmente delimitada que, 

em virtude da insuficiência, degradação ou obsolescência dos edifícios, das infraestruturas, dos 

equipamentos de utilização coletiva e dos espaços urbanos e verdes de utilização coletiva, 

designadamente no que se refere às suas condições de uso, solidez, estética ou salubridade, justifique 

uma intervenção integrada, através de uma operação de reabilitação urbana. 

Neste contexto, a ARU aprovada, com cerca de 55 ha, incide especificamente sobre a parcela da 

cidade que se considerou corresponder ao núcleo central da Trofa. 
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Figura 91 – Delimitação da ARU do Núcleo Central da Trofa 

 

 

5.10.4. Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndio  

O Decreto-Lei nº 17/2009, de 14 de janeiro, que alterou e republicou o Decreto-Lei n.º 124/2006, de 

28 de junho, estrutura o Sistema de Defesa da Floresta contra Incêndios (SDFI). O sistema prevê um 

conjunto de medidas e ações de articulação institucional, de planeamento e de intervenção relativas 
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à prevenção e proteção das florestas contra incêndios, a levar a cabo pelas entidades públicas com 

competências na defesa da floresta contra incêndios e entidades privadas com intervenção no sector 

florestal. 

No seu artigo 10.º o referido diploma legal estabelece a elaboração de Planos Municipais de Defesa 

da Floresta Contra Incêndio (PMDFC), de âmbito municipal ou intermunicipal, com o objetivo de 

determinar as ações necessárias à defesa da floresta contra incêndios e, para além das ações de 

prevenção, incluírem a previsão e a programação integrada das intervenções das diferentes entidades 

envolvidas perante a eventual ocorrência de incêndios. 

Os Planos a desenvolver devem respeitar o disposto na Portaria n.º 1185/2004, de 15 de setembro 

(que estabelece a estrutura tipo do Plano de Defesa da Floresta) e atender às características 

específicas do território municipal. Os seus objetivos enquadram-se em cinco eixos de atuação:  

1. Aumento da resiliência do território aos incêndios florestais;  

2. Redução da incidência dos incêndios;  

3. Melhoria da eficácia do ataque e da gestão dos incêndios;  

4. Recuperação e reabilitação de ecossistemas;  

5. Adaptação de uma estrutura orgânica funcional e eficaz.  

A cartografia de risco de incêndio delimitada no âmbito dos Planos Municipais de Defesa da Floresta 

Contra Incêndio (PMDFCI) dos concelhos atravessados foi desenvolvida através da relação existente 

entre a perigosidade, a vulnerabilidade e o valor de um local ou elemento. Sempre que estas três 

variáveis se verificam, existe risco. Não havendo uma das componentes, o risco é nulo. 

Esta cartografia tem como objetivo apoiar o planeamento de medidas de prevenção aos fogos 

florestais, assim como otimizar os recursos e infraestruturas disponíveis para a defesa e combate a 

nível municipal. 

De acordo com a análise da cartografia de perigosidade de incêndio elaborada no âmbito dos PMDFCI, 

e constante da cartografia de risco de incêndio florestal (CRIF) disponibilizada no portal IGEO, a zona 

de implantação do projeto apresenta risco muito baixo a muito elevado, à ocorrência de incêndios 

florestais. 



 

 
 

 
 

 

LIGAÇÃO DO INTERFACE RODOFERROVIÁRIO / EN14 (SANTANA), INCLUINDO NOVA PONTE SOBRE O RIO AVE 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. VOLUME 1 – RELATÓRIO SÍNTESE 

EN14_PB_011_EIA_RS.docx  

Dezembro 2018  199 

 

Figura 92 – Cartografia de Perigosidade de Incêndio Florestal (Fonte: IGEO) 

5.10.5. Condicionantes ao Uso do Solo 

A inventariação das condicionantes baseou-se nas Cartas de Condicionantes dos PDM atravessados, 

bem como na informação adicional fornecida pelos municípios e pelas entidades contactadas. 

Tendo em conta os elementos de projeto disponíveis na fase de Projeto Base, optou-se por apresentar, 

nesta fase, a análise da interferência com as principais condicionantes legais, remetendo-se para a 

fase de Projeto de Execução a avaliação das interferências com as redes de infraestruturas a 

inventariar em fase posterior. 

A análise da informação, nesta fase dos trabalhos, permitiu a identificação das seguintes 

condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública que ocorrem na área de estudo, 

correspondente a um corredor de 200m para cada lado da via, centrado ao eixo: 

• Reserva Agrícola Nacional; 

• Reserva Ecológica Nacional; 
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• Domínio Hídrico / Domínio Público Hídrico; 

• Zona de regadia Levada do Rebelo; 

• Sobreiro. 

Procede-se seguidamente à identificação e enquadramento legal das principais condicionantes, 

servidões e restrições aplicáveis na área de estudo, as quais se encontram representadas nos 

Desenho IRFEN14-EIA-18 a 23.  

Da análise do Desenho IRFEN14-EIA-23, que resultou da informação obtida dos PDM, bem como de 

elementos fornecidos pelas entidades consultadas, é possível verificar a interferência do projeto com 

condutas da rede de saneamento, ao km 1+030, com um gasoduto, ao km 1+120 e com a rede elétrica 

de Alta Tensão em vários pontos do traçado.  

Em fase de projeto de execução será efetuada a análise e levantamento exaustivo destas 

infraestruturas e projetado o seu restabelecimento, em articulação com as respetivas entidades 

gestoras, no âmbito do Projeto de Serviços Afetados. 

5.10.5.1. Zonas Inundáveis e Áreas da REN 

Em ambos os concelhos, o traçado proposto atravessa zonas inundáveis, delimitadas nos respetivos 

PDM, correspondentes às áreas atingidas pela maior cheia conhecida de um curso de água, conforme 

se pode observar no Desenho IRFEN14-EIA-23. 

No concelho da Trofa as zonas inundáveis associadas ao rio Ave, atravessadas pelo projeto, 

localizam-se entre o km 0+000 e o km 0+220 e entre o km 0+945 e o km 1+040.  

No concelho de Vila Nova de Famalicão, estas zonas localizam-se entre o km 1+115 e o km 1+845.  

Estas áreas integram, predominantemente, terrenos destinados à atividade agrícola ou à instalação 

de parques e jardins públicos, com um nível elevado de permeabilidade do solo, onde estão interditas 

operações urbanísticas, alteração do sistema natural de escoamento por obstrução à circulação das 

águas, realização de obras que impliquem alterações das características naturais das zonas ou da 

foz das ribeiras, destruição do revestimento vegetal ou alteração do relevo natural, instalação de 

vazadouros, lixeiras ou parques de sucata.  

No concelho da Trofa, são admitidas, excecionalmente operações de construção e ampliação, quando 

localizadas em solo urbano e nas categorias de espaço afetas dominantemente à construção. 

Contudo, no solo urbano abrangido por zona inundável ou que nesta venha a ser incluído, não é 

permitida a construção de qualquer tipo de obstáculos à drenagem das águas. 
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A zona inundável localizada no início do traçado encontra-se integrada em solo urbano 

correspondente a Espaços Verdes - Área Verde de Utilização Coletiva, sendo por isso autorizada, de 

acordo com o Regulamento do PDM, desde que sejam tomadas medidas que minimizem o efeito 

barreira ao escoamento. A zona inundável localizada junto à margem do rio Ave localiza-se em Solo 

Rural - Espaço Cultural / Área de Parque contudo, esta área será transposta através de viaduto, 

encontrando-se assim minimizada a sua afetação. 

No concelho da Vila Nova de Famalicão são admitidas, entre outras, construções de infraestruturas de 

utilização pública em zonas inundáveis, desde que legal e tecnicamente fundamentadas. 

Neste concelho, as zonas inundáveis transpostas inicialmente por viaduto, contudo prevê-se a sua 

afetação nas restantes áreas atravessadas pela rotunda de ligação à EM508 e por aterro, até ao km 

1+870. 

No que se refere à Reserva Ecológica Nacional, esta constitui uma condicionante territorial 

regulamentada pelo Regime Jurídico (RJREN) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de 

agosto (alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro, com a alteração 

introduzida no artº 20º pelo Decreto-Lei n.º 96/2013, de 19 de julho) e pela Portaria n.º 419/2012, de 20 

de dezembro, que estabelece as condições para a viabilização dos usos e ações referidas nos n.os 2 

e 3 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro. 

Nos termos do referido diploma legal, as áreas de REN integram as zonas ribeirinhas, águas interiores 

e áreas de infiltração máxima ou de apanhamento, zonas declivosas e áreas com risco de erosão 

localizadas em cabeceiras das linhas de água. A REN foi criada para garantir a proteção de 

ecossistemas e a permanência e intensificação dos processos biológicos, indispensáveis ao 

enquadramento equilibrado das atividades humanas, através do condicionamento à utilização de áreas 

com características ecológicas específicas. 

O RJREN estabelece, no seu Anexo II, o quadro de usos e ações compatíveis com os objetivos de 

proteção ecológica e ambiental e de prevenção e redução de riscos naturais de áreas integradas na 

REN, cujas condições e requisitos de admissão são definidos no Anexo I da Portaria n.º 419/2012, de 

20 de dezembro. 

Por sua vez o Anexo II, da mesma portaria, define os usos e ações compatíveis que carecem de parecer 

obrigatório e vinculativo da Agência Portuguesa do Ambiente, I. P., nos termos do n.º 5 do artigo 22.º 

do RJREN, e o Anexo III lista os elementos instrutórios do procedimento de comunicação prévia. 

A delimitação da REN do concelho da Trofa foi revista e aprovada através do Aviso n.º 6672/2018, de 

18 de maio, enquanto que a REN do concelho de Vila Nova de Famalicão foi aprovada pela Portaria 

n.º 298/2015, de 21 de setembro. 

http://www.ccdr-alg.pt/site/sites/ccdr-alg.pt/files/Ordenamento/ren/p_419_2012.pdf
http://www.ccdr-alg.pt/site/sites/ccdr-alg.pt/files/Ordenamento/ren/p_419_2012.pdf
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Segundo o Anexo I do RJREN, consideram-se zonas ameaçadas pelas cheias ou zonas inundáveis, 

as áreas suscetíveis de inundação por transbordo de água do leito dos cursos de água devido à 

ocorrência de caudais elevados. 

De acordo com o disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, na redação 

conferida pelo Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro, estão à partida interditos alguns usos, 

como a construção de vias de comunicação. Estas ações apenas são autorizadas, caso se verifique 

a sua compatibilidade com os objetivos de proteção ecológica e ambiental e de prevenção e redução 

de riscos naturais de áreas integradas em REN. 

De acordo com o Anexo I do RJREN, os objetivos e funções das zonas ameaçadas pelas cheias a 

salvaguardar, consistem no seguinte: 

i) Prevenção e redução do risco, garantindo a segurança de pessoas e bens; 

ii) Garantia das condições naturais de infiltração e retenção hídricas;  

iii) Regulação do ciclo hidrológico pela ocorrência dos movimentos de transbordo e de 

retorno das águas; 

iv) Estabilidade topográfica e geomorfológica dos terrenos em causa;  

v) Manutenção da fertilidade e capacidade produtiva dos solos inundáveis. 

O atravessamento de zonas ameaçadas pelas cheias pelo traçado em estudo é praticamente 

coincidente com as zonas inundáveis delimitadas nos PDM. Conforme se pode observar no Desenho 

IRFEN14-EIA-09, a interferência com estas áreas da REN ocorrem entre o km 0+000 e o km 0+220 e 

entre o km 0+910 e o km 1+845. 

Ainda no que respeita à REN, verifica-se a interferência do projeto com Áreas de Máxima Infiltração, 

tanto no início do traçado, associadas às principais linhas de água, nomeadamente rio Ave e ribeira de 

Ferreiros, e à ocorrência de zonas inundáveis. 

De acordo com as novas designações definidas no Anexo IV do regime jurídico da REN (Decreto-Lei 

n.º 239/2012, de 2 de novembro), que substituiu o Decreto-Lei n.º 93/90 de 19 de março, as “Áreas de 

Infiltração Máxima”, correspondem atualmente a “Áreas estratégicas de proteção e recarga de 

aquíferos (AEPRA)”. 

De acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro, consideram-se AEPRA como 

as áreas geográficas que, devido à natureza do solo, às formações geológicas aflorantes e subjacentes 

e à morfologia do terreno, apresentam condições favoráveis à ocorrência de infiltração e recarga natural 

dos aquíferos e se revestem de particular interesse na salvaguarda da quantidade e qualidade da água 

a fim de prevenir ou evitar a sua escassez ou deterioração. 
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Nas áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos só podem ser realizados os usos e as 

ações que não coloquem em causa, cumulativamente, as seguintes funções: 

i) Garantir a manutenção dos recursos hídricos renováveis disponíveis e o 

aproveitamento sustentável dos recursos hídricos subterrâneos; 

ii) Contribuir para a proteção da qualidade da água; 

iii) Assegurar a sustentabilidade dos ecossistemas aquáticos e da biodiversidade 

dependentes da água subterrânea, com particular incidência na época de estio; 

iv) Prevenir e reduzir os efeitos dos riscos de cheias e inundações, de seca extrema e de 

contaminação e sobrexploração dos aquíferos; 

v) Prevenir e reduzir o risco de intrusão salina, no caso dos aquíferos costeiros e 

estuarinos; 

vi) Assegurar a sustentabilidade dos ecossistemas de águas subterrâneas, 

principalmente nos aquíferos cársicos, como por exemplo invertebrados que ocorrem 

em cavidades e grutas. 

5.10.5.2. Reserva Agrícola Nacional 

Criada com o pressuposto da defesa e proteção das áreas de maior aptidão agrícola e garantia da 

sua afetação à agricultura, a RAN revela-se um significativo contributo para o desenvolvimento da 

agricultura nacional e para o correto processo de ordenamento do território. 

A Reserva Agrícola Nacional foi instituída pela primeira vez na legislação nacional pelo Decreto-Lei 

n.º 451/82, de 16 de novembro, tendo sido regulamentada pelo Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de 

março. Foi recentemente publicado o Decreto-Lei n.º 199/2015, de 16 de setembro, que procede à 

primeira alteração e republicação ao Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março, que aprova o regime 

jurídico da Reserva Agrícola Nacional (RJRAN).  

A Reserva Agrícola Nacional (RAN) é uma restrição de utilidade pública que visa principalmente 

proteger os solos para estarem aptos para o exercício da atividade agrícola sustentável. Na RAN estão 

interditos usos que diminuam as potencialidades para a atividade agrícola. 

Os solos incluídos na RAN (Artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 199/2015, de 16 de setembro) pertencem às 

classes A1 e A2. Na ausência desta classificação, integram-se na RAN as áreas com solos de 

capacidade de uso A, B e Ch, as áreas com unidades de solos classificados como baixas aluvionares 

e coluviais, as áreas em que as classes e unidades supramencionadas estejam maioritariamente 

representadas quando em complexo com outras classes e unidades de solos.  

https://dre.pt/application/conteudo/70309902
https://dre.pt/application/conteudo/70309902
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Encontra-se prevista a utilização não agrícola das áreas de RAN desde que não exista alternativa 

viável fora das terras e solos da RAN, no que respeita às componentes técnica, económica, ambiental 

e cultural, devendo localizar-se nas terras e solos classificados como de menor aptidão, e quando 

estejam em causa: 

l) “Obras de construção, requalificação ou beneficiação de infra -estruturas públicas rodoviárias, 

ferroviárias, aeroportuárias, de logística, de saneamento, de transporte e distribuição de energia 

eléctrica, de abastecimento de gás e de telecomunicações, bem como outras construções ou 

empreendimentos públicos ou de serviço público;” 

Segundo o Artigo 25.º do diploma supramencionado, “podem ser autorizadas, a título excecional, 

utilizações não agrícolas de áreas integradas na RAN para a realização de ações de relevante 

interesse público que sejam reconhecidas como tal por despacho dos membros do Governo 

responsáveis pela área de desenvolvimento rural e demais áreas envolvidas em razão da matéria, 

desde que não se possam realizar de forma adequada em áreas não integradas na RAN”. 

Qualquer utilização não agrícola de áreas integradas na RAN, para as quais seja necessária 

concessão, aprovação, licença, autorização administrativa ou comunicação prévia, estão sujeitas a 

parecer prévio vinculativo das respetivas Entidades Regionais da RAN. 

A RAN nos concelhos da Trofa e de Vila Nova de Famalicão foram aprovadas com os PDM dos 

municípios, e encontra-se delimitada nas respetivas plantas de condicionantes (IRFEN14-EIA-09).  

As áreas de RAN atravessadas pelo traçado localizam-se entre o km 0+910 e o km 0+960 e entre o 

km 1+022 e o km 2+380. 

5.10.5.3. Domínio Hídrico / Domínio Público Hídrico 

A constituição de servidões administrativas e restrições de utilidade pública relativas ao Domínio 

Público Hídrico / Domínio Hídrico segue o regime previsto na Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro, na 

Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro (Lei da Água) e no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. 

Os recursos hídricos abrangidos pela legislação em vigor correspondem às águas, respetivos leitos e 

margens, zonas adjacentes, zonas de infiltração máxima e zonas protegidas. 

A Lei da Água tem como objetivo primordial a gestão sustentável das águas e a sua proteção, pelo 

que é exigido que as atividades que tenham impacte significativo no estado das águas só podem 

exercer-se mediante um título de utilização, tal como estipula o artigo 56.º da referida Lei. 
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Conforme o disposto no artigo 62.º do referido diploma legal, estão sujeitas a autorização prévia de 

utilização de recursos hídricos as seguintes atividades quando incidam sobre leitos, margens e águas 

particulares: realização de construções; implantação de infraestruturas hidráulicas; captação de 

águas; outras atividades que alterem o estado das massas de água ou coloquem esse estado em 

perigo. 

De acordo com o previsto no artigo 12.º do regime da utilização dos recursos hídricos, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, a emissão dos títulos de utilização dos recursos hídricos, 

cabe à Administração da Região Hidrográfica (ARH) territorialmente competente. 

De um modo geral, consideram-se dominiais ou pertencentes ao domínio público hídrico, os leitos e 

as margens das águas do mar e das águas navegáveis e flutuáveis (Art.º. 12.º da Lei n.º 54/2005), os 

quais se subdividem em domínio público marítimo, domínio público fluvial e lacustre e domínio público 

das restantes águas. 

De acordo com a referida legislação o Domínio Público Hídrico existente na área de estudo 

corresponde ao rio Ave e respetivo leito e margem de 30m, por se tratar de uma linha de água 

navegável ou flutuável. 

As restantes linhas de água existentes na área de estudo, consideram-se integradas no domínio 

hídricos, às quais estão associadas margens de 10m. 

Estas atividades construtivas enquadram-se no artigo 62.º - Construções, do Decreto-Lei n.º 226-

A/2007, de 21 de maio, pelo que carecem de autorização, ao abrigo do referido diploma legal.  

5.10.5.4. Regadio Levada do Rebelo 

O regime jurídico das obras de aproveitamento hidroagrícola rege-se pelo Decreto-lei n.º 86/2002, de 

6 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 169/2005, de 26 de setembro. 

São consideradas obras de aproveitamento hidroagrícola as obras de aproveitamento de águas do 

domínio publico para rega, as obras de drenagem, de enxugo e de defesa dos terrenos utilizados na 

agricultura. 

Podem ainda ser consideradas obras de aproveitamento hidroagrícola as obras de infraestruturas 

viárias e de distribuição de energia, necessárias a adaptação ao regadio das terras beneficiadas ou a 

melhoria de regadios existentes.  
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De acordo com informação fornecida pela Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAP-

Norte), representada no IRFEN14-EIA-09, entre o km 1+315 e o final do traçado, é atravessada uma 

zona pertencente à Junta de Agricultores do Regadio Levada do Rebelo, associação de regadio 

tradicional criada para promoção da agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca. Esta área de 

regadio possui 37,3ha, e serve 25 beneficiários. 

5.10.5.5. Sobreiro 

A proteção do sobreiro e da azinheira justifica-se largamente pela sua importância ambiental e 

económica, já reconhecida na Lei de Bases da Política Florestal (Lei n.º 33/96, de 17 de agosto). 

O regime jurídico de proteção ao sobreiro e à azinheira rege-se pelo Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 

de maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de junho. 

Este regime estabelece que o corte ou o arranque de sobreiros e azinheiras, em povoamento ou 

isolados, carece de autorização, introduz o recurso a medidas compensatórias no caso de cortes 

autorizados e de reposição no caso de cortes ilegais, de forma a garantir que a área daquelas espécies 

não seja afetada, e inibe por 25 anos a afetação do solo a outros fins, nos casos em que os 

povoamentos sejam destruídos ou fortemente depreciados por intervenção ilegal. 

Os povoamentos de sobreiros, de azinheiras ou mistos, designados por “montados” são formações 

vegetais com área superior a 0,50 ha e, no caso de estruturas, com largura superior a 20 m, onde se 

verifica a presença de sobreiros ou azinheiras, associados ou não entre si ou com outras espécies, 

cuja densidade é superior aos valores mínimos estabelecidos na lei.  

De acordo com a alínea a) do n.º 2 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de maio, poderão 

ser autorizadas reconversões de povoamentos de sobreiro ou azinheira para construção de 

empreendimentos de imprescindível utilidade pública. 

Na área florestal assinalada no IRFEN14-EIA-08, localizada entre o km 0+550 e o km 0+600, foi 

possível identificar cerca de 20 exemplares de sobreiro.  

5.10.6. Evolução Previsível na Ausência de Projeto 

Em termos de Ordenamento do Território e tendo em conta a ocupação da envolvente do projeto seria 

expectável o aumento das áreas urbanas e industriais nas zonas reservadas para o efeito nos PDM 

dos concelhos atravessados. 
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No que diz respeito às áreas legalmente condicionadas, servidões e restrições, considera-se que na 

ausência do projeto, será expectável a ampliação da Continental MABOR cujo desenvolvimento irá 

interferir com áreas legalmente condicionadas, nomeadamente áreas da RAN e da REN. 

5.11. PATRIMÓNIO 

5.11.1. Introdução 

Os trabalhos arqueológicos incidiram num troço de estrada a construir, numa extensão aproximada 

de 2,4 km. 

Considerando as caraterísticas do projeto, este trabalho tem um carácter linear, dado que se estende 

ao longo do eixo de uma rodovia, para o qual se estabeleceu uma estratégia de trabalho composta 

por três etapas: 

 

1. Planeamento e levantamento bibliográfico de toda a informação disponível. 

2. Realização de prospeções sistemáticas do terreno, em toda a área de projeto 

(corredor com 200m de largura e aproximadamente de 2.700 kms de extensão). 

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 

(vide Anexo G.2, Fichas de Sítio). 

2. Apresentação dos impactes patrimoniais negativos identificados na área de projeto. 

3. Avaliação patrimonial de cada sítio. 

4. Sugestão de medidas de minimização patrimonial genéricas e específicas para os impactes 

patrimoniais negativos conhecidos. 

 

5.11.2. Metodologia 

Os trabalhos arqueológicos que aqui se propõem serão executados segundo o Regulamento dos 

Trabalhos Arqueológicos (Decreto-Lei n.º 164/2014 de 4 de Novembro de 2014), o Decreto-Lei n.º 

69/2000 de 3 de Maio (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 
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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 12 de abril de 2018, com a direção científica de João Albergaria, tendo sido 

aprovado pela Direção Regional de Cultura do Norte, conforme ofício emitido em 9 de Maio de 2018. 

O processo tem o n.º DRCN-DSBC/2018/13-18/608/PATA/10428 (CS 172766). 

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. 

5.11.2.1. Levantamento de informação 

A Situação Atual do Descritor Património circunscreve uma área de enquadramento histórico, com 

a finalidade de se conhecer o contexto histórico do território abrangido por este projeto. Assim, optou-

se por estabelecer um corredor, centrado no eixo da via, com 400m de largura. 

A área de incidência do projeto corresponde a um corredor com cerca de 2.700kms e 200m de 

largura (100m para cada lado do eixo da via), que foram prospetados de forma sistemática. 

A área de impacte direto corresponde a um corredor com a largura máxima de 50m (25m para cada 

lado do eixo da via) e a área de impacte indireto corresponde a um corredor com 100m de largura 

máxima (50m para cada lado do eixo da via). A restante faixa de terreno (com 100m para cada lado 

do eixo da via) corresponde à área de impacte nulo. 

Convém salientar que nesta fase do estudo ambiental não foram definidas as áreas de implantação 

do estaleiro. Por este motivo, não foi possível observar o terreno nestes locais. 

5.11.2.2. Recolha bibliográfica 

O levantamento da informação de cariz patrimonial e arqueológico incidiu sobre os seguintes recursos: 

• Portal do Arqueólogo: Sítios (Base de Dados Nacional de Sítios Arqueológicos, doravante  

designada Endovélico)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). 

                                                      

1 http://arqueologia.igespar.pt/index.php?sid=sitios 
2 http://www.patrimoniocultural.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/ 
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• SIPA, Sistema de Informação para o Património Arquitetónico3 do Instituto da 

responsabilidade da Direcção Geral do Património Cultural (DGPC).  

• Património Geológico de Portugal: Inventário de geossítios de relevância nacional da 

responsabilidade da Universidade do Minho4 

• IGeoE-SIG: Instituto Geográfico do Exército5 

• Googlemaps6 

• Plano Diretor Municipal da Trofa publicado pelo Aviso n.º 2683/2013, Diário da República, 2.ª 

série, n.º 38 de 22/02/2013, 7298 – 7319, alterado pelo Aviso n.º 6116/2018, Diário da 

República, 2.ª série, n.º 89 de 09/05/2018. 

• Revisão do Plano Diretor Municipal de Vila Nova de Famalicão publicada pelo Aviso n.º 

10268/2015, Diário da República, 2.ª série, n.º 175 de 08/09/2015, 26031 – 26088 

• Trofa município: Cultura e Turismo: Conhecer: Património Edificado (http://www.mun-

trofa.pt/index.php?cMILID=SUS532C3739F3864&cMILL=3&mIID=SUS532C36E0259BC&mI

N=Patrim%F3nio+Edificado&mILA=&cMILID1=SUS532C0121AB06F&mIID1=SUS532B0CE

B9644D&mIN1=Cultura+e+Turismo&cMILID2=SUS532C35BBAF12F&mIID2=SUS532C357

FC8FC7&mIN2=Conhecer&cMILID3=SUS532C3739F3864&mIID3=SUS532C36E0259BC&

mIN3=Patrim%F3nio+Edificado&cMILID4=SUS532C4749A64A6&mIID4=SUS532C46C1106

7C&mIN4=A%E9reos&cMILID5=&mIID5=&mIN5=&cMILID6=&mIID6=&mIN6=,22/05/2018) 

• Trofa município: Serviços Municipais: Urbanismo: Planos Municipais de Ordenamento do 

Território (http://www.mun-

trofa.pt/index.php?cMILID=SUS532C334D6C8AE&cMILL=3&mIID=S 

US532C331AA1445&mIN=Planos+Municipais+de+Ordenamento+do+Territ%F3rio&mILA=&

cMILID1=SUS532C01099ACC4&mIID1=SUS532888EDD3F2E&mIN1=Servi%E7os+Municip

ais&cMILID2=SUS532C334196609&mIID2=SUS532C32F5AF1D9&mIN2=Urbanismo&cMILI

D3=SUS532C334D6C8AE&mIID3=SUS532C331AA1445&mIN3=Planos+Municipais+de+Or

denamento+do+Territ%F3rio&cMILID4=SUS58B0403605BA6&mIID4=SUS58B03F4C9219E

&mIN4=Procedimentos+de+mobilidade+interna+a+decorrer&cMILID5=&mIID5=&mIN5=&cM

ILID6=&mIID6=&mIN6=, 22/05/2018) 

• Plano Diretor Municipal: Vila Nova de Famalicão (http://81.90.61.41/revisaopdm/, 

21/05/2018Portal de Arqueologia: Vila Nova de Famalicão 

(http://arqueologia.vilanovadefamalicao.org/, 21/05/2018) SIG de Vila Nova de Famalicão 

(http://81.90.61.41:8082/pmots_vnf/c?_act=page&_name=mapvnf, 21/05/2018)  

                                                      

3 http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/Default.aspx 
4 http://geossitios.progeo.pt/index.php 
5 http://www.igeoe.pt/ 
6 https://maps.google.pt/ 

http://www.mun-trofa.pt/index.php?cMILID=SUS532C3739F3864&cMILL=3&mIID=SUS532C36E0259BC&mIN=Patrim%F3nio+Edificado&mILA=&cMILID1=SUS532C0121AB06F&mIID1=SUS532B0CEB9644D&mIN1=Cultura+e+Turismo&cMILID2=SUS532C35BBAF12F&mIID2=SUS532C357FC8FC7&mIN2=Conhecer&cMILID3=SUS532C3739F3864&mIID3=SUS532C36E0259BC&mIN3=Patrim%F3nio+Edificado&cMILID4=SUS532C4749A64A6&mIID4=SUS532C46C11067C&mIN4=A%E9reos&cMILID5=&mIID5=&mIN5=&cMILID6=&mIID6=&mIN6
http://www.mun-trofa.pt/index.php?cMILID=SUS532C3739F3864&cMILL=3&mIID=SUS532C36E0259BC&mIN=Patrim%F3nio+Edificado&mILA=&cMILID1=SUS532C0121AB06F&mIID1=SUS532B0CEB9644D&mIN1=Cultura+e+Turismo&cMILID2=SUS532C35BBAF12F&mIID2=SUS532C357FC8FC7&mIN2=Conhecer&cMILID3=SUS532C3739F3864&mIID3=SUS532C36E0259BC&mIN3=Patrim%F3nio+Edificado&cMILID4=SUS532C4749A64A6&mIID4=SUS532C46C11067C&mIN4=A%E9reos&cMILID5=&mIID5=&mIN5=&cMILID6=&mIID6=&mIN6
http://www.mun-trofa.pt/index.php?cMILID=SUS532C3739F3864&cMILL=3&mIID=SUS532C36E0259BC&mIN=Patrim%F3nio+Edificado&mILA=&cMILID1=SUS532C0121AB06F&mIID1=SUS532B0CEB9644D&mIN1=Cultura+e+Turismo&cMILID2=SUS532C35BBAF12F&mIID2=SUS532C357FC8FC7&mIN2=Conhecer&cMILID3=SUS532C3739F3864&mIID3=SUS532C36E0259BC&mIN3=Patrim%F3nio+Edificado&cMILID4=SUS532C4749A64A6&mIID4=SUS532C46C11067C&mIN4=A%E9reos&cMILID5=&mIID5=&mIN5=&cMILID6=&mIID6=&mIN6
http://www.mun-trofa.pt/index.php?cMILID=SUS532C3739F3864&cMILL=3&mIID=SUS532C36E0259BC&mIN=Patrim%F3nio+Edificado&mILA=&cMILID1=SUS532C0121AB06F&mIID1=SUS532B0CEB9644D&mIN1=Cultura+e+Turismo&cMILID2=SUS532C35BBAF12F&mIID2=SUS532C357FC8FC7&mIN2=Conhecer&cMILID3=SUS532C3739F3864&mIID3=SUS532C36E0259BC&mIN3=Patrim%F3nio+Edificado&cMILID4=SUS532C4749A64A6&mIID4=SUS532C46C11067C&mIN4=A%E9reos&cMILID5=&mIID5=&mIN5=&cMILID6=&mIID6=&mIN6
http://www.mun-trofa.pt/index.php?cMILID=SUS532C3739F3864&cMILL=3&mIID=SUS532C36E0259BC&mIN=Patrim%F3nio+Edificado&mILA=&cMILID1=SUS532C0121AB06F&mIID1=SUS532B0CEB9644D&mIN1=Cultura+e+Turismo&cMILID2=SUS532C35BBAF12F&mIID2=SUS532C357FC8FC7&mIN2=Conhecer&cMILID3=SUS532C3739F3864&mIID3=SUS532C36E0259BC&mIN3=Patrim%F3nio+Edificado&cMILID4=SUS532C4749A64A6&mIID4=SUS532C46C11067C&mIN4=A%E9reos&cMILID5=&mIID5=&mIN5=&cMILID6=&mIID6=&mIN6
http://www.mun-trofa.pt/index.php?cMILID=SUS532C3739F3864&cMILL=3&mIID=SUS532C36E0259BC&mIN=Patrim%F3nio+Edificado&mILA=&cMILID1=SUS532C0121AB06F&mIID1=SUS532B0CEB9644D&mIN1=Cultura+e+Turismo&cMILID2=SUS532C35BBAF12F&mIID2=SUS532C357FC8FC7&mIN2=Conhecer&cMILID3=SUS532C3739F3864&mIID3=SUS532C36E0259BC&mIN3=Patrim%F3nio+Edificado&cMILID4=SUS532C4749A64A6&mIID4=SUS532C46C11067C&mIN4=A%E9reos&cMILID5=&mIID5=&mIN5=&cMILID6=&mIID6=&mIN6
http://www.mun-trofa.pt/index.php?cMILID=SUS532C3739F3864&cMILL=3&mIID=SUS532C36E0259BC&mIN=Patrim%F3nio+Edificado&mILA=&cMILID1=SUS532C0121AB06F&mIID1=SUS532B0CEB9644D&mIN1=Cultura+e+Turismo&cMILID2=SUS532C35BBAF12F&mIID2=SUS532C357FC8FC7&mIN2=Conhecer&cMILID3=SUS532C3739F3864&mIID3=SUS532C36E0259BC&mIN3=Patrim%F3nio+Edificado&cMILID4=SUS532C4749A64A6&mIID4=SUS532C46C11067C&mIN4=A%E9reos&cMILID5=&mIID5=&mIN5=&cMILID6=&mIID6=&mIN6
http://www.mun-trofa.pt/index.php?cMILID=SUS532C334D6C8AE&cMILL=3&mIID=SUS532C331AA1445&mIN=Planos+Municipais+de+Ordenamento+do+Territ%F3rio&mILA=&cMILID1=SUS532C01099ACC4&mIID1=SUS532888EDD3F2E&mIN1=Servi%E7os+Municipais&cMILID2=SUS532C334196609&mIID2=SUS532C32F5AF1D9&mIN2=Urbanismo&cMILID3=SUS532C334D6C8AE&mIID3=SUS532C331AA1445&mIN3=Planos+Municipais+de+Ordenamento+do+Territ%F3rio&cMILID4=SUS58B0403605BA6&mIID4=SUS58B03F4C9219E&mIN4=Procedimentos+de+mobilidade+interna+a+decorrer&cMILID5=&mIID5=&mIN5=&cMILID6=&mIID6=&mIN6
http://www.mun-trofa.pt/index.php?cMILID=SUS532C334D6C8AE&cMILL=3&mIID=SUS532C331AA1445&mIN=Planos+Municipais+de+Ordenamento+do+Territ%F3rio&mILA=&cMILID1=SUS532C01099ACC4&mIID1=SUS532888EDD3F2E&mIN1=Servi%E7os+Municipais&cMILID2=SUS532C334196609&mIID2=SUS532C32F5AF1D9&mIN2=Urbanismo&cMILID3=SUS532C334D6C8AE&mIID3=SUS532C331AA1445&mIN3=Planos+Municipais+de+Ordenamento+do+Territ%F3rio&cMILID4=SUS58B0403605BA6&mIID4=SUS58B03F4C9219E&mIN4=Procedimentos+de+mobilidade+interna+a+decorrer&cMILID5=&mIID5=&mIN5=&cMILID6=&mIID6=&mIN6
http://www.mun-trofa.pt/index.php?cMILID=SUS532C334D6C8AE&cMILL=3&mIID=SUS532C331AA1445&mIN=Planos+Municipais+de+Ordenamento+do+Territ%F3rio&mILA=&cMILID1=SUS532C01099ACC4&mIID1=SUS532888EDD3F2E&mIN1=Servi%E7os+Municipais&cMILID2=SUS532C334196609&mIID2=SUS532C32F5AF1D9&mIN2=Urbanismo&cMILID3=SUS532C334D6C8AE&mIID3=SUS532C331AA1445&mIN3=Planos+Municipais+de+Ordenamento+do+Territ%F3rio&cMILID4=SUS58B0403605BA6&mIID4=SUS58B03F4C9219E&mIN4=Procedimentos+de+mobilidade+interna+a+decorrer&cMILID5=&mIID5=&mIN5=&cMILID6=&mIID6=&mIN6
http://www.mun-trofa.pt/index.php?cMILID=SUS532C334D6C8AE&cMILL=3&mIID=SUS532C331AA1445&mIN=Planos+Municipais+de+Ordenamento+do+Territ%F3rio&mILA=&cMILID1=SUS532C01099ACC4&mIID1=SUS532888EDD3F2E&mIN1=Servi%E7os+Municipais&cMILID2=SUS532C334196609&mIID2=SUS532C32F5AF1D9&mIN2=Urbanismo&cMILID3=SUS532C334D6C8AE&mIID3=SUS532C331AA1445&mIN3=Planos+Municipais+de+Ordenamento+do+Territ%F3rio&cMILID4=SUS58B0403605BA6&mIID4=SUS58B03F4C9219E&mIN4=Procedimentos+de+mobilidade+interna+a+decorrer&cMILID5=&mIID5=&mIN5=&cMILID6=&mIID6=&mIN6
http://www.mun-trofa.pt/index.php?cMILID=SUS532C334D6C8AE&cMILL=3&mIID=SUS532C331AA1445&mIN=Planos+Municipais+de+Ordenamento+do+Territ%F3rio&mILA=&cMILID1=SUS532C01099ACC4&mIID1=SUS532888EDD3F2E&mIN1=Servi%E7os+Municipais&cMILID2=SUS532C334196609&mIID2=SUS532C32F5AF1D9&mIN2=Urbanismo&cMILID3=SUS532C334D6C8AE&mIID3=SUS532C331AA1445&mIN3=Planos+Municipais+de+Ordenamento+do+Territ%F3rio&cMILID4=SUS58B0403605BA6&mIID4=SUS58B03F4C9219E&mIN4=Procedimentos+de+mobilidade+interna+a+decorrer&cMILID5=&mIID5=&mIN5=&cMILID6=&mIID6=&mIN6
http://www.mun-trofa.pt/index.php?cMILID=SUS532C334D6C8AE&cMILL=3&mIID=SUS532C331AA1445&mIN=Planos+Municipais+de+Ordenamento+do+Territ%F3rio&mILA=&cMILID1=SUS532C01099ACC4&mIID1=SUS532888EDD3F2E&mIN1=Servi%E7os+Municipais&cMILID2=SUS532C334196609&mIID2=SUS532C32F5AF1D9&mIN2=Urbanismo&cMILID3=SUS532C334D6C8AE&mIID3=SUS532C331AA1445&mIN3=Planos+Municipais+de+Ordenamento+do+Territ%F3rio&cMILID4=SUS58B0403605BA6&mIID4=SUS58B03F4C9219E&mIN4=Procedimentos+de+mobilidade+interna+a+decorrer&cMILID5=&mIID5=&mIN5=&cMILID6=&mIID6=&mIN6
http://www.mun-trofa.pt/index.php?cMILID=SUS532C334D6C8AE&cMILL=3&mIID=SUS532C331AA1445&mIN=Planos+Municipais+de+Ordenamento+do+Territ%F3rio&mILA=&cMILID1=SUS532C01099ACC4&mIID1=SUS532888EDD3F2E&mIN1=Servi%E7os+Municipais&cMILID2=SUS532C334196609&mIID2=SUS532C32F5AF1D9&mIN2=Urbanismo&cMILID3=SUS532C334D6C8AE&mIID3=SUS532C331AA1445&mIN3=Planos+Municipais+de+Ordenamento+do+Territ%F3rio&cMILID4=SUS58B0403605BA6&mIID4=SUS58B03F4C9219E&mIN4=Procedimentos+de+mobilidade+interna+a+decorrer&cMILID5=&mIID5=&mIN5=&cMILID6=&mIID6=&mIN6
http://www.mun-trofa.pt/index.php?cMILID=SUS532C334D6C8AE&cMILL=3&mIID=SUS532C331AA1445&mIN=Planos+Municipais+de+Ordenamento+do+Territ%F3rio&mILA=&cMILID1=SUS532C01099ACC4&mIID1=SUS532888EDD3F2E&mIN1=Servi%E7os+Municipais&cMILID2=SUS532C334196609&mIID2=SUS532C32F5AF1D9&mIN2=Urbanismo&cMILID3=SUS532C334D6C8AE&mIID3=SUS532C331AA1445&mIN3=Planos+Municipais+de+Ordenamento+do+Territ%F3rio&cMILID4=SUS58B0403605BA6&mIID4=SUS58B03F4C9219E&mIN4=Procedimentos+de+mobilidade+interna+a+decorrer&cMILID5=&mIID5=&mIN5=&cMILID6=&mIID6=&mIN6
http://www.mun-trofa.pt/index.php?cMILID=SUS532C334D6C8AE&cMILL=3&mIID=SUS532C331AA1445&mIN=Planos+Municipais+de+Ordenamento+do+Territ%F3rio&mILA=&cMILID1=SUS532C01099ACC4&mIID1=SUS532888EDD3F2E&mIN1=Servi%E7os+Municipais&cMILID2=SUS532C334196609&mIID2=SUS532C32F5AF1D9&mIN2=Urbanismo&cMILID3=SUS532C334D6C8AE&mIID3=SUS532C331AA1445&mIN3=Planos+Municipais+de+Ordenamento+do+Territ%F3rio&cMILID4=SUS58B0403605BA6&mIID4=SUS58B03F4C9219E&mIN4=Procedimentos+de+mobilidade+interna+a+decorrer&cMILID5=&mIID5=&mIN5=&cMILID6=&mIID6=&mIN6
http://81.90.61.41:8082/pmots_vnf/c?_act=page&_name=mapvnf
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• Vila Nova de Famalicão, Câmara Municipal: Cultura: Património Cultural (http://www.cm-

vnfamalicao.pt/_arqueologia e http://www.cm-vnfamalicao.pt/_o_gabinete_de_patrimonio 

_cultural,~21/05/2018) 

• Bibliografia publicada sobre a região. 

5.11.2.3. Análise toponímica 

A análise dos topónimos recenseados na CMP 1:25.000 verificou a ausência de topónimos com 

potencial significado arqueológico na área de incidência do projeto. 

5.11.2.4. Prospeção arqueológica 

As prospeções arqueológicas realizaram-se no dia 14 de junho de 2018, de forma sistemática em toda 

a área de projeto. 

Conforme consta no Formulário que acompanha o Pedido de Autorização de Trabalhos Arqueológicos, 

o técnico responsável foi devidamente autorizado pelo promotor do Estudo de Impacte Ambiental para 

realizar prospeções arqueológicos nos terrenos e responsabiliza-se por eventuais danos causados 

pela atividade arqueológica. A sinalização e segurança foi efetuada conforme a legislação prevista 

para este tipo de trabalhos de campo. 

A documentação recolhida nos trabalhos de campo foi integralmente transposta para o atual relatório. 

Como não foram recolhidos materiais arqueológicos no decorrer das prospeções arqueológicas, não 

houve necessidade de fazer qualquer depósito de materiais arqueológicos. 

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 nos permite distinguir as grandes 

unidades de observação; a segunda distingue-se pela necessidade de pormenorizar o grau de 

visibilidade boa do terreno (ver Quadro 43). 

Quadro 43 – 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. 

http://www.cm-vnfamalicao.pt/_o_gabinete_de_patrimonio_cultural,~
http://www.cm-vnfamalicao.pt/_o_gabinete_de_patrimonio_cultural,~
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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 44 – 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. 

• Caraterização do material arqueológico. 

• Caraterização das estruturas. 

• Avaliação e classificação do valor patrimonial. 

• Avaliação e classificação do Valor de impacte patrimonial. 

 

Quadro 45 – 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). 



 

 
 

 
 

 

LIGAÇÃO DO INTERFACE RODOFERROVIÁRIO / EN14 (SANTANA), INCLUINDO NOVA PONTE SOBRE O RIO AVE 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. VOLUME 1 – RELATÓRIO SÍNTESE 

EN14_PB_011_EIA_RS.docx  

Dezembro 2018  212 

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 46 – 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 Lisbo e Datum 73 

C.M.P. Número da folha da Carta Militar de Portugal esc. 1:25000 

Quadro 47 – 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 48 - Grupo de descritores relacionado com a caracterização do material arqueológico 

Área de dispersão Caracterização da área de dispersão do material arqueológico. 

Tipo de dispersão Caracterização da forma como o material arqueológico se distribui pela 
área do sítio. 

Tipo de material presente Recenseamento dos tipos de material arqueológico observados no sítio. 

Características do material 
identificado 

Descrição mais pormenorizada do material arqueológico observado. 

Cronologia do material identificado Caracterização cronológica do material arqueológico observado. 

Quadro 49 - 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. 
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Registo fotográfico 

O registo fotográfico realizado teve como objetivos a obtenção de imagens dos sítios com valor 

patrimonial, da paisagem envolvente, do relevo e da vegetação que cobria o terreno, na área que será 

afetada por este projeto. 

Registo cartográfico 

A área de enquadramento histórico, área de prospeção arqueológica e todas as ocorrências 

patrimoniais situadas na área de enquadramento histórico foram assinaladas na Carta Militar de 

Portugal n.º 97 (escala 1.25000, Desenho IREN14-EIA-24). 

As ocorrências patrimoniais localizadas na área de incidência do projeto e a visibilidade do terreno 

foram assinaladas no projeto de execução à escala 1:5000, e encontram-se representadas no 

Desenho IREN14-EIA-24. 

Quadro 50 – Localização das ocorrências patrimoniais 

N.º Designação Concelho Freguesia M P 

1 Casa da Eira Trofa 
UF de Bougado (São 
Martinho e Santiago) 

165236 485923 

2 Quinta de Real Trofa 
UF de Bougado (São 
Martinho e Santiago) 

165116 485956 

3 
Chaminé Industrial da Antiga Fábrica “Central de 
Maceração da Trofa” 

Trofa 
UF de Bougado (São 
Martinho e Santiago) 

165263 486311 

4 Margem Ribeirinha do Rio Ave Trofa 
UF de Bougado (São 
Martinho e Santiago) 

165518 486465 

5 São Martinho de Bougado Trofa 
UF de Bougado (São 
Martinho e Santiago) 

165000 485500 

6 Estação Trofa 
UF de Bougado (São 
Martinho e Santiago) 

164793 485700 

Informação oral 

No decorrer das prospeções arqueológicas sistemáticas não se recolheu informação oral pertinente. 

5.11.2.5. Valor patrimonial 

A avaliação do Valor Patrimonial é obtida a partir dos descritores considerados mais importantes 

para calcular o valor patrimonial de cada sítio. O valor patrimonial é calculado usando as categorias 

apresentadas no Quadro 9, às quais é atribuída uma valoração quantitativa. 

A avaliação patrimonial das ocorrências patrimoniais aplica-se somente às ocorrências inventariadas 

na área de projeto. 
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Quadro 51 – Fatores usados na avaliação patrimonial e respetiva ponderação 

Valor da Inserção Paisagística 2 

Valor da Conservação 3 

Valor da Monumentalidade 2 

Valor da raridade (regional) 4 

Valor científico 7 

Valor histórico  5 

Valor Simbólico 5 

Por Valor da Inserção Paisagística entende-se a forma como o sítio se relaciona com o espaço 

envolvente, se esta relação acrescenta ou não valor ao sítio, assim como a avaliação da qualidade 

desse espaço. Se, por exemplo, a paisagem onde o sítio se encontra se apresentar semelhante à 

paisagem original, entenda-se a paisagem contemporânea da construção e utilização do sítio, a sua 

inserção paisagística será considerada “com interesse”. 

Se não for possível determinar este valor, o mesmo não contribuirá para o cálculo do Valor Patrimonial. 

Quadro 52 - Descritores do valor da inserção paisagística e respetivo valor numérico 

Com Interesse 5 

Com pouco interesse 2 

Sem Interesse 1 

Indeterminável Nulo 

 

O Valor da Conservação avalia o estado de conservação da incidência patrimonial em questão. Do 

valor deste item pode depender uma decisão de conservação e/ou restauro de um sítio, já que é mais 

profícuo, se todas as outras variáveis forem iguais, investir na conservação de um sítio em bom estado 

do que num sítio em mau estado. 

O nível de conservação de um sítio subterrado é desconhecido, portanto este critério não será tido em 

conta na determinação do Valor Patrimonial. 

Quadro 53 - 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 
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é atualmente observável, que decorre da evolução do sítio e da paisagem onde se insere, assim como 

da evolução das categorias culturais que reconhecem, ou não, a monumentalidade de um sítio. 

É claro que a atribuição deste valor deve ser avaliada regionalmente. A valorização das suas 

características arquitetónicas e artísticas será feita tendo em consideração a sua relevância a nível 

regional. 

Também neste caso não será possível determinar o Valor da Monumentalidade de um sítio totalmente 

enterrado e nesse caso este critério não será tido em conta na determinação do Valor Patrimonial. 

Quadro 54 - Descritores do valor da monumentalidade e respetivo valor numérico 

Elevado 5 

Médio 2 

Reduzido 1 

Indeterminável Nulo 

O Valor da Raridade é determinado pela quantidade de incidências patrimoniais com as mesmas 

características daquela que se encontra em avaliação na região em estudo. Haverá situações, por 

incapacidade de caracterizar convenientemente o objeto em estudo, em que se desconhecerá a 

raridade do mesmo. Nesse caso este critério não será tido em conta na determinação do Valor 

Patrimonial. 

Quadro 55 - 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, se este valor for indeterminável, não será tido em conta na determinação do Valor 

Patrimonial. 

Quadro 56 - 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 será considerada, visto que, em geral, conservam-se menos vestígios dos períodos 

históricos mais recuados, o que aumenta a importância de cada vestígio singular. 

Também é considerado na atribuição deste valor que para o conhecimento das sociedades pré-

históricas, assim como para o conhecimento de muitos aspetos das sociedades históricas e mesmo 

contemporâneas, os vestígios materiais são a única fonte de informação disponível. 

Também neste caso é possível que este valor seja indeterminável e consequentemente não será 

utilizado no cálculo do valor patrimonial. 

Quadro 57 - Descritores do valor histórico e respetivo valor numérico 

Elevado 5 

Médio 2 

Reduzido 1 

Indeterminável Nulo 

 

Com o Valor simbólico pretende-se avaliar a importância que a incidência patrimonial tem para as 

comunidades que usufruem dela atualmente. A atribuição deste valor depende da perceção do lugar 

do objeto na identidade comunitária, da relação afetiva que as populações mantêm com ele, da 

importância na sua vivência social e religiosa. Se não for possível determinar este valor, o mesmo não 

será usado para calcular o Valor Patrimonial. 

Quadro 58 - Descritores do valor simbólico e respetivo valor numérico 

Elevado 5 

Médio 2 

Reduzido 1 

Indeterminável Nulo 

 

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 9. 
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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. 

Quadro 59 - 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 

5.11.3. Localização geográfica e administrativa 

A área de enquadramento histórico deste projeto localiza-se nas freguesias de Ribeirão e Lousado do 

concelho de Vila Nova de Famalicão (distrito de Braga) e no território da antiga freguesia de São 

Martinho de Bougado, atualmente pertencente à União de Freguesias de Bougado (São Martinho e 

Santiago) do concelho da Trofa (distrito do Porto). 
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Esta área encontra-se a cerca de 100 m a Oriente da Igreja Paroquial de São Martinho de Bougado e 

liga a EN 1047 (a Sul) à EN148 (a Norte) nas imediações de Santana e Ferreiros da freguesia de 

Ribeirão e é atravessada pelo Rio Ave e pela Linha Férrea do Minho. 

Implanta-se, portanto, em pleno Vale do Ave, numa zona tradicionalmente agrícola que a 

industrialização e crescimento demográfico, que se verifica desde os inícios do séc. XX, tem vindo a 

urbanizar. Assim, a área de enquadramento histórico apresenta uma paisagem heterogénea, onde se 

alternam campos agrícolas ou florestais e as zonas industriais ou habitacionais. 

5.11.4. Breve enquadramento histórico do local de implantação do projeto 

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 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 deste espaço específico. 

Não se conhecem vestígios de ocupação humana antiga na área de enquadramento histórico, ainda 

que no atual território da União de Freguesias de Bougado (São Martinho e Santiago) seja possível 

recuar a presença humana à Pré-história, entre o Neolítico e o Calcolítico, devido à presença da anta 

da Bolsa das Mamoas 1 (CNS 2627) e da mamoa do Barração (CNS 3844). 

A sepultura de Bairros (CNS 3812), onde se encontravam depositados “os diademas de Bougado”, 

atribuíveis à Idade do Bronze Final (Sampaio, 2014b, 215-216), e o conjunto de machados de bronze 

recolhidos na antiga freguesia de São Matinho de Bougado (CNS 2795 – Abelheira e CNS 4235 - São 

Martinho de Bougado9), provavelmente recolhido nas margens de um pequeno ribeiro na zona de 

Abelheira (Sampaio, 2014a, 144) e datados da Idade do Bronze Final, sugerem que este território, 

localizado a sul do Ave, continua ocupado durante a Idade do Bronze. 

Ainda está por confirmar a existência de um povoado fortificado atribuível à Idade do Ferro na União 

de Freguesias de Bougado, o CNS 3759 – Cidai, também conhecido como São Gens de Cidai. Apesar 

da notícia de Martins Sarmento da existência de um castro neste local, “não se encontram, no entanto, 

quaisquer vestígios de estruturas, nem se conhecem materiais daí provenientes” (Dinis, 1993a, 105). 

                                                      

7 Mais ou menos ao km 17. 
8 Mais ou menos ao km 22. 
9 Note-se que o Endovélico apresenta duas entradas para o mesmo achado arqueológico (cf. Sampaio, 2014a, 143-145) 
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Note-se que na área das duas freguesias a Norte do Ave, Ribeirão e Lousado, não se conhecem 

vestígios de ocupação humana durante a Pré e Proto-história. 

É possível que a Sul, a área de enquadramento intercete o traçado da Via XVI, a estrada romana que 

ligava Bracara Augusta (Braga) a Olisipo (Lisboa). A estrada, vinda de Braga, atravessaria o Ave a 

Oriente, onde hoje se encontra a Ponte de Lagoncinha (CNS 2917), estrutura medieval, mas 

eventualmente de fundação romana, ou a montante junto da Cruz do Lugar das Marcas10 (Barroca, 

2006a). 

Depois, “a via rumava à Trofa seguindo o caminho ao longo da margem esquerda do rio, passando na 

Ponte Velha sobre o rio Ervosa [CNS 2918]11, Aldeia da Ponte, Esprela, rua Pinheiro Chagas, rua Júlio 

Brandão, Cavadas, continua pela rua Teixeira Lopes, interrompida pela linha do metro, passando junto 

da Casa da Eira” até à Estação da Trofa (Soutinho, 2014-2017) que se encontra integrada no elemento 

patrimonial n.º 6. 

 

Da Via XVI conhecem-se 6 marcos miliários nas freguesias atravessadas pela área de 

enquadramento: o “miliário a Magnêncio descoberto na igreja” do Lousado (Soutinho, 2014-2017) e 

os miliários da Trofa Velha (CNS 2828 - Trofa Velha 3/ Sedões, CNS 3977 - Trofa Velha 4/ Peça Má 

1, CNS 26251 - Trofa Velha 1, CNS 26254 - Trofa Velha 2/ Lantemil, CNS 32523 - Trofa Velha 512). 

Mas, só na União de Freguesias de Bougado (São Martinho e Santiago) se conhecem vestígios de 

povoamento romano: CNS 26265 - Bairros 1 (Pinho, 2009a, Anexo I: R30.P16) e CNS 26257 - Rodrigo 

Velho 2 (Pinho, 2009a, Anexo I: R24.R18), CNS 4401 - Rodrigo Velho (Pinho, 2009a, Anexo I: 

R25.R18), CNS 26261 – Lantemil 1 (Pinho, 2009a, Anexo I: R29.S18). Estes vestígios encontram-se 

a Oeste ou a Sudoeste da área de enquadramento histórico. 

Na Alta Idade Média, já existia a povoação da Trofa Velha, cuja primitiva igreja paroquial terá sido 

erguida pelo Mosteiro de Santo Tirso no séc. XI, centro da antiga freguesia de São Martinho de 

Bougado (Silva, 1981). O espaço da área de enquadramento que se localiza a Sul do Ave pertenceu 

desde então a esta paróquia. 

Pelo contrário, a área de enquadramento a Norte do Ave, nem as freguesias onde se implanta, não 

mostra vestígios de uma ocupação ou exploração medieval do espaço. 

                                                      

10 Estes dois locais localizam-se na freguesia do Losado 
11 Esta ponte, que também se localiza na freguesia do Losado, encontra-se mal localizada pelo Endovélico.  
12 Pinho, 2009a, Anexo I: R26.R19 e R28.S18 
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5.11.5. Caraterização patrimonial 

O levantamento de informação bibliográfica e as prospeções arqueológicas sistemáticas executadas 

contribuíram para o registo de 4 ocorrências patrimoniais na área de incidência direta do projeto: 2 

quintas (n.º 1 e n.º 2), 1 chaminé de fábrica e 1 ocorrência classificada como paisagem cultural (n.º 4). 

Quadro 60 – Valor patrimonial das ocorrências identificadas na área de prospeção arqueológica 

N.º Designação Tipo de Sítio Cronologia Km 
Valor 

Patrimonial 

Classe de 

Valor 

Patrimonial 

1 Casa da Eira Quinta e alminha Contemporâneo 0+325 9,14 C 

2 Quinta de Real Quinta 
Moderno/ 

Contemporâneo 
0+200 8,71 C 

3 

Chaminé Industrial da 

Antiga Fábrica “Central de 

Maceração da Trofa” 

Chaminé de 

fábrica 
Contemporâneo 

0+000 (V. 

R2) 
4,57 D 

4 
Margem Ribeirinha do Rio 

Ave 
Paisagem cultural 

Romano/Mediev

al/ 

Moderno/Conte

mporâneo 

0+900/1+00

0 
--- --- 

 

O primeiro aspeto a destacar reside na ausência de sítios classificados na área de incidência de 

projeto (Monumento Nacional, Imóvel de Interesse Público e Imóvel de Interesse Concelhio). Contudo, 

as ocorrências n.º 2 (Quinta de Real), n.º 3 (chaminé industrial da antiga fábrica) e n.º 4 (Margem 

Ribeirinha do Rio Ave) estão inventariadas no Plano Diretor Municipal da Trofa e são condicionantes 

legais para a execução deste projeto, sendo necessário a aprovação prévia da autarquia. 

A distribuição das Classes de Valor Patrimonial revela a existência de 2 sítios de Classe C (Valor 

Médio), designadamente a Casa da Eira (n.º 1) e a Quinta de Real (n.º 2), e 1 sítio de Classe D, mais 

concretamente a chaminé da “Central de Maceração da Trofa” (n.º 4). 

A distribuição do valor patrimonial pelas ocorrências inventariadas explica-se pelo elevado valor 

simbólico da alminha observado na Casa da Eira (n.º 1) e pelo maior valor científico da Quinta de Real 

(n.º 2), em detrimento da chaminé da antiga fábrica (n.º 3), que constitui o único vestígio daquela 

unidade industrial. 

A ocorrência n.º 4 (Margem Ribeirinha do Rio Ave) teve resultados nulos, porque não se observaram 

vestígios arqueológicos à superfície do terreno que confirmassem o valor histórico desta ocorrência. 
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5.11.6. Evolução Previsível na Ausência de Projeto 

Com a não execução do Projeto não se preveem alterações ao património cultural classificado e 

inventariado na área de estudo.  

5.12. PAISAGEM 

5.12.1. Considerações gerais 

O conceito de “paisagem” é um dos mais holísticos que se conhecem na nossa literatura científica. 

Efetivamente, este conceito tem sido objeto de uma evolução temporal e, como tal, não apresenta 

uma definição única. No presente estudo considera-se a paisagem como a “(…) parte do território, tal 

como é apreendida pelas populações, cujo carácter resulta da acção e da interacção de factores 

naturais e ou humanos” (Convenção Europeia da Paisagem transposta para a legislação nacional, 

pelo Decreto n.º 4/2005, de 14 de fevereiro). 

No presente capítulo é feita uma análise da paisagem na qual se insere o traçado da variante à EN14 

(Santana), com uma extensão aproximada de 2,4 km. No traçado em estudo incluem-se quatro 

rotundas, um viaduto e uma nova ponte sobre o Rio Ave.  

A análise da componente “paisagem” implica o conhecimento de duas ordens de fatores: 

▪ Fatores intrínsecos da paisagem, de âmbito biofísico e que são independentes da ação do 

homem, como sejam, entre outros, o relevo, a geologia e os solos; 

▪ Fatores extrínsecos, de carácter sócio-cultural, que correspondem à ação do homem no 

meio biofísico, ao longo dos tempos, e que é habitual sintetizarem nas tipologias de 

ocupação do território. 

Das interações que se estabelecem entre estas duas componentes, resultam assim diversos padrões 

de ocupação do território, ou seja, diferentes paisagens. 

A análise detalhada do projeto e a sua confrontação com a caracterização paisagística permitirá 

identificar potenciais incompatibilidades visuais ou alterações graves na paisagem, decorrentes das 

intervenções propostas. 

Como área de estudo da paisagem considerou-se uma área envolvente ao traçado em análise, numa 

distância de 3 km para cada lado do mesmo, abrangendo uma área de cerca de 43 km2.  
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5.12.2. Metodologia 

No presente estudo desenvolve-se uma descrição e análise sucinta da paisagem na qual se insere o 

novo troço rodoviário a construir, com vista a determinar a sua maior ou menor Sensibilidade Visual. 

A Sensibilidade Visual indica o grau de suscetibilidade da paisagem face a uma determinada ação de 

carácter depreciativo, sendo definida através da combinação de dois indicadores, nomeadamente a 

Qualidade Visual e a Fragilidade Visual. 

Como ponto de partida é feita uma caracterização global da Paisagem a qual permite definir Sub-

Unidades de Paisagem (SUP) para a área de estudo, com base na identificação das características 

homogéneas que as caracterizam. 

É então estabelecida uma classificação da Paisagem pelo método da Análise Visual, que assenta na 

avaliação quantitativa da qualidade e capacidade de absorção visuais, de forma a determinar a 

sensibilidade paisagística a potenciais alterações. 

O fluxograma seguinte procura ilustrar a metodologia a utilizar na análise do descritor paisagem, 

evidenciando-se, na fase de caracterização da situação de referência, a análise de visibilidade da 

paisagem e a sua caracterização global, que numa análise cruzada permitem determinar a 

Sensibilidade Visual da Paisagem. 

CARACTERIZAÇÃO 
VISUAL DO PROJECTO 

 
ANÁLISE DE 

VISIBILIDADES DA 
PAISAGEM 

 
CARACTERIZAÇÃO GLOBAL DA 

PAISAGEM 
  

              

        

SUB-UNIDADES DE PAISAGEM 

  

              

     

ABSORÇÃO VISUAL 

 

QUALIDADE VISUAL 

              

              

IMPACTES POTENCIAIS 
NA PAISAGEM 

 

  SENSIBILIDADE VISUAL 

    

    

             

             

     

  IMPACTES PAISAGÍSTICOS 

    

             

     

  
MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO DE 

IMPACTES NEGATIVOS 

    

Figura 93 - Metodologia de análise da componente da Paisagem 
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5.12.3. Caracterização Geral da área de influência do projeto 

A área em estudo localiza-se na região de Entre Douro e Minho, na bacia hidrográfica do Rio Ave.  

O Rio Ave atravessa transversalmente a área em estudo fazendo a fronteira entre os dois concelhos 

em que se insere – Vila Nova de Famalicão a norte e Trofa a sul.  

Em termos hipsométricos a área em estudo desenvolve-se entre os 19 metros e os 216 metros, 

correspondendo o patamar hipsométrico mais baixo às zonas adjacentes ao Rio Ave e ribeiros 

afluentes (19- 50m). É neste patamar que se insere o traçado rodoviário em estudo.  

Os valores altimétricos aumentam gradualmente para norte e sul, ocorrendo os valores mais elevados 

junto aos limites da área em estudo. As encostas são entrecortadas por várias linhas de água 

destacando-se a norte, o Ribeiro do Beleco e o Rio Pelhe e a sul o Rio de Trofa. O traçado em estudo 

desenvolve-se paralelamente a uma linha de água até atravessar o Rio Ave, continuando para sul 

atravessando uma pequena elevação. 

Em termos de declives, predominam as áreas de relevo inferior a 12% correspondendo no geral às 

áreas de menor altitude. As encostas com declives superiores a 25% são residuais, ocorrendo de 

forma dispersa e associadas aos patamares hipsométricos mais elevados. O traçado em estudo 

desenvolve-se predominantemente em encostas de declive suave (3-12%). 
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Figura 94 - Hipsometria e Fisiografia da área em estudo 
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Figura 95 - Declives da área em estudo 

 

Em termos de usos do solo, a paisagem é marcada por uma mistura de usos onde muitas vezes as 

áreas urbanas e industriais coexistem com parcelas agrícolas e áreas florestais.  

As áreas urbanas representam uma parte significativa da área em estudo, com destaque para a cidade 

da Trofa na metade sul da mesma. A norte destacam-se as sedes de freguesia de Lousado e Ribeirão.  

A ocupação florestal predomina nas zonas de encosta a norte e sul dos aglomerados urbanos, 

correspondendo predominantemente a povoamentos monoespecíficos de eucalipto e de pinheiro 

bravo. As áreas agrícolas dominam nas zonas aplanadas ao longo das principais linhas de água. 

De referir, pela sua relevância paisagística, o plano de água correspondente ao Rio Ave que atravessa 

transversalmente a área em estudo. Aqui, destacam-se os troços das margens do Ave com galeria 
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ripícola bem desenvolvida. É na margem esquerda do Ave que se localiza o Parque das Azenhas, 

zona lúdica com percurso pedonal e ciclável para fruição da população. 

Na área em estudo não estão presentes áreas classificadas, nomeadamente áreas da rede nacional 

de áreas protegidas, áreas da rede natura 2000 ou outras. 

5.12.4. Unidades de Paisagem e Caracterização da Estrutura Visual 

5.12.4.1. Enquadramento nas Unidades de Paisagem à escala nacional 

De acordo com o estudo desenvolvido pelo Departamento de Planeamento Biofísico e Paisagístico da 

Universidade de Évora para o território continental (Abreu, 2007), a área em estudo insere-se no Grupo 

de Unidades de Paisagem A – Entre Douro e Minho e predominantemente na Unidade de Paisagem 

7 – Vale do Ave. Na sua parte noroeste insere-se na Unidade de Paisagem 6 – Entre Cávado e Ave e 

uma pequena área a sul na Unidade de Paisagem 8 – Serras de Valongo.  
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Figura 96 – Enquadramento da área em estudo nos Grupos e Unidades de Paisagem de Portugal Continental 

(Fonte: Abreu, 2007) 

 

O Grupo A das unidades de paisagem – Entre Douro e Minho – é em termos gerais caracterizado 

como um “enorme anfiteatro virado ao mar, subindo até às serras da Peneda e do Geres”, onde se 

diferenciam transversalmente uma sequência de vales mais ou menos largos (Abreu et al, 2007).  
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Na Unidade de Paisagem do “Vale do Ave” o carácter da paisagem é marcado pela ocupação urbano-

industrial, onde habitações, armazéns, unidades industriais, comércio e equipamentos se dispersam 

por todo o território de forma confusa. Esta ocupação tem associada uma rede viária labiríntica, 

excessivamente densa e com um tráfego intenso. 

Nesta unidade de paisagem a impressão dominante é de falta de harmonia, de desordem e 

degradação em que a alguns núcleos urbanos com um mínimo de consistência (sedes de concelho), 

ao que se seguem largas periferias desqualificadas e outros espaços com uso agrícola e florestal que 

continuam a ocupar os vazios deixados pelos vários tipos de edificado.  

“Esta unidade apresenta-se com uma identidade média a baixa, uma vez que reflecte de forma clara 

as transformações por que passou nos últimos três ou quatro decénios (industrialização, expansão 

urbana, forte alteração do modo de vida das comunidades presentes), à custa da degradação de um 

processo de humanização que durou séculos”. 

5.12.4.2. Sub-unidades de Paisagem na área em estudo  

Complementarmente ao enquadramento nas unidades de paisagem definidas à escala nacional, 

desenvolveu-se uma análise da estrutura da paisagem à escala 1/25.000.  

Esta análise permitiu diferenciar sub-unidades de paisagem cuja identificação se sustenta na 

possibilidade de individualização relativa a uma ou outra característica do território. No presente caso 

consubstanciou-se no relevo, na ocupação do solo e no povoamento humano. 

Salienta-se que, para a área de estudo da paisagem, estas sub-unidades revelam-se suficientemente 

homogéneas nas suas características permitindo, consequentemente, assegurar uma adequada 

avaliação de impactes a partir das mesmas.  

Foram identificadas as seguintes sub-unidades de paisagem (SUP): 

▪ SUP1 – Área peri-urbana 

▪ SUP2 – Área industrial 

▪ SUP3 – Várzea 

▪ SUP4 – Encostas florestadas 

▪ SUP5 – Leito e margens do Rio Ave 

 

A SUP 1 – Área peri-urbana, caracteriza-se por uma elevada densidade de vias e mistura de usos do 

solo, com presença de edifícios residenciais de diversas tipologias e volumetrias, assim como 

armazéns e pequenas indústrias. A SUP 2 corresponde às áreas onde predomina o uso industrial, 
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destacando-se a unidade industrial da Continental Mabor, pela proximidade à área de atravessamento 

do novo traçado rodoviário em estudo.  

    

Figura 97 - Área peri-urbana com mistura de usos            Figura 98 - Área industrial 

 

Apesar do predomínio das áreas urbanas, na área em estudo permanecem áreas agrícolas nas zonas 

adjacentes às linhas de água, embora por vezes interrompidas pela expansão urbana-industrial. Estas 

áreas foram individualizadas na SUP 3 – Várzeas, que se distingue das restantes pela abertura e 

harmonia visual. A norte do Rio Ave, o traçado em estudo desenvolve-se ao longo desta sub-unidade 

de paisagem.  

A SUP 4 – Encostas florestadas, corresponde às encostas e cabeços mais elevados onde predomina 

o eucaliptal e em menor extensão, o pinheiro bravo. Caracteriza-se pela sua estrutura fechada e 

monocromática.  

  

Figura 99 - Área agrícola na proximidade da área 
urbana 

Figura 100 - Encostas florestadas com domínio de                                
eucalipto 
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A SUP 5 - Leito e margens do Rio Ave, corresponde ao plano de água do Rio Ave e suas margens 

com a presença de galeria ripícola, bem desenvolvida em alguns troços. É nesta SUP que se localiza 

o Parque das Azenhas, espaço de lazer ao longo do Rio Ave, atravessado pelo novo traçado rodoviário 

em estudo.  

Na área de estudo da paisagem esta SUP é atravessada em três pontos, nomeadamente a ponte 

rodoviária da EN14, a ponte ferroviária do Ave (Linha do Minho) e a Ponte da Lagoncinha. 

  

Figura 101 - Pastagem adjacente às margens do Rio 
Ave, no local de atravessamento do novo traçado 

rodoviário em estudo 

Figura 102 - Rio Ave e margens com galeria ripícola, 
na zona do Parque das Azenhas 

 

 

No Quadro 61 encontram-se sintetizadas as principais características das sub-unidades identificadas. 

 

Quadro 61 - Quadro síntese das características das sub-unidades de paisagem 

SUP 
RELEVO 

DOMINANT
E 

OCUPAÇÃO 
DO SOLO 

POVOAMENTO 
TONALIDADE

S 
DOMINANTES 

ESTRUTURA 
VISUAL 

1. Área peri-
urbanas 

Plano 

Edificações, 
vias, pequenas 

indústrias e 
equipamentos 

Concentrado Diverso 
Medianamente 

fechada 

2. Áreas 
industriais 

Plano 
Indústrias, 
armazens 

- Cinza Fechada 
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SUP 
RELEVO 

DOMINANT
E 

OCUPAÇÃO 
DO SOLO 

POVOAMENTO 
TONALIDADE

S 
DOMINANTES 

ESTRUTURA 
VISUAL 

3. Várzea  Plano Agrícola - Castanho/verde Aberta 

4. Encostas 
florestadas 

Encostas Florestal - Verde Homogénea 

5. Leito e 
margens do 
Rio Ave 

Plano 
Plano de água 

e galeria 
ripícola 

- Azul e verde Linear 

 

 

 

 

Figura 103 – Sub-unidades de paisagem na área em estudo, à escala 1/25.000 
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5.12.5. Qualidade Visual da Paisagem 

A Qualidade Visual de uma paisagem não se restringe a aspetos estéticos, exigindo uma análise mais 

completa que considere a harmonia, o equilíbrio, a diversidade, a riqueza patrimonial e a 

sustentabilidade. Assim, constituem aspetos fundamentais, para a sua quantificação, a avaliação dos 

usos mais adequados a cada território. Na análise qualitativa da Qualidade Visual, são considerados 

diversos atributos – biofísicos, antrópicos e estéticos das Sub-unidades da paisagem definidas, 

atribuindo-se a cada um deles uma valoração, como se pode observar no quadro seguinte: 

 

Quadro 62 - Qualidade Visual da Paisagem (QV) e parâmetros considerados 

Compon

entes 

Atributos 

SUB-UNIDADES DE PAISAGEM (SUP) 

SUP1 

Áreas peri-
urbanas 

SUP2 

Áreas 
industriais 

SUP3 

Várzeas 

SUP4 

Encostas 
florestadas 

SUP5 

Leito e margens 
do Rio Ave 

B
io

fí
s

ic
o

s
 Relevo 0 0 1 1 1 

Coberto vegetal 0 0 1 1 1 

Presença de água 0 0 1 0 2 

A
n

tr
ó

p
ic

o
s
 Uso do solo 1 1 1 1 1 

Elementos Históricos 0 0 0 0 0 

Valores socioculturais 1 0 1 0 1 

E
s

té
ti

c
o

s
/ 

P
e

rc
e

c
io

n
a

is
 

Harmonia Funcional 0 0 2 1 2 

Diversidade/ 

Complexidade 
1 0 1 0 1 

Singularidade 0 0 0 0 1 

Intervisibilidade 1 1 1 0 1 

       
Total (∑) 4 2 8 4 11 

       
Classe de QV 1 1 2 1 3 

 

Classificação para cada atributo Classes de Qualidade Visual (Qv) 

2 – Elemento de grande Valorização Visual da UP  QV ≥ 10 3 - Elevada 

1 – Elemento de Valorização Visual da UP 5 ≥ QV >10 2 - Média 

0 – Elemento não interveniente na Qualidade Visual da UP QV <5 1 - Baixa 
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Figura 104 – Qualidade Visual das sub-unidades de paisagem 

 

Com base na metodologia utilizada, a maior parte da área em estudo apresenta uma baixa qualidade 

visual, correspondendo às áreas peri-urbanas e industriais e áreas florestais. As áreas aplanadas ao 

longo das linhas de água, onde persiste o uso agrícola correspondem às áreas com qualidade visual 

média, destacando-se pela sua continuidade a área ao longo do Rio Ave. As áreas de qualidade visual 

elevada restringem-se ao plano de água e margens do Ave. 
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5.12.6. Capacidade de absorção visual 

A capacidade de absorção visual de uma determinada paisagem diz respeito à sua maior ou menor 

capacidade para absorver uma determinada acção externa sem que esta provoque uma alteração 

perceptível na sua estrutura visual. 

No presente estudo, a determinação da capacidade de absorção visual para a área de análise 

considerada, baseia-se na determinação das bacias visuais para um conjunto de pontos de 

observação. Estes foram selecionados considerando a localização dos potenciais observadores, 

nomeadamente ao nível dos principais aglomerados populacionais e rodovias.  

A norte do Rio Ave, os aglomerados desenvolvem-se ao longo da densa rede viária onde se destaca 

a E.N. 14 que atravessa toda a área em estudo. Localizam-se aqui duas sedes de freguesia do 

Concelho de Vila Nova de Famalicão, nomeadamente Ribeirão e Lousado. Na proximidade do troço 

em estudo estão a poente Santana, Corga e Portela. A nascente encontra-se a área industrial onde 

se localiza a fábrica da Mabor, e os aglomerados de Serra e Souto. 

A sul do Ave, localiza-se o principal aglomerado da área em estudo – a cidade da Trofa, sede de 

concelho. Divide-se entre as freguesias de Santiago de Bougado e São Martinho de Bougado, esta 

última a freguesia mais populosa do concelho. Em termos de rede viária, para além da E.N. 14 

destaca-se E.N. 104 que atravessa a área em estudo no sentido este-oeste, fazendo a ligação à A3 

(Auto-Estrada de Entre-Douro-e-Minho) a nascente. Aqui, o traçado em estudo desenvolve-se na 

periferia da Trofa, na qual entra na sua parte final, a sul, na proximidade de uma área residencial e de 

um equipamento escolar. 

Para a determinação da capacidade de absorção visual foram considerados os pontos que 

representassem a localização das aglomerados assim como a densidade de observadores 

(aglomerados de maior ou menor importância). Ao nível das vias seleccionaram-se os cruzamentos 

das estradas nacionais, assim como os atravessamentos do Rio Ave.  

A sobreposição das bacias visuais dos pontos considerados permite determinar as áreas visualmente 

mais expostas e consequentemente, com menor capacidade de absorção visual. 

A visibilidade para uma determinada área depende fundamentalmente de três factores: distância, 

topografia e ocupação do solo. No presente estudo, considerou-se um raio de visualização de 3000m 

para cada ponto selecionado e uma altura do observador de 1,6 metros.  

No cálculo das bacias utilizou-se como superfície de referência um Modelo Digital de Elevação (MDE) 

com uma resolução espacial de 25 metros.  

As bacias visuais obtidas correspondem a uma situação de “visibilidade potencial” uma vez que não 

foi considerada a existência de barreiras visuais, nomeadamente vegetação ou edifícios.  
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Para determinação das três classes de capacidade de absorção visual – elevada, média e baixa, 

consideraram-se os seguintes intervalos:  

Nº de visualizações* Capacidade de Absorção Visual 

0 - 10 Elevada (1) 

>10 - 40 Média (2) 

>40 Baixa (3) 

*Nº de Bacias Visuais que se sobrepõem numa dada área. 

Com base na metodologia aplicada obteve-se a classificação que se encontra representada na figura 

seguinte. 

 

Figura 105 – Capacidade de Absorção Visual da área em estudo 
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Verifica-se que as três classes de capacidade de absorção visual têm uma representatividade 

semelhante na área em estudo. As áreas de baixa capacidade de absorção visual concentram-se, 

principalmente, junto das áreas urbanizadas e em algumas encostas a maior altitude (e portanto, 

visualmente mais expostas). 

O traçado proposto desenvolve-se predominantemente em áreas com média capacidade de absorção 

visual. 

5.12.7. Sensibilidade Visual 

A Sensibilidade Visual indica o grau de suscetibilidade da paisagem face a uma determinada ação de 

carácter depreciativo. Através da combinação dos dois indicadores Qualidade Visual e Absorção 

Visual é possível determinar a vulnerabilidade ou sensibilidade paisagística da área em estudo. A 

Sensibilidade Visual é tanto maior quanto maior a qualidade visual e menor a capacidade de absorção 

visual de uma determinada área.  

A Sensibilidade Visual foi calculada através do cruzamento das cartas de Qualidade Visual e Absorção 

Visual tendo como base uma escala de classificação de três níveis, fazendo a média das classificações 

obtidas nas análises anteriores. 

Com base na metodologia aplicada obteve-se a classificação que se encontra representada na Figura 

106. No Quadro 63 está indicada a representatividade de cada classe na área em estudo. 
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Figura 106 – Sensibilidade Visual da área em estudo 

 

Quadro 63 - Representatividade das classes de Sensibilidade Visual (SV) 

SENSIBILIDADE VISUAL ÁREA (KM2) % 

1 Baixa 10,3 24,2 

2 Média 30,4 71,4 

3 Elevada 1,9 4,5 

TOTAL 42,6 100 
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De acordo com a metodologia aplicada verifica-se que grande parte da paisagem em estudo apresenta 

uma sensibilidade visual média. As áreas de elevada sensibilidade visual correspondem a algumas 

áreas agrícolas visualmente mais expostas e ao leito e margens do Rio Ave, o qual é atravessado 

pelo troço em estudo. O restante traçado desenvolve-se áreas de média sensibilidade visual. 

5.12.8. Evolução Previsível na Ausência de Projeto 

Na ausência do projeto da Ligação à EN14, as alterações na paisagem na envolvente do traçado, 

estarão associadas ao aumento da construção nas zonas urbanas habitacionais e industriais, reflexo 

da introdução de novos elementos, que terão maior ou menor impacte, dependendo da qualidade da 

paisagem onde se serão integrados e da capacidade de absorção visual. 

6. AVALIAÇÃO DE IMPACTES AMBIENTAIS 

6.1. INTRODUÇÃO 

Deste capítulo do estudo consta a identificação e avaliação dos principais impactes e grandes 

condicionantes ambientais à execução do projeto.  

A análise de impactes ambientais versa sobre as diversas vertentes consideradas críticas para o 

avanço do Projeto Rodoviário em estudo, passíveis de virem a sofrer afetações, com origem na 

requalificação e exploração do troço rodoviário.  

Importa referir que análise que se segue, cujo desenvolvimento apresenta o detalhe ajustado à 

presente fase de estudo de viabilidade ambiental, será efetuada com maior detalhe na fase de Projeto 

Base, aquando da elaboração do Estudo de Impacte Ambiental.  

6.2. CLIMA, METEOROLOGIA E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 

Os impactes ao nível do clima são difíceis de prever, não só devido à complexidade dos padrões 

climáticos mas também porque resultam tipicamente das relações indiretas de uma multiplicidade de 

fatores. A esta dificuldade intrínseca juntam-se, ainda, a falta de informação atualizada e disponível 

sobre os parâmetros climáticos e o estado relativamente incipiente dos estudos de investigação acerca 

da evolução do clima no nosso país. 

No entanto, pretende-se, neste capítulo, proceder à identificação e caracterização dos impactes 

microclimáticos, com base na análise das condições fisiográficas locais e das características 

geométricas do projeto. 
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As alterações da morfologia do terreno induzem a modificações nos padrões de drenagem das massas 

de ar, com incidência sobre os ventos locais e brisas. A destruição da vegetação e a 

impermeabilização da via têm também consequências ao nível da radiação refletida e na 

evapotranspiração.  

A obstrução transversal efetuada, na estrada em estudo, por aterros de maiores dimensões, constitui 

uma barreira à circulação de massas de ar e dos ventos e brisas locais.  

Em consequência, a incidência de nevoeiros e de geada, tenderá a aumentar nestas áreas uma vez 

que os aterros geram situações de represamento ou acumulação das brisas de ar frio, o que se poderá 

traduzir em prejuízos para eventuais culturas agrícolas sensíveis. 

Os aterros podem ainda constituir um obstáculo causador de sombra, reduzindo a exposição solar das 

zonas que se encontram a norte destes. Esta alteração repercute-se na alteração das condições a 

que as plantas, nomeadamente as culturas, se encontram expostas. Aterros de grande altura, sobre 

áreas com culturas agrícolas, poderão provocar o represamento do ar frio, com o consequente 

aumento da frequência e intensidade da geada, nas partes mais baixas, afetando especialmente as 

culturas de primavera, mais sensíveis ao frio. De referir que os valores medianos de precipitação nos 

meses mais frios e nebulosidade contribuem para aumentar os efeitos das geadas, que ocorrem com 

alguma frequência (25,5 dias por ano) na área em estudo. 

No traçado em estudo, classificam-se os impactes microclimáticos anteriormente referidos como 

negativos, contudo, pouco significativos, visto os aterros não apresentarem alturas muito significativas. 

Assim, não é expectável um agravamento da ocorrência de fenómenos meteorológicos (que 

naturalmente já ocorram no local). 

O transporte contribui com 24% das emissões globais de CO2 e é um dos poucos setores em que as 

emissões continuam em crescimento. O tráfego rodoviário e aéreo são os principais responsáveis 

pelas emissões de gases de efeito estufa no setor de transportes. A utilização de novas tecnologias, 

incluindo combustíveis alternativos de transporte para quebrar a dependência do petróleo, poderá ser 

uma opção, embora não seja a única resposta para o problema das alterações climáticas.  

No que se refere ao presente projeto, embora se preveja no local de implantação da nova via, um 

aumento de emissões de CO2, associado ao tráfego espectável, haverá uma diminuição das emissões 

globais, atendendo a que haverá uma redução nos congestionamentos de trânsito na atual EN14. 
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Este impacte considera-se positivo, embora pouco significativo, relativamente às emissões globais de 

CO2, principal gás responsável pelo efeito de estufa e aquecimento global. 

6.3. GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

6.3.1. Fase de Construção 

Durante a fase de construção os impactes mais relevantes sobre a Geologia e Geomorfologia estão 

relacionados com as obras de escavação e aterro. Independentemente da sua maior ou menor 

magnitude destes impactes, estes impactes são considerados irreversíveis. 

A realização de escavações e aterros tem repercussões diretas sobre as formações geológicas, uma 

vez que não só alteram a situação existente como podem levar à ocorrência de fenómenos de 

instabilidade, tais como assentamentos, escorregamentos e queda de blocos, entre outros. Estes 

fenómenos são condicionados não só pelas características intrínsecas das formações geológicas mas 

também pelas dimensões das escavações e aterros previstos, principalmente a altura dos taludes 

resultantes de cada situação, sendo particularmente relevantes nos maciços com características 

geomecânicas mais desfavoráveis. 

Também os impactes na Geomorfologia são originados, durante a fase de construção, pela realização 

de obras de escavação e aterro. Verifica-se neste caso que os principais impactes estão relacionados 

com a alteração do relevo prevista para as várias situações, podendo ainda, tal como descrito no caso 

dos impactes sobre a geologia, dar origem a fenómenos de instabilidade de vertentes. 

No projeto atual existem duas escavações previstas, uma entre o pk 0+560 e o pk 0+880 e a outra na 

Ligação 2.1 entre a Rotunda 2 e Rotunda 3 (junto ao Hospital da Trofa), sendo a primeira a de maior 

dimensão, com cerca de 330 metros de extensão e uma altura máxima de oito metros. Esta 

escavação, pelo seu comprimento, induzirá um impacte negativo, certo, permanente, irreversível e de 

magnitude e significância elevadas. 

Ainda relativamente às escavações, importa referir que a estabilidade dos taludes depende da 

natureza, estado de alteração e de fracturação dos materiais em presença, bem como da altura das 

escavações, sua geometria e medidas de proteção adotadas. Para as eventuais deverá ser adotado 

um conjunto de medidas, essencialmente de carácter geotécnico, de modo a minimizar estes impactes 

e a assegurar a inexistência de problemas na fase de exploração. 

Relativamente ao tipo de desmonte a adotar, refere-se que se prevê a necessidade de recorrer, nos 

primeiros metros, a máquinas de lâmina, enquanto a profundidades superiores será necessário usar 
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equipamento mecânico do tipo “ripper”. O uso de explosivos não deve ser necessário, considerando 

o facto das rochas existentes nesta região se apresentaram fraturadas. 

Considera-se que os materiais que serão escavados podem, em geral, ser reutilizados nas restantes 

situações de obra do projeto, salientando-se o caso dos solos resultantes da alteração dos gnaisses, 

uma vez que se tratam dos solos mais desenvolvidos desta região. 

Em relação aos aterros, a sua estabilidade depende das suas dimensões, das condições de fundação 

e dos materiais utilizados. As rochas xistentas deverão apresentar boas características de resistência 

e deformabilidade para servirem de fundação aos aterros, contudo, é possível a necessidade de 

construir aterros em locais onde existem sedimentos aluvionares, sendo certo que estes materiais não 

são indicados para constituírem fundação para aterros, uma vez que possuem más características de 

resistência e deformabilidade. 

À semelhança do mencionado para as escavações, para os aterros e atendendo aos materiais 

disponíveis e suas características, às alturas máximas previstas para os aterros e ao tipo de solos de 

fundação, deverá ser adotado um conjunto de medidas, essencialmente de carácter geotécnico, de 

modo a minimizar estes impactes e a assegurar a inexistência de problemas na fase de exploração. 

Por último e no que respeita aos aterros, importa referir que no projeto em análise estão contemplados 

três aterros, dois com comprimento bastante reduzidos (inferior a 200), e um com cerca de 1350 

metros de comprimento (pk 1+048 a 2+405) e com uma altura máxima de cinco metros. Este aterro, 

pelo seu comprimento, induzirá um impacte negativo, certo, permanente, irreversível e de magnitude 

e significância elevadas. 

6.3.2. Fase de Exploração 

Na fase de exploração irão manter-se os impactes negativos que já se verificam na atualidade, antes 

da execução do projeto em estudo, designadamente os relacionados com a perda irreversível das 

formações geológicas e da alteração do modelado topográfico, perda de estabilidade dos taludes de 

escavação e aterro já existentes, efeito de adensamento dos materiais de fundação dos aterros e, por 

último, possibilidade de ocorrência de fenómenos de erosão interna e externa nos taludes. 

Estes impactes serão considerados negativos, diretos, temporários, reversíveis, de magnitude e 

significância variáveis, consoante a dimensão das situações que ocorrerão. 
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6.3.3. Geossítios 

No que respeita aos geossítios, foram consultadas as bases de dados do LNEG e da Universidade do 

Minho, assim como Pinho (2011), não tenho sido identificada qualquer ocorrência de elementos 

geológicos e geomorfológicos com valor patrimonial ou interesse científico, respetivamente nos 

concelhos onde se localiza o corredor em estudo, designadamente Trofa e Vila Nova de Famalicão. 

A ocorrência de elementos geológicos e geomorfológicos com valor patrimonial ou interesse científico 

mais próxima do corredor em estudo fica a cerca de 18km de distância, já no concelho de Valongo, e 

denomina-se por Complexo Mineiro do Fojo das Pombas (ID6). 

Assim, considera-se que o projeto em estudo, quer na fase de construção quer na fase de exploração, 

não induzirá impactes sobre este descritor. 

6.3.4. Recursos Minerais 

No que respeita aos recursos minerais, de acordo com a informação disponibilizada pela DGEG no 

seu site e sob o formato WMS, no corredor em estudo: 

• Não existem explorações de massas minerais (pedreiras) licenciadas, sendo que a mais 

próxima localiza-se a cerca de 7km a sudoeste (Figura 1.11). Trata-se da pedreira com o 

número de cadastro 4138, denominada Vila Verde n.º 2, pertencente à Britave, SA e destinada 

á exploração de granito 

• Não existem áreas afetas a recursos geológicos com direitos concedidos ou requeridos 

recursos, no entanto, podem salientar-se as seguintes situações: 

o Captações de água mineral natural de Caldas da Saúde, com o n.º de cadastro 

HMO440000 e respetivos perímetros de proteção. Estas captações situam-se a cerca 

de 5.6km a nordeste do traçado em estudo; 

o Área concessionada situada a cerca de 5km a sudoeste do traçado em estudo. No 

WMS não existe mais informação acerca desta área concessionada. 

Assim, considera-se que o projeto em estudo não afetará diretamente este descritor, no entanto, e 

dado que a extensão de aterro é consideravelmente superior à extensão de escavação, o que poderá 

supor um défice de materiais para aterro, importa salientar a possível necessidade de recorrer a 

pedreiras em exploração para a obtenção destes materiais. 



 

 
 

 
 

 

LIGAÇÃO DO INTERFACE RODOFERROVIÁRIO / EN14 (SANTANA), INCLUINDO NOVA PONTE SOBRE O RIO AVE 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. VOLUME 1 – RELATÓRIO SÍNTESE 

EN14_PB_011_EIA_RS.docx  

Dezembro 2018  243 

6.4. SOLOS E USO ATUAL DO SOLO 

6.4.1. Introdução 

Na análise dos impactes sobre os solos e uso atual do solo decorrentes do projeto do traçado 

rodoviário, procede-se à descrição das ações do projeto geradoras de impactes para as fases de 

construção e exploração. 

Para a avaliação dos impactes nos solos, foi considerado o tipo de solo e a respetiva aptidão para a 

agricultura. Nesta avaliação foram contabilizados em extensão e em percentagem, os tipos de solos 

atravessados pelo traçado e a respetiva aptidão, avaliando-se a afetação direta sobre os mesmos.  

Em relação ao Uso Atual do Solo, na fase de construção, para a determinação da magnitude dos 

impactes expectáveis foram avaliadas as intervenções previstas na obra e respetivas consequências 

(diretas ou indiretas) sobre a área afetada pela infraestrutura rodoviária. Na fase de exploração, os 

impactes serão decorrentes da utilização da estrada. Na sequência desta análise, serão propostas 

medidas de minimização e/ou de compensação para os impactes identificados. 

6.4.2. Solos e Aptidão da Terra 

6.4.2.1. Fase de construção 

Na fase de construção existem ações que irão provocar impactes sobre os solos:  

• Construção do novo traçado rodoviário com afetação na área da plataforma da estrada, 

taludes e áreas de expropriação marginais;  

• utilização de áreas de depósito temporário de terras, com a afetação dos solos nesses locais; 

• instalação de estaleiro de obras, de carácter temporário; 

• compactação dos solos devido à criação de novos acessos de apoio à construção do traçado 

em estudo e circulação de veículos pesados nas faixas laterais da obra. 

O traçado em estudo intersecta diferentes tipos de solos, nomeadamente os que se apresentam no 

quadro seguinte.  

Quadro 64 – Unidades pedológicas dominantes e respetiva aptidão, localização e extensão total presentes ao 

longo do traçado 

Unidades Pedológicas 
Dominantes 

Aptidão para a 
agricultura 

Localização das 
interferências 

Extensão 
Total 
(km) 

Percentagem face 
ao traçado total (%) 

ATcd.x CMdx.x A2 
Km 0+000 a 0+760 e km 

1+400 a 2+405 (final) 
1.765 73.4 

FLdm CMvx.t A1 Km 0+760 a 1+200 0.440 18.3 

Áreas sociais - Km 1+200 a 1+400 0.2 8.3 
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Legenda:  

Series de Solos: 

ATcd.x – ANTROSSOLOS, CUMÚLICOS, DÍSTRICOS; 

FLdm- FLUVISSOLOS DÍSTRICOS MEDIANOS; 

Aptidão para a agricultura: 

A1 – Aptidão agrícola elevada – sem limitações ou com limitações suaves; 

A2 - Aptidão agrícola mediana – com limitações moderadas; 

 

Em termos de afetações de tipos de solos, verifica-se que a afetação principal decorrente da 

implantação do traçado rodoviário recai sobre os antrossolos. 

No que se refere à aptidão dos solos para a agricultura, é possível verificar que 73.4 % da área 

cartografada de solos na classe de aptidão A2 (solos com aptidão agrícola média) são afetados 

diretamente pelo traçado. Esta afetação considera-se geradora de um impacte negativo, contudo, face 

à reduzida área de perda qualifica-se como pouco significativo embora permanente e irreversível. Os 

solos registados nas margens férteis do Rio Ave, apresentam-se mais aptos para a agricultura e 

correspondem a 18.3% face à totalidade do traçado. Apesar da afetação ser menos, não é menos 

grave uma vez que provoca a perda de solos de maior aptidão. 

Em toda a área ocupada com a infraestrutura rodoviária e infraestruturas de apoio à obra haverá 

destruição do valor pedológico dos solos, reduzindo o potencial e função que a respetiva estrutura 

pedológica apresenta atualmente, quer a nível produtivo, quer a nível de suporte construtivo. As 

condicionantes a observar na seleção dos locais para a instalação de estaleiro e outras infraestruturas 

de apoio à obra traduzirão este impacte negativo como pouco significativo, permanente e irreversível. 

A criação de caminhos de acesso fora da área direta de implantação das estruturas a integrar no 

empreendimento provoca a degradação por compactação dos solos. 

A circulação em áreas não pavimentadas, tem tendência a causar a compactação do solo, podendo 

ainda ocorrer derrames acidentais de combustíveis ou óleos que, se não forem acautelados, 

constituirão fontes de degradação do solo; de um modo geral, gerando impactes negativos, 

temporários, reversíveis e pouco significativos a significativos. 

Na fase de construção serão, ainda, totalmente destruídos os solos existentes nos locais de aterro e 

escavação, o que se traduz em impactes negativos, permanentes, irreversíveis e significativos a muito 

significativos. 
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6.4.2.2. Fase de exploração 

Os impactes negativos decorrentes da construção da via com consequente ocupação de áreas de 

solos correspondentes à plataforma da via, manter-se-ão durante a fase de exploração. 

Nesta fase de exploração, uma vez ocupado o solo com a construção da estrada, e sendo uma 

ocupação irreversível, a área total reduz-se à faixa asfaltada e bermas pelo que os efeitos provocados 

pela erosão limitam-se aos taludes e dependem das medidas de proteção recomendadas. 

Os principais impactes nos solos são os resultantes da contaminação com resíduos de óleos e 

carburantes, provenientes das viaturas em circulação. Esta contaminação de muito pouco significado, 

poderá resultar da escorrência a partir da plataforma, por efeito de arrastamento pelas chuvas ou pelo 

vento, e incidirá nas faixas contíguas à estrada e nas linhas de água que acolhem a drenagem da 

plataforma. 

É, ainda, possível, embora improvável, a ocorrência de contaminação dos solos adjacentes à via 

devido a derrames acidentais de substâncias poluentes por parte dos veículos, que transmitam à via. 

Por outro lado, as emissões gasosas produzidas pelos veículos motorizados e os resíduos resultantes 

do desgaste e corrosão dos componentes dos veículos constituem, nesta fase, o principal problema a 

nível de impactes ambientais, em especial na qualidade do solo. Referem-se a este nível as partículas 

que tendem a depositar-se e acumular-se no solo, ou infiltrar-se para níveis mais profundos, 

arrastados pelas águas da chuva. Em condições normais, os impactes a este nível são sempre, pouco 

significativos, pelo facto da concentração de poluentes não ser em geral suficiente para alterar o perfil 

do solo, e consequentemente a sua capacidade de uso. Apesar de pouco significativos são, no 

entanto, impactes negativos e irreversíveis para a qualidade dos solos.  

De referir ainda que, a especulação imobiliária associada à maior acessibilidade criada pela 

implantação da nova via constitui um impacte indireto e negativo para a qualidade dos solos, 

especialmente quando se trata de solos com aptidão agrícola. 

6.4.3. Uso Atual do Solo 

6.4.3.1. Fase de construção 

Os impactes da fase de construção correspondem sobretudo às afetações diretas com perda e 

inviabilização de solos e seus usos com a implantação do novo troço rodoviário. 

No quadro seguinte pode verificar-se a afetação de áreas e classes de usos do solo no âmbito do 

projeto. 

Quadro 65 – Classes de uso do solo ocupadas pelo projeto 
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Área total afeta ao projeto:  
     

57.650,00 m² 

Sobreposição da área de projeto com as classes de uso 
identificadas: 

Tecido Urbano: 4.195,50 m² 

Áreas industriais:    953,00 m² 

Áreas de equipamentos:    321,00 m² 

Zonas descobertas:     366,80 m² 

Áreas de culturas temporárias:   32.518,90 m² 

Áreas de culturas heterogéneas     112,20 m² 

Sobreposição com o Rio Ave:    614,30 m² 

Sobreposição com Galeria Ripícola:   260,10 m² 

Áreas de Matos e Florestas de Transição: 2.425,80 m² 

Áreas Florestais: 11.570,50 m² 

Sobreposição com vias existentes (estradas/ 
caminhos): 

  4.311,90 m² 

A afetação mais significativa decorrente deste projeto rodoviário, em termos de ocupação do solo, 

prende-se com a consequente e irreversível perda e inviabilização de solos e seus usos com a 

implantação do traçado assim como das 4 novas interseções giratórias: 

• Rotunda 1 - km 0+800 da zona do traçado - Afetação direta e irreversível de área florestal; 

• Rotunda 2 de acesso ao Hospital da Trofa – Afetação de áreas agrícolas associadas a culturas 

temporárias e área florestal; 

• Rotunda 3 ao km 1+142 da zona do traçado - Afetação de áreas agrícolas associadas a 

culturas temporárias; 

• Rotunda 4 ao km 2+032 da zona do traçado - Afetação de áreas agrícolas associadas a 

culturas temporárias. 

Com a implementação das rotundas referidas, a via providenciará uma maior segurança rodoviária, 

dando origem a menos pontos de conflito, a menores atrasos para os veículos, a um aumento da 

capacidade e a uma redução da sinistralidade, ocorrendo desta forma um impacte positivo, muito 

significativo com carácter permanente e irreversível. 

De entre as perdas de áreas para a implantação da nova via, salientam-se os impactes negativos mais 

significativos associados a: 

- inviabilização de parcelas de atual uso agrícola (de culturas temporárias); 

- afetação de casa e quintal particular, ao km 0+300, com perda irreversível de área parcial e 

edificações da propriedade; 
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- criação de um efeito de “cerco” a um conjunto de habitações que ficarão limitadas entre a linha 

ferroviária, a estrada N14 e a via rodoviária em projeto entre o Km 0+375 e Km 0+550; 

- atravessamento do Parque das Azenhas (em viaduto) ao km 0+900. Apesar de não ocasionar perda 

direta de área deste parque urbano, refere-se a perda de qualidade (visual e ambiental) do espaço 

para os respetivos utilizadores. 

Os registos fotográficos das situações anteriormente mencionadas podem ser consultados no capítulo 

5.4 (Situação de Referência – Solos e Uso Atual do Solo). 

Referem-se ainda os inconvenientes gerados pela execução da empreitada, nomeadamente a 

dispersão de poeiras geradas nas atividades construtivas, para a envolvente da frente de obra (com 

afetação indireta dos usos que ocorrem atualmente no local). Também as emissões sonoras 

decorrentes da obra afetam os usos mais sensíveis da envolvente, especialmente em zonas de 

proximidade a edifícios de habitação e a edifícios de uso coletivo (tais como, a escola EB 2.3 Napoleão 

Sousa Marques, o Hospital da Trofa, igreja matriz da Trofa e a zona de ocupação urbana expressiva 

– habitacional, comercial e industrial, no término do traçado). 

6.4.3.2. Fase de exploração 

Na fase de exploração, mantêm-se os impactes identificados no capítulo anterior relativamente à 

afetação direta de áreas, correspondendo a um impacte negativo significativo e irreversível. 

Com a implantação do novo traçado e respetivas interseções giratórias, a rede rodoviária local 

apresentará uma maior segurança rodoviária, dando origem a menos pontos de conflito, a menores 

atrasos para os veículos, a um aumento da capacidade e a uma redução da sinistralidade, ocorrendo 

desta forma um impacte positivo, muito significativo com carácter permanente e irreversível. 

A implementação das cinco interseções giratórias visam, essencialmente, dotar a via de 

características que permitam uma melhor perceção e leitura da estrada, contribuindo deste modo para 

a melhoria das condições de circulação e segurança, gerando um impacte positivo, significativo, 

permanente e irreversível. Os impactes negativos mais significativos relacionados com a 

implementação das interseções giratórias prendem-se com a alteração morfológica da envolvente de 

forma permanente e irreversível. 

Nas figuras seguintes apresentam-se as zonas de implementação das interseções giratórias.  
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Figura 107 – Zona de execução da interseção giratória 
ao km 0+800 da zona do traçado. 

Figura 108 – Zona de execução da interseção 
giratória de acesso ao Hospital da Trofa. 

 

 
 
 
 
 
 

Figura 109  – Zona de execução da interseção 
giratória ao km 1+142 da zona do traçado. 

Figura 110 – Zona de execução da interseção 
giratória ao km 2+032 da zona do traçado. 

 

Figura 111 – Zona de execução da interseção giratória de ligação à EN14 na zona final do traçado (fora do 
âmbito do presente projeto) 
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Desta forma o novo traçado será dotado de uma maior segurança rodoviária, dando origem a menos 

pontos de conflito, a melhoria nos acessos à EN14 e, consequentemente, a uma redução da 

sinistralidade, ocorrendo desta forma um impacte positivo significativo em matéria de segurança 

rodoviária. 

O projeto em análise contempla também a construção duma ciclovia que faz a ligação da rotunda 3 à 

rotunda 4 na zona do hospital. As ciclovias representam grande avanço em termos de política pública 

que trata da saúde do cidadão de diversas formas, além de resolver problemas inerentes à mobilidade 

urbana. São medidas apoiadas pela maior parte da população que entendeu a priorização e 

necessidade urgente da adoção de transportes não poluentes. O aumento da utilização de bicicletas 

como meio de transporte ocasiona diversos benefícios para a sociedade e para o indivíduo. Os baixos 

custos de aquisição e manutenção desse tipo de transporte são grandes atrativos para o público que 

enseja aderir à medida. Aliado a isso estão os fatores do menor uso de espaços públicos, contribuição 

para preservação ambiental e melhoria da saúde física dos usuários, ocorrendo desta forma um 

impacte positivo significativo em matéria de segurança cicloviária 

6.5. RECURSOS HÍDRICOS  

6.5.1. Introdução e Metodologia 

A operação de uma estrada pode conduzir à degradação dos recursos hídricos, superficiais e 

subterrâneos, das áreas ao longo das quais esta se desenvolve. Contudo, a adoção de determinadas 

medidas durante a fase de construção e exploração, poderão minimizar/evitar os potenciais impactes.  

Pela implantação do projeto em estudo, foram estudados os efeitos previstos, associados ao 

atravessamento de linhas de água, a captações que poderão vir a ser afetadas, à barreira dos 

escoamentos naturais e à alteração da qualidade das águas superficiais e subterrâneas. 

A avaliação dos impactes na qualidade da água durante a fase de exploração, será efetuada com 

recurso a um modelo matemático que permite estimar o acréscimo dos principais poluentes nos cursos 

de água recetores. 

Os valores estimados serão então comparados com os objetivos de qualidade da água definidos no 

Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto, tendo em conta os diferentes usos registados no meio hídrico 

recetor. 

No presente relatório são ainda indicadas as principais medidas a adotar para a minimização dos 

principais impactes identificados. 
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6.5.2. Recursos Hídricos Superficiais 

6.5.2.1. Fase de construção 

Os impactes sobre os recursos hídricos superficiais, durante a fase de construção, poderão prender-

se principalmente com as alterações à drenagem natural, com o atravessamento de linhas de água.  

De forma a melhor avaliar estes impactes, foi feita uma análise detalhada, bem com a identificação 

dos locais onde estas situações de verificam. 

Modificações na drenagem natural 

As principais afetações de uma estrada em fase de construção, sobre a vertente – hidrologia – ocorrem 

ao nível da alteração dos regimes de escoamento dos cursos de água devido, sobretudo à instalação 

de estaleiros, à circulação de maquinaria, e à movimentação de terras. 

Tanto a mobilização dos terrenos para construção da via, nomeadamente as terraplanagens 

necessárias, como o trânsito das máquinas de construção (na zona de obra e respetivos acessos), 

são ações que desagregam o solo provocando o arraste de poeiras e partículas para as linhas de 

água mais próximas e gerando um aumento na concentração de sólidos suspensos. 

Os resíduos sólidos da obra, diretamente emitidos ou trazidos pela escorrência superficial, além dos 

efeitos estéticos negativos, podem ser responsáveis por colmatações diminuindo a capacidade de 

escoamento dos solos bem como pela contaminação das águas superficiais da zona em estudo.  

A construção da estrada implicará o aparecimento de uma extensão de taludes artificiais, uns 

escavados, outros sob a forma de aterros. Estas novas superfícies encontram-se sujeitas à ação de 

agentes externos, sendo de esperar um aumento significativo na carga sólida dos cursos de água que 

drenam os taludes, o que poderá, em situações de forte pluviosidade implicar o assoreamento das 

linhas de água e originar eventuais inundações. 

Atravessamento de Linhas de Água 

O restabelecimento das linhas de água, decorrente das atividades de construção a desenvolver, 

conduzirá a alterações no escoamento, com consequências de eventuais fenómenos de erosão e 

sedimentação. 

Durante as intervenções ao nível das passagens hidráulicas e nos viadutos, a movimentação de terras 

nas áreas próximas das linhas de água pode provocar um obstáculo temporário nas mesmas, 

provocando inundações. Estes impactes podem ser particularmente importantes nos períodos de 

maior ocorrência de chuvas, dada a presença de maiores caudais. 
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No atravessamento das linhas de água é sempre expectável a ocorrência de impactes negativos cuja 

magnitude depende do local de atravessamento, apresentando-se mais significativos em locais com 

maiores valores de caudal médio. 

A análise da zona de implantação do projeto revela que serão intercetadas algumas linhas de água, 

pertencentes à bacia do rio Ave. No capítulo 5.5 do presente EIA foram identificadas e descritas as 

linhas de água e respetivas bacias hidrográficas atravessadas pelo Projecto, bem como a forma de 

atravessamento dessas linhas de água. 

As linhas de água que evidenciam maior dimensão correspondem ao próprio rio Ave, que será 

restabelecido através de uma nova Ponte, e a alguns dos seus afluentes diretos, que serão 

restabelecidos por PH. 

Para além do rio Ave, cuja bacia de contribuição para dimensionamento da nova ponte, foi de 

1015km2, as bacias de contribuição de maior dimensão apresentam 4,59 e 2,35 km2, para as quais se 

estimaram caudais de ponta de cheia de 28,7 m3/s e 19,4 m3/s, respetivamente, para o período de 

retorno de 100 anos.  

A construção das PH implica a escavação do leito da linha de água onde é, depois, colocada a 

estrutura em betão (tubos circulares ou de secção retangular), a alteração do perfil longitudinal da 

linha de água na secção atravessada e, por vezes, a alteração do alinhamento original da linha de 

água, resultando na “artificialização” da mesma numa determinada extensão, que é variável, 

dependendo grandemente da implantação da via no terreno em planta e perfil longitudinal sobre a 

rede de drenagem natural e da exigência em assegurar o escoamento convenientemente dos caudais 

afluentes. Os impactes do projeto na rede de drenagem natural, foram, assim, analisados tendo em 

conta a sua implantação relativamente à rede de drenagem e a extensão da necessidade de afetação 

do curso natural das linhas de água. 

Estes impactes consideram-se negativos, significativos, mas temporários. 

Interferência com Zonas Inundáveis 

De uma forma geral a impermeabilização e obstrução causadas pela construção em leito de cheia são 

suscetíveis de agravar os efeitos de uma cheia sobre o território. No capítulo 5.5 do EIA identificaram-

se todas as zonas de leito de cheia, onde se irá verificar um impacte negativo, muito significativo, 

permanente e irreversível, caraterizado pelo aumento dos caudais de cheia e riscos associados para 

pessoas e bens. 

Neste sentido, refere-se a importância da execução das medidas de minimização propostas no Estudo 

Hidrológico das ribeiras de Ferreiros e de Penouços, apresentado no Anexo B do EIA, resumidas no 

Capítulo 7.2.2, que visam a minimização do impacte do caudal resultante das intervenções propostas, 

não só associadas à nova Ligação à EN14, mas também da ampliação da fábrica MABOR e a 
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construção da via AL1 – ligação entre a EN 14 e a EM 508‐1. As medidas compreendem estratégias 

para aumentar a capacidade de absorção dos terrenos, reter/amortecer o escoamento das águas em 

direção as ribeiras e reconfigurar a zona inundável através de reperfilamento da ribeira de Ferreiros, 

criando um corredor fluvial expressivo e capaz de conter caudais de cheia e a criação de bacias de 

retenção.  

Os pilares da nova Ponte também se desenvolvem em zonas ameaçadas pelas cheias, considerando-

se um impacte negativo devido à acumulação de detritos nos leitos e consequente alteração do 

escoamento e do leito de cheia. No entanto, refere-se que na implantação dos pilares da ponte houve 

o cuidado de respeitar o leito menor do rio Ave. 

6.5.2.2. Fase de exploração 

Na sua maioria os impactes iniciam-se na fase de construção, mantendo-se na fase de exploração.  

Os impactes sobre os recursos hídricos, durante a fase de exploração, fazem-se sentir ao nível da 

impermeabilização dos solos e ao nível do efeito barreira ao escoamento natural da zona atravessada 

pelo projeto.  

Efeito barreira aos escoamentos naturais 

Conhecido o regime de drenagem da região, com a escorrência a sobrepor-se à infiltração, é de prever 

em alturas de forte pluviosidade, o engrossamento das pequenas linhas de água, assim como a 

acumulação de água em depressões à superfície. 

Outro dos impactes originados pela existência das vias rodoviárias é o efeito barreira aos escoamentos 

naturais, funcionando as zonas em aterro como um “paredão de barragem”, tendo sido, em fase de 

Project de Execução, devidamente previstas e dimensionadas as passagens hidráulicas em número 

suficiente para evitar esse efeito e conduzir as águas a locais de escoamento naturais a jusante. 

O restabelecimento do escoamento superficial e a adequada escolha dos locais de descarga da 

drenagem do pavimento, minimizam as consequências da implantação do projeto, na drenagem 

superficial. 

Os impactes resultantes do atravessamento das linhas de água, pela construção do traçado em estudo 

estão, à partida, minimizados uma vez que se prevê a implantação de passagens hidráulicas (PH) e 

nova Ponte sobre o Rio Ave que assegurarão o escoamento das linhas de água atravessadas. As 

infraestruturas previstas são apresentadas no Capítulo 4.8.1 do presente documento.  
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Tendo em consideração as características do meio e as consequências que poderão resultar da 

acumulação de água a montante das PH, devido a uma capacidade insuficiente de escoamento, no 

estudo de drenagem adotou-se um período de retorno de 100 anos. 

Todas as passagens hidráulicas apresentam um diâmetro igual ou superior a 1 m. O diâmetro de 1 m 

é o diâmetro mínimo que permite a desobstrução e limpeza destes órgãos hidráulicos. 

Na sua generalidade, os impactes sobre os recursos hídricos, durante a fase de exploração, são 

negativos, pouco significativos, permanentes e irreversíveis. 

6.5.3. Recursos Hídricos Subterrâneos 

6.5.3.1. Fase de Construção 

Os impactes mais significativos nas águas subterrâneas provocados pela execução das obras das 

soluções em estudo ocorrem maioritariamente durante a fase de construção, associados às situações 

de escavação e aterro, para além da possível afetação direta de captações de água subterrânea e da 

possível contaminação da água subterrânea. 

As escavações podem provocar alteração do equilíbrio hidrogeológico, intercetar níveis freáticos, 

podendo originar rebaixamento dos níveis de água em captações pouco profundas e expor o aquífero 

à poluição. Esta interceção condiciona também os próprios trabalhos de escavação e a estabilidade 

das vertentes. 

Os impactes associados à construção de aterros dizem respeito à impermeabilização dos terrenos, 

com a consequente diminuição da área de infiltração e consequente recarga aquífera. 

Tal como referido no Capítulo Caracterização do Ambiente Afetado pelo Projeto, o traçado em estudo 

não se desenvolvem sobre qualquer sistema aquífero de importância regional (Almeida et al., 2000), 

no entanto, de acordo com INAG (2005), localiza na massa de água subterrânea do Maciço Antigo 

Indiferenciado da Bacia do Ave. Deste modo, considera-se que as obras relacionadas com o projeto 

em estudo não criarão impactes sobre sistemas aquíferos de importância regional. 

Contudo, foi também referido que, de acordo com a geologia existente, pode-se encontrar dois tipos 

de aquíferos locais, designadamente formações com comportamento de meio poroso (depósitos 

aluvionares) e formações com comportamento de meio fissurado (rochas metassedimentares e 

metamórficas fraturadas). Tratam-se de aquíferos locais, de reduzida dimensão, com produtividades 

reduzidas e com os níveis de água muito próximos da superfície. 
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Desta forma, é possível existir, nas obras de escavação, intercetação de pequenos níveis de água 

suspensos, característicos dos horizontes de alteração/descompressão das rochas e nas zonas 

aluvionares. Esta intercetação constituirá um impacte de magnitude e significância baixa, dado que a 

importância regional destes níveis de água suspensos é reduzida. 

Tal como acima mencionado, os impactes associados à construção de aterros dizem respeito à 

impermeabilização dos terrenos, com a consequente diminuição da área de infiltração e consequente 

recarga aquífera. À impermeabilização dos solos, estão associados impactes negativos, permanentes 

e irreversíveis. A magnitude e significância dos impactes são variáveis, uma vez que dependem da 

área e da permeabilidade das formações afetadas, contudo, para a área do corredor em estudo, 

considera-se que a magnitude e significância destes impactes é baixa, dado o exposto anteriormente, 

nomeadamente a inexistência de aquíferos de importância regional. 

Durante a fase de construção, vão realizar-se, na área de desenvolvimento do projeto, ações de 

decapagem de solos e terraplenagens que, juntamente com os fenómenos de compactação 

ocorrentes nas áreas de movimentação de veículos e máquinas, áreas de depósitos e estaleiros, são 

fatores de afetação da permeabilidade natural do terreno. No entanto, a previsível afetação da 

permeabilidade, por ser muito localizada, não se traduzirá em efeitos sensíveis nos aquíferos locais. 

6.5.3.2. Fase de Exploração 

Salienta-se ainda que com a implantação da estrada e respetivas infraestruturas de drenagem haverá 

um aumento do escoamento superficial em detrimento da impermeabilização, o que origina um 

impacte direto em termos de recarga de aquíferos. Este impacte tem mais significado nas zonas de 

maior permeabilidade, embora não se considere que altere significativamente a situação existente, 

daí que este impacte embora permanente seja considerado pouco significativo e localizado. 

6.5.4. Infraestruturas de Abastecimento e Saneamento 

Os impactes sobre as infraestruturas de abastecimento e saneamento, estão, sobretudo associados 

à fase de construção da via rodoviária, e está relacionado com a afetação direta e indireta de 

infraestruturas existentes no local de implantação do projeto ou na zona de expropriação. 

No que se refere a infraestruturas de captação de água, importa em primeiro lugar, referir que ocorre 

afetação direta quando o troço em estudo, em situação de aterro ou escavação, se implanta sobre um 

local onde existe uma captação.  

Considera-se afetação indireta nos casos em que uma captação, apesar de não ser diretamente 

destruída, fique com o seu uso inviabilizado por ficar numa parcela sobrante desligada do terreno a 
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que pertence ou na sequência das interferências locais que possam surgir nas águas subterrâneas, 

devido à execução de escavações e aterros, possa existir afetações na produtividade das captações 

existentes. 

Relativamente à possível afetação de captações de água subterrânea privadas, de acordo com a APA 

– ARH do Norte no corredor em estudo existem 139 captações, sendo que uma será afetada 

diretamente pelo troço a intervencionar (ID16) e duas localizam-se a cerca de 20 metros deste local 

(ID5 e ID23), pelo que existe algum risco de afetação destas captações pelas obras a realizar.  

Para a captação afetada diretamente existirá um impacte negativo, certo, direto, irreversível e de 

magnitude e significância elevadas, dado que a captação ficará inutilizada.  

Para as duas captações localizadas a cerca de 20 metros do troço a intervencionar o impacte será 

negativo, possível, direto e de magnitude e significâncias variáveis, dependo do grau de afetação das 

captações. Considera-se que não é certo que estas captações sejam afetadas, uma vez que as obras 

que serão realizadas nesta zona do traçado serão de aterro, pelo que não existirão escavações que 

pudesse colocar em causa os níveis de água captados pelas captações. 

No que respeita às captações destinadas ao abastecimento público, segundo a APA, I.P. – ARH do 

Norte, no corredor em estudo e na envolvente próxima deste não existem captações de água 

subterrânea para abastecimento público e nem perímetros de proteção definidos ao abrigo do Decreto-

Lei n.º 382/99, de 22 de setembro, pelo que não existirão quaisquer impactes sobre estras captações 

e respetivos perímetros de proteção. 

No que se refere à conduta da rede de esgotos localizada na área de estudo, na fase de projeto de 

execução será projetado o seu restabelecimento, com a aprovação das entidades gestoras. 

6.5.5. Identificação e Avaliação de Impactes na Qualidade da Água 

6.5.5.1. Fase de Construção 

Na fase de construção, as ações que podem colocar em causa a qualidade da água superficial e 

subterrânea, são as seguintes: 

• Instalação, operação e desativação dos estaleiros; 

• Desmatação e limpeza dos terrenos, onde inclui a decapagem da terra vegetal; 

• Saneamentos dos solos nas frentes de obra; 

• Terraplenagens e construção da plataforma da via; 

• Funcionamento e circulação de veículos e máquinas nas áreas de construção e vias de 

acesso. 
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A execução dos trabalhos implica, muitas vezes, a utilização de diversos materiais para a construção, 

ou ainda de materiais necessários para o funcionamento das máquinas, tais como os óleos, 

lubrificantes, combustíveis e asfaltos. Parte destes materiais poderão ser vertidos no solo, podendo, 

então, ser transportados para os cursos de água por intermédio do escoamento superficial, ou mesmo 

contaminar as águas subterrâneas por infiltração. Além de contribuírem para o aumento dos sólidos 

em suspensão podem conter substâncias tóxicas. Por estas razões, é essencial o controle rigoroso 

da utilização e deposição dos materiais de construção, aplicando-se todos os esforços de forma a 

evitar descargas acidentais. 

Durante esta fase, tanto a mobilização dos terrenos, nomeadamente as terraplanagens necessárias, 

como o trânsito das máquinas de construção (na zona de obra e respetivos acessos), são ações que 

desagregam o solo provocando o arraste de poeiras e partículas para as linhas de água mais 

próximas. 

Todas estas ações impedem, ainda, o estabelecimento da proteção que é conferida pela vegetação, 

contribuindo para a erosão do solo, que é mais facilmente transportado pela água em escoamento 

superficial. De referir, contudo, que este impacte será mais significativo durante a época de maior 

pluviosidade. 

Os principais efeitos negativos da concentração de sólidos em suspensão nos sistemas de água doce 

superficial estão relacionados com: 

• aumento da turbidez da água; 

• posição de sedimentos no fundo do leito das linhas de água, reduzindo a capacidade de 

escoamento de caudais elevados; 

• transporte de poluentes associados aos sólidos. 

As ações de construção anteriormente referidas poderão ser responsáveis pela produção de 

partículas, hidrocarbonetos e metais pesados, que nos locais de menor declive, a probabilidade de 

infiltração destes poluentes é real. 

O grau de contaminação dos aquíferos depende, em grande parte, dos processos de transporte de 

poluentes em meio subterrâneo, nomeadamente, das propriedades físicas, químicas e biológicas dos 

poluentes e das características do solo. 

Desta forma, a utilização de maquinaria, zonas de armazenamento de materiais e produtos, podem, 

acidentalmente (se houver escorrências e infiltrações), afetar a qualidade da água devido a libertação 

de óleos, combustíveis ou outros materiais tóxicos e perigosos. Este impacte é considerado negativo, 

direto, reversível, temporário, de significância e magnitude variável de acordo com as quantidades e 

tipologia dos contaminantes. 
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Não foi incluída, como ação geradora de impactes, a produção de efluentes domésticos nas 

instalações sanitárias dos estaleiros de obra. Este facto justifica-se pela ausência de definição da 

localização dos estaleiros e, principalmente, das medidas que frequentemente são adotadas para 

minimizar os seus impactes, nomeadamente, a construção de fossas sépticas estanques e o envio 

das águas residuais para uma ETAR ou a ligação das instalações sanitárias à rede de saneamento 

básico local. Qualquer uma destas medidas diminui o risco de impacte negativo para valores muito 

próximos do nulo. 

Todos estes impactes, associados à fase de construção, podem ser minimizados, se forem adotadas 

pelo construtor as medidas de controlo, recolha e deposição de resíduos e se forem cumpridas as 

normas de boa operação e manutenção dos equipamentos utilizados.  

Em termos globais, os impactes na qualidade da água, durante a fase de construção, consideram-se 

negativos, significativos, temporários e reversíveis. 

Por último, refere-se que, na fase de construção, as ações que podem colocar em causa a qualidade 

da água subterrânea captada pelas captações de água subterrânea privadas acima mencionadas, são 

as seguintes: instalação, operação e desativação dos estaleiros; desmatação e limpeza dos terrenos, 

onde inclui a decapagem da terra vegetal; saneamentos dos solos nas frentes de obra; terraplenagens 

e construção da plataforma da via; funcionamento e circulação de veículos e máquinas nas áreas de 

construção e vias de acesso. Desta forma, a utilização de maquinaria, zonas de armazenamento de 

materiais e produtos, podem, acidentalmente (se houver escorrências e infiltrações), afetar a 

qualidade da água devido a libertação de óleos, combustíveis ou outros materiais tóxicos e perigosos. 

Assim, deverão ser tomadas medidas de minimização no sentido da não ocorrência de episódios 

pontuais de contaminação das águas subterrâneas. 

A qualidade da água subterrânea pode ser afetada, durante a fase de exploração, pela ocorrência de 

derrames acidentais de poluentes e por águas de escorrência das faixas de rodagem, as quais 

transportam substâncias nocivas, nomeadamente metais pesados.  

Como foi descrito no Capítulo Caracterização do Ambiente Afetado Pelo Projeto, a vulnerabilidade à 

poluição nas águas subterrâneas varia entre a baixa a variável (V6) a alta (V3), estando associadas 

às rochas xistentas e aos depósitos aluvionares, respetivamente. Acresce que o troço em estudo 

intersecta áreas de máxima infiltração, integradas na REN.  

No entanto, não é expectável a ocorrência de impactes negativos muito significativos, devido à 

ausência de volumes consideráveis de substâncias poluentes, na fase de construção, que possam 
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entrar no ambiente subterrâneo e poluir o aquífero subjacente e desde que adotadas as medidas de 

minimização indicadas no capítulo 7. 

Dada a proximidade das captações ID5 e ID23 ao traçado em estudo, considera-se que existe risco 

de contaminação da água subterrânea explorada por estas captações, por exemplo, através de um 

eventual derrame de substâncias contaminante. Caso aconteça, constituirá um impacte será negativo, 

provável, direto e de magnitude e significâncias variáveis, dependo do grau de afetação das 

captações. 

6.5.5.2. Fase de Exploração 

Distinguem-se dois tipos de impactes na fase de exploração, ao nível da qualidade da água, derivados 

da exploração de uma infraestrutura rodoviária: poluição difusa e poluição pontual.  

A primeira está diretamente relacionada com o aumento do desgaste de pneus e pavimento, com o 

desprendimento de partículas dos travões e com as emissões dos tubos de escape dos veículos. 

Estes eventos constituem uma fonte de poluição difusa, como resultado da lavagem pela água de 

precipitação, de poluentes acumulados na via. A magnitude e o tipo de acumulação dos poluentes nas 

superfícies pavimentadas parecem ser uma função do próprio pavimento, do volume de tráfego, das 

atividades de manutenção, de variáveis sazonais e do uso do solo da área adjacente. Muitos dos 

poluentes são característicos do tipo de material do pavimento, produtos da combustão, perdas do 

sistema de lubrificação, degradação dos pneus, perdas de produtos em transporte e produtos 

resultantes da corrosão e do desgaste de componentes dos veículos automóveis. Existem outros 

poluentes provenientes de fontes como a poluição atmosférica, a erosão do solo, indústrias, lixos, e 

animais e vegetação, que podem ser transportados de zonas distantes, pela chuva e vento 

contribuindo para a poluição das águas de escorrência. 

A poluição pontual, refere-se a derrames de resíduos ou de produtos resultantes de acidentes de 

viação. Nos casos em que os veículos envolvidos transportem produtos tóxicos e/ou perigosos, os 

riscos de contaminação serão superiores. 

Os principais poluentes associados à fase de exploração são os gerados pelo tráfego automóvel e 

resultam da combustão da gasolina, gasóleo e desgaste de pneus dos veículos. Entre os poluentes 

mais comuns e preocupantes encontram-se os metais pesados (zinco, cobre, chumbo, cádmio, 

crómio), os hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (HAP), os óleos e gorduras e os sólidos suspensos 

totais. Pode-se antever que os acréscimos nas concentrações dos contaminantes nos cursos de água 

recetores, será mais crítica nos sectores imediatamente a jusante do ponto de descarga, visto que 
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para os trechos mais a jusante, devido ao poder de diluição e auto depuração dos cursos de água, se 

preveem acréscimos menores. 

É importante referir que o abandono do consumo de gasolina contendo elevados teores de chumbo, 

em 1998, veio minimizar significativamente a presença deste contaminante nas emissões geradas 

pelo tráfego automóvel.  

Uma vez depositadas na estrada, as substâncias são lixiviadas e arrastadas pelas águas pluviais, 

para as linhas de água. Deste modo, a drenagem das águas de escorrência da estrada e a sua 

posterior descarga nas linhas de água mais próximas, é função do tráfego no que se refere às cargas 

poluentes referidas, e das características pluviométricas da região.  

A qualidade da água subterrânea pode também ser afetada, durante a fase de exploração, pela 

ocorrência de derrames acidentais de poluentes e por águas de escorrência das faixas de rodagem, 

as quais transportam substâncias nocivas, nomeadamente metais pesados. Este possível impacte 

não assume maior importância dado o facto das captações mais próximas do troço em estudo se 

situarem a montante, no sentido do escoamento subterrâneo. 

Efetivamente, na fase de exploração, as escorrências superficiais da via poderão contaminar as águas 

subterrâneas se não forem tomadas medidas preventivas (adequado sistema de drenagem). No 

entanto, a magnitude e o tipo de acumulação dos poluentes nas superfícies pavimentadas depende 

do próprio pavimento, do volume de tráfego, das atividades de manutenção, de variáveis sazonais e 

do uso do solo da área adjacente.  

A deterioração da qualidade do meio hídrico e a afetação de ecossistemas pela influência da estrada, 

deve-se ao transporte da poluição acumulada no pavimento pelas águas da chuva. Faz-se no entanto 

notar a relação existente entre a qualidade do efluente pluvial e a sua quantidade, uma vez que uma 

dada estrada pode ter um dado padrão de acumulação de poluentes no seu pavimento mas, o que vai 

condicionar grandemente a qualidade da água de escorrência (i.e. concentração de poluentes) é a 

duração e intensidade da chuvada que irá lavar o pavimento e proporcionar uma diluição e um 

transporte desses mesmos poluentes. 

A contaminação por infiltração poderá assumir particular importância nos casos de acidentes, ou 

outras atividades que levem à descarga de substâncias, sendo uma questão a considerar também em 

termos de risco. Este impacte é considerado negativo, direto, irreversível, permanente, de significância 

e magnitude variável de acordo com as quantidades e tipologia dos contaminantes. 

A contaminação das linhas de água e aquíferos durante a fase de exploração da via é sazonal e 

crónica, sendo a carga drenada superior e com teores significativos, no final da época estival, logo 
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após as primeiras chuvas, como resultado da acumulação dos poluentes durante o período seco do 

ano.  

Nas linhas de água e aquíferos, os poluentes referidos constituem substâncias tóxicas causadoras de 

impactes negativos a nível biótico aquático devido a fenómenos de bioacumulação de metais pesados 

ao longo das cadeias alimentares, e à elevada toxicidade de alguns hidrocarbonetos policíclicos. 

A qualidade da água subterrânea pode ser afetada, durante a fase de exploração, pela ocorrência de 

derrames acidentais de poluentes e por águas de escorrência das faixas de rodagem, as quais 

transportam substâncias nocivas, nomeadamente metais pesados.  

Simulação da Qualidade da Água 

Para avaliar os impactes resultantes do aumento da concentração de poluentes nas linhas de água, 

decorrente da exploração da via, foi utilizado um modelo de previsão da qualidade da água de 

escorrência da plataforma, que se caracteriza no Anexo C, constante do Volume 2 (Anexos Técnicos) 

do presente EIA.  

A metodologia adotada, constante do Relatório “Águas de Escorrência de Estradas. Sistemas para 

Minimização”, elaborado pelo LNEC (2004), consiste no modelo Driver & Tasker (1990) adaptado para 

território nacional, que assenta num conjunto de variáveis climáticas, físicas e de uso do solo. 

Apesar das suas limitações, associadas a simplificações necessárias, que poderão induzir a algum 

afastamento da realidade, a utilização destes modelos é uma importante ferramenta para a previsão 

dos impactes no meio hídrico, em situações de escassez de dados relativos à situação portuguesa e 

ao local em estudo.  

Os poluentes analisados no presente estudo são o zinco (Zn), o cobre (Cu), e os Sólidos Suspensos 

Totais (SST). 

Com o objetivo de avaliar e interpretar a magnitude do impacte na qualidade da água associado a 

estes acréscimos, dado que a legislação portuguesa não indica quaisquer limites de concentração 

para águas de drenagem de rodovias, procedeu-se à comparação dos resultados obtidos com as 

normas de qualidade da água constantes do Decreto - Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto, no que se refere 

ao Anexo XVI (Qualidade das Águas Destinadas à Rega), ao Anexo X (Águas para fins piscícolas) e 

ao Anexo XXI (Objetivos Ambientais de Qualidade Mínima para as Águas Superficiais). 

No Anexo C constante do Volume 2 (Anexos Técnicos) do presente EIA, além da descrição do modelo 

utilizado, indicam-se os dados de base considerados nas simulações e os resultados obtidos. 
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Interpretação dos Resultados e Conclusões 

Através da análise dos resultados obtidos e apresentados no Anexo C, é possível concluir que a 

concentração de poluentes nas águas de escorrência da via, em cada ponto de descarga, se encontra 

abaixo dos valores limite estabelecidos para a descarga de águas residuais. Conclui-se, desta forma, 

que mesmo nas condições extremas analisadas, as águas de escorrência da via estão em 

conformidade com os padrões de qualidade estabelecidos na legislação nacional versada na matéria. 

Da mesma forma, comparando os valores obtidos de concentração de poluentes após diluição nas 

linhas de água recetoras, é possível concluir que os valores se encontram abaixo dos valores limite 

estabelecidos para todos os usos analisados. 

Pode-se considerar que os acréscimos na concentração de poluentes previstos nas linhas de água 

recetoras das escorrências da via, não alteram significativamente as concentrações de poluentes 

verificadas atualmente nas bacias intercetadas pelo traçado. 

Do exposto anteriormente conclui-se que os impactes na qualidade das águas superficiais, durante a 

fase de exploração são negativos, pouco significativos, permanentes e reversíveis, face à capacidade 

autodepuradora do meio. 

6.6. QUALIDADE DO AR 

6.6.1. Metodologia 

Neste capítulo são identificados e avaliados os impactes ao nível da qualidade do ar originados pelo 

projeto da Ligação do Interface Rodoferroviário / EN14 (Santana), incluindo Nova Ponte sobre o Rio 

Ave. São consideradas, nesta análise, as seguintes fases: 

• Fase de construção, neste caso, correspondente ao período em que decorrerão os trabalhos 

afetos à construção do traçado rodoviário. Nesta fase, assumem especial importância a 

emissão de partículas gerada pelas movimentações de terras, a operação de veículos de obra 

e de acesso à mesma e a implantação e utilização de estaleiros de apoio à obra. 

• Fase de exploração do traçado rodoviário em estudo. A predição de impactes sobre a 

qualidade do ar, decorrentes desta fase será efetuada com recurso à simulação da dispersão 

de poluentes atmosféricos com origem em fontes lineares através do modelo CALINE 4, 

desenvolvido pelo Institute of Transportation Studies da University of California e 

recomendado pela US Environmental Protection Agency (EPA). Nesta fase, assumem 

especial importância as emissões de poluentes atmosféricos típicas do tráfego rodoviário, 
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nomeadamente o monóxido de carbono (CO), os hidrocarbonetos (HC), o dióxido de azoto 

(NO2), as partículas e o dióxido de  enxofre (SO2). 

A magnitude dos impactes na qualidade do ar gerados pela exploração do traçado rodoviário está 

condicionada pelas características morfológicas da área em estudo e depende, basicamente do tipo 

e quantidade do tráfego previsto bem como das condições climatológicas locais expectáveis. Os 

valores obtidos nas simulações realizadas através do CALINE 4 serão avaliados à luz da legislação 

aplicável em vigor, designadamente em termos de valores limite para a proteção da saúde humana. 

O Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de Setembro, recentemente alterado pelo Decreto-Lei nº 43/2015, 

de 27 de março,  estabelece os objetivos de qualidade do ar tendo em conta as normas, as orientações 

e os programas da Organização Mundial de Saúde, destinados a preservar a qualidade do ar ambiente 

quando ela é boa e melhorá-la nos outros casos.  

6.6.2. Fase de Construção 

A fase de construção do traçado rodoviário em estudo, engloba um conjunto de atividades passíveis 

de originar emissões de poluentes atmosféricos. Nesta matéria, a movimentação de terras de e para 

a obra, a realização de escavações e aterros, a instalação do estaleiro de apoio à obra, a preparação 

e aplicação de asfalto betuminoso e a circulação de veículos e outras máquinas constituem as 

atividades afetas à construção que potencialmente originam alguma degradação da qualidade do ar 

da zona envolvente com consequente incomodidade para as populações que habitam nas imediações 

da via rodoviária e eventual afetação das atividades realizadas nessa mesma área. 

Os principais poluentes atmosféricos originados e emitidos nas atividades anteriormente referidas são: 

• Poeiras e partículas em suspensão – originadas pela exposição de grandes superfícies de 

solo, sem revestimento vegetal, à ação do vento; pela movimentação de terras de e para a 

obra (nomeadamente durante a carga, o transporte e a descarga das mesmas); pela 

realização das escavações e dos aterros da nova via; durante a instalação e desativação do 

estaleiro de obra e na circulação de veículos e outras máquinas de apoio à obra, sobretudo 

na passagem de áreas não pavimentadas. A dispersão das partículas emitidas na fase de 

construção da nova via depende da respetiva dimensão e dos efeitos de barreira existentes 

na zona envolvente da emissão.  

• Gases de combustão e partículas – provenientes principalmente das emissões dos veículos 

e de outras máquinas de apoio à obra. Como principais poluentes com esta origem podem 

referir-se nomeadamente: o monóxido de carbono (CO), as partículas (TSP), os 

hidrocarbonetos (HC), os óxidos de enxofre (SOx), os óxidos de azoto (NOx) e os Compostos 

Orgânicos Voláteis (COVs). 

http://dre.pt/pdf1sdip/2010/09/18600/0417704205.pdf
https://dre.pt/application/conteudo/66863795
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• Poluentes originados nas atividades de preparação e aplicação de asfalto betuminoso. A 

aplicação do pavimento da via origina, essencialmente, a emissão de partículas e de COVs 

que estão particularmente associados à ocorrência de odores ofensivos para as populações 

que habitam nas imediações da zona da área de construção. 

• Poluentes originados pela eventual queima de materiais residuais produzidos na obra. Esta 

prática provoca a emissão de poluentes característicos de combustão, com particular 

incidência no monóxido de carbono, compostos orgânicos voláteis e partículas. No entanto, a 

realização de queimas a céu aberto de materiais residuais da obra não é permitida por lei, 

pelo que não deve ser realizada.  

Na fase de construção da via rodoviária, são as partículas que assumem especial importância na 

degradação da qualidade do ar da zona envolvente, uma vez que têm origem em diversas atividades 

a desenvolver nesta fase e que se depositam nas imediações das zonas onde são emitidas. Este 

poluente provocará impactes negativos ao nível da afetação dos habitantes das imediações do traçado 

bem como ao nível das atividades económicas representadas principalmente pelas atividades 

industrial, agrícola. 

Prevê-se que a emissão de poluentes atmosféricos na fase de construção do traçado rodoviário 

provoque impactes negativos diretos sobre a qualidade do ar de importância pouco significativa a 

significativa, conforme a proximidade do traçado a recetores ou locais considerados mais sensíveis 

ou críticos. Dada a limitação temporal da ocorrência deste impacte (apenas durante a fase de 

construção), o mesmo classifica-se como temporário e reversível.  

De uma maneira geral, com base nos tipos de ocupação existente nas imediações do traçado, são 

expectáveis (durante a fase de construção) impactes negativos e significativos na qualidade do ar nas 

seguintes áreas de ocupação mais sensível: 

• Aglomerado habitacional na envolvente da Rotunda 1 – início do traçado; 

• Escola EB 2.3 – Napoleão Sousa Marques, a cerca de 25 m do início do traçado, km 0+000; 

• Igreja Matriz da Trofa, a cerca de 200 m do início do traçado; 

• Ocupação habitacional dispersa, entre o km 0+200 e o km 0+400; 

• Habitações entre o a linha ferroviária do Minho e o traçado (entre os km 0+375 e 0+500); 

• Hospital da Trofa, ao km 1+000 (servido pelas rotundas 2 e 3 do traçado); 

• Parque Urbano das Azenhas, junto à travessia sobre o Rio Ave, ao km 0+900; 

• Zona de ocupação industrial entre a travessia do Rio Ave e o km 1+900, em redor da EM508; 

• Aglomerado urbano da Portela, área de uso agrícola junto à rotunda 5, ao km 2+032; 

• Ocupação urbana expressiva – habitacional, comercial e industrial, no término do traçado. 

Considera-se que os impactes sobre a qualidade do ar serão negativos mas pouco significativos nas 

restantes áreas envolventes do traçado. 
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Tal como referido anteriormente, os impactes negativos sobre a qualidade do ar, na fase de 

construção, resultam principalmente da emissão de partículas que pode ser minimizada com a 

implementação de algumas medidas somo sendo: o humedecimento dos locais passíveis de originar 

emissão e dispersão de partículas, a aplicação de cobertura sobre as terras a transportar de e para a 

obra, entre outras. 

A emissão de gases e partículas pelos veículos e maquinaria de apoio à obra contribuem para a 

degradação da qualidade do ar mas com uma expressão mais reduzida uma vez que não são 

esperados fluxos significativos dos mesmos.  

Os compostos orgânicos voláteis com origem no asfalto betuminoso são emitidos de forma pontual 

nos sistemas de exaustão do processo de produção e de forma difusa durante o seu transporte e 

aplicação. As emissões fixas e difusas deste poluente contribuem de forma importante para a 

degradação da qualidade do ar, podendo provocar uma incomodidade importante sobretudo na 

proximidade de zonas com ocupação populacional. 

Em geral, pode considerar-se que algumas atividades que decorrerão na fase de construção podem 

originar impactes negativos, considerados pouco significativos a significativos sobre a qualidade do ar 

da zona envolvente, conforme a proximidade a recetores ou locais considerados críticos ou sensíveis. 

Atendendo a que a fase de obra será temporária, estes impactes embora negativos serão temporários 

e reversíveis, apresentando expressão apenas nesse período de tempo e sendo passíveis de 

atenuação com a aplicação de algumas medidas de minimização adequadas. 

6.6.3. Fase de Exploração 

O tráfego automóvel contribui de modo significativo para a poluição atmosférica. Embora a emissão 

por fonte seja relativamente pequena, a existência de um grande número de veículos pode levar a que 

a totalidade das emissões seja importante. 

Os efeitos dos poluentes atmosféricos na saúde humana e também nos ecossistemas, dependem 

essencialmente da sua concentração e do tempo de exposição. Note-se, no entanto, que exposições 

prolongadas a baixas concentrações podem ser mais nocivas do que exposições de curta duração a 

concentrações elevadas. Existem ainda outros fatores influentes nomeadamente a sensibilidade dos 

indivíduos expostos aos poluentes atmosféricos que determinam a maior ou menor severidade dos 

efeitos dos mesmos. Esta sensibilidade é traduzida essencialmente em: condição física, idade, estado 

nutricional ou mesmo predisposições genéticas.  

A degradação da qualidade do ar gerada pelo tráfego rodoviário pode assumir ainda uma importância 

considerável sobre a produtividade de áreas agrícolas bem como sobre o bem-estar animal no meio 

natural e em meios de criação, ou seja, explorações pecuárias. 
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Os impactes sobre a qualidade do ar gerados durante a exploração do traçado em estudo são 

essencialmente resultantes das emissões atmosféricas dos veículos automóveis, principalmente 

representados pelos seguintes poluentes: monóxido de carbono, partículas, hidrocarbonetos, óxidos 

de azoto e dióxido de enxofre.  

A fim de estimar e avaliar os impactes sobre a qualidade do ar resultantes da exploração do troço de 

estrada em estudo, recorreu-se ao programa CALINE 4, desenvolvido no estado da Califórnia 

(California Department of Transportation), recomendado pela Environmental Protection Agency (EPA). 

O CALINE 4 permite efetuar simulações da dispersão dos poluentes na atmosfera, originados pelo 

tráfego rodoviário, sendo genericamente aplicável à predição de impactes na qualidade do ar 

resultantes da poluição causada por fonte móveis lineares. No Anexo D.1 (Volume 2 – Anexos 

Técnicos - do presente EIA) apresentam-se os princípios de funcionamento e as principais limitações 

do modelo de simulação – CALINE 4. 

A simulação realizada permitiu obter uma estimativa das concentrações dos poluentes atmosféricos 

gerados pelo tráfego rodoviário do traçado em estudo, na respetiva envolvente. Para tal foram 

considerados dois cenários distintos de simulação – um cenário normal ou “típico” e um cenário crítico 

ou “desfavorável”. As concentrações dos poluentes foram simuladas para várias distâncias ao eixo da 

via (designadamente 20, 50, 100 e 200 metros de distância desde o eixo das via rodoviária). A 

localização dos recetores considerados nas simulações realizadas pode ser visualizada nos desenhos 

apresentados no Anexo D.3 (constante do Volume 2 – Anexos Técnicos - do presente EIA). 

O cenário “típico” considerado na simulação realizada apresenta as condições climatológicas mais 

frequentes no local, nas quais o modelo calcula o valor da poluição atmosférica com base nos 

parâmetros fornecidos pelo operador, enquanto que no cenário “desfavorável” (worst case), a 

simulação é efetuada com base nas condições propícias à não dispersão dos poluentes, criadas pelo 

próprio modelo, como sejam a direção e intensidade do vento e classes de estabilidade atmosférica. 

Os dois cenários distintos foram simulados com os volumes de tráfego otimistas previstos para o ano 

de início de projeto, ano intermédio e ano de horizonte de projeto (2020, 2030 e 2040, respetivamente). 

Os resultados obtidos na simulação realizada para o traçado em apreço, encontram-se expostos no 

Anexo D.2 (apresentado no Volume 2 – Anexos Técnicos - do presente EIA). 

6.6.3.1. Parâmetros e dados considerados na simulação realizada 

Volumes de tráfego atuais e previstos 

Os volumes de tráfego diário e horário considerados nas simulações efetuadas reportam-se às 

estimativas efetuadas, no Estudo de Tráfego do Projeto Rodoviário.  
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Refira-se que os valores médios horários considerados na simulação correspondem à divisão dos 

valores de volume de tráfego médios diários pelo número de horas do período diurno considerado na 

estimativa, ou seja, 16 horas (entre as 8 e as 22 horas). Assim, foram considerados os valores de 

tráfego expostos no quadro seguinte. 

Quadro 66 – Procura de Tráfego médio horário (2020, 2030 e 2040) 

Lanço Cenário Parâmetros 2020 2030 2040 

Secção 1 Referência TMH Mot. 712 1 511 1 536 

Secção 2 Referência TMH Mot. 735 1 560 1 586 

Secção 3 Referência TMH Mot. 364 773 783 

Secção 4 Referência TMH Mot. 342 680 677 

 

A simulação realizada para as situações de tráfego expostas no quadro anterior permite efetuar uma 

avaliação do acréscimo ou decréscimo da degradação da qualidade do ar, originada pela exploração 

do traçado em estudo. 

Fatores de emissão dos poluentes de tráfego rodoviário 

A simulação da dispersão dos poluentes gerados pelo tráfego rodoviário entrou em linha de conta com 

os fatores de emissão específicos para cada poluente e por cada veículo. 

Dada a inexistência de valores de fatores de emissão aplicáveis às características do parque 

automóvel português, foram utilizados os dados indicados pela OCDE (Organization for Economic Co-

operation and Development), que se encontram expostos no Quadro seguinte. 

Quadro 67 – Fatores de emissão dos poluentes gerados pelo tráfego rodoviário 

Poluentes 
Fatores de emissão 

(g/km.veículo) (g/milha.veículo) 

Monóxido de carbono (CO) 14,60 23,49 

Óxidos de azoto (NOx) 1,30 2,09 

Partículas em suspensão (TSP) 0,07 0,11 

Hidrocarbonetos (HC) 2,35 3,78 

Dióxido de enxofre (SO2) 0,08 0,13 

 

Os valores indicados pela OCDE, apresentando como unidade a grama/km.veículo, foram convertidos 

para a unidade grama/milha.veículo, a fim de serem utilizados no programa CALINE 4. 
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É importante referir que estes valores podem ter sofrido reduções nos últimos anos resultantes do 

avanço tecnológico da indústria automóvel e consequente melhoria da eficiência do processo de 

queima de combustível nos veículos.  

A idade e o estado de conservação dos veículos está diretamente relacionada com efeitos negativos 

na qualidade do ar bem como nas condições de segurança na circulação. Nesta matéria, as medidas 

que se têm vindo a desenvolver para o incentivo ao abate dos veículos mais antigos, altamente 

poluentes e com condições de segurança reduzidas, deverão ter um impacte positivo nesta situação. 

Assim, a utilização dos valores anteriormente indicados, eventualmente majorados na sua maioria, 

permitem a obtenção de resultados do lado da segurança, possibilitando a previsão da ocorrência da 

pior situação possível. 

Condições meteorológicas locais 

O estabelecimento das bases adequadas para a previsão e controlo da poluição atmosférica exige o 

conhecimento das propriedades de transporte e dispersão atmosférica relativamente aos poluentes 

que nela são lançados. 

A definição das condições meteorológicas ocorrentes em situações típicas e em situações 

desfavoráveis constituem informações fundamentais para a utilização do modelo de simulação da 

dispersão na atmosfera dos poluentes gerados pelo tráfego rodoviário. Refira-se a importância do 

regime de ventos pela sua influência no processo de dispersão. 

Assim, foram considerados dois cenários meteorológicos, cujos parâmetros e respetivos valores 

encontram-se expostos no quadro seguinte. Os valores considerados para o cenário típico têm por 

base as condições meteorológicas mais frequentes para a área em estudo, registadas na estação 

climatológica de Santo Tirso.  

Quadro 68 – Valores dos parâmetros meteorológicos para as situações de cenário típico e de cenário 

desfavorável  

Parâmetros meteorológicos Cenário Típico Cenário desfavorável 

Vento Direção SO (225o) Pior situação (worst case) 

Velocidade 1,72 m/s 1,0 m/s 

Classe de estabilidade atmosférica D (4) F (7) 

Altura da camada de mistura 1000 300 

Temperatura do ar 14,1 oC 16,1 oC 

 

Consideraram-se, para o cenário típico, os ventos oriundos do Quadrante Sudoeste, que ocorrem na 

zona em estudo com uma frequência superior à dos ventos dos restantes quadrantes (10,9% de 

frequência). 
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A velocidade média registada para os ventos deste quadrante é de 6.2 km/h a que corresponde cerca 

de 1,72 m/s.  

A situação de estabilidade atmosférica típica corresponde à classe D na grelha de classificação de 

Pasquill-Guifford, tendo-se assumido uma altura da camada de mistura dos poluentes na atmosfera 

de 1000 metros. (Domingos, J. et al, 1980) 

A temperatura média do ar considerada é de 14.5 oC, correspondente ao valor médio anual registado 

na estação climatológica anteriormente referida – Santo Tirso, no período de observação 

compreendido entre os anos de 1955 e 1980. (INMG, 1991)  

6.6.3.2. Análise dos resultados obtidos nas simulações 

Os resultados obtidos nas simulações efetuadas encontram-se expostos nos Quadros D.1 a D.3, 

expostos no Anexo D.2, constante do Volume 2 do presente EIA. Foram realizadas previsões para os 

anos de 2020, 2030 e 2040, no que se refere aos poluentes: monóxido de carbono, óxidos de azoto, 

partículas em suspensão, hidrocarbonetos e dióxido de enxofre. 

Os recetores localizam-se às distâncias de 20, 50, 100 e 200 metros do eixo da via e são identificados 

em grupos de quatro, de forma sequencial. 

Tal como já referido, a localização dos recetores em relação ao traçado pode ser visualizada nas 

figuras apresentadas no Tomo 2 do presente estudo (Anexo E.3). A sua localização face ao traçado 

é:  

• Recetores 1 a 4 - km 0+300 - lado direito; 

• Recetores 5 a 8 - km 0+940 - lado esquerdo; 

• Recetores 9 a 12 - km 2+400 - lado esquerdo. 

Na simulação realizada, referente ao parâmetro – monóxido de carbono - foi considerada a existência 

de um nível residual de partículas na atmosfera, correspondente a 116,6 g/m3 (equivalente a 0,1 

ppm). Os resultados obtidos encontram-se expostos no Quadro D.1, exposto no Anexo E.2. 

No que se refere ao parâmetro – partículas – os resultados obtidos na simulação realizada, encontram-

se expostos no Quadro D.2 do mesmo anexo. Nesta simulação, considerou-se a existência de um 

nível residual de partículas na atmosfera, correspondente a 10,0 g/m3. 

De igual forma, considerou-se a existência de um residual de hidrocarbonetos na atmosfera de 0,1 

ppm, apresentando-se no Quadro D.3, os resultados obtidos na simulação para este parâmetro.  

A análise dos resultados obtidos evidencia, em termos gerais, que:  
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• prevê-se a ocorrência de um acréscimo, embora pouco significativo, na concentração de 

poluentes atmosféricos gerados pelo aumento previsto de tráfego rodoviário, entre os anos 

2020, 2030 e 2040 no traçado em apreço.  

• Desta forma, prevê-se alguma degradação da qualidade do ar resultante da exploração do 

traçado em estudo. Note-se, contudo, que este diferencial é pouco relevante face aos volumes 

de tráfego previsto no âmbito do projeto. Os resultados obtidos nos cenários desfavoráveis 

são naturalmente superiores aos valores obtidos para os cenários típicos, para qualquer dos 

anos estudados.  

• Os resultados obtidos são ainda indicativos de que, a concentração de poluentes tende a 

diminuir à medida que aumenta a distância à via rodoviária. 

• Os ventos que sopram paralelamente à estrada estão quase sempre relacionados com as 

situações mais desfavoráveis de qualidade do ar uma vez que os mesmos dificultam a 

dispersão dos poluentes na atmosfera (neste caso, são os ventos do quadrante Sudeste na 

parte inicial do traçado e os ventos de Norte na sua parte final). 

 

De uma análise específica a cada poluente considerado nas simulações efetuadas, resultam as 

considerações expostas seguidamente. 

 

Relativamente ao monóxido de carbono: 

• Em nenhum dos recetores, ou cenário ou ano se prevê ser ultrapassado o Valor limite 

para proteção da saúde humana para períodos de oito (10000 g/m3). Em nenhum dos 

recetores considerados, nem mesmo em cenário desfavorável, se prevê a ocorrência de 

situações de concentrações superiores ao valor limite para proteção da saúde humana, 

anteriormente referido.  

• As concentrações obtidos relativas a este parâmetro, para o cenário desfavorável e os 

vários recetores considerados, serão no máximo de 815.9 g/m3 (correspondente a 0,7 

ppm), não indiciando situações de desconformidade com a legislação aplicável. 

• É assim bem percetível que é expectável a ocorrência de um reduzido acréscimo na 

concentração deste poluente ao longo do tempo, originado pelo tráfego rodoviário previsto 

para o traçado em estudo. Contudo, este acréscimo não ditará a ocorrência de impactes 

significativos uma vez que nunca será atingido o valor limite para proteção da saúde 

humana; 

• De acordo com a análise exposta anteriormente pode concluir-se que não é expectável a 

ocorrência de nenhuma situação de desconformidade com os valores limite e guia, nem 

mesmo cenário desfavorável. 
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Em termos de óxidos de azoto:  

• Os valores estimados para os anos de 2020, 2030 e 2040 apresentam-se sempre muito 

inferiores ao valor limite estipulado na legislação nacional (40 g NO2/m3), a que corresponde 

o Valor limite anual para proteção da saúde humana, legalmente estabelecido. Os resultados, 

na simulação realizada, para este parâmetro, em ambos os cenários testados, nos anos 2020, 

2030 e 2040, indicam sempre valores muito reduzidos, na globalidade dos casos inferiores ao 

limite de deteção, ou seja, a 19.1 g/m3 (0.01 ppm). 

 

Relativamente às partículas: 

• Os valores obtidos para os anos 2020, 2030 e 2040 apresentam-se, em ambos os cenários, 

consideravelmente inferiores ao Valor limite para proteção da saúde humana legalmente 

estabelecido (50,0 g/m3 – valor a não exceder mais de 7 vezes em cada ano civil), pelo que 

não se prevê a ocorrência de desconformidade. Note-se que este Valor Limite corresponde a 

períodos de vinte e quatro horas, o que permite reforçar que as conclusões sejam efetuadas 

do lado da segurança. Também o Valor Limite Anual para Proteção da Saúde Humana, 

reportado a cada ano civil, estipulado no mesmo diploma legal (20 g/m3), é respeitado em 

todas as simulações efetuadas.  

 

Em termos de hidrocarbonetos: 

• Todos os valores obtidos para os anos de 2020, 2030 e 2040 apresentam-se bastante 

inferiores ao valor limite estipulado na legislação internacional (10 ppm) sendo, contudo, 

expectável um aumento (embora pouco significativo) da concentração deste poluente ao longo 

do tempo, no troço rodoviário em estudo.  

 

Por fim, os valores obtidos nas simulações realizadas para o poluente dióxido de enxofre, apresentam-

se, em todos os anos, para ambos os cenários e em todos os sublanços em estudo, inferiores ao limite 

mínimo de deteção (0,01 ppm a que correspondem 26,64 g/m3), não provocando assim episódios de 

degradação da qualidade do ar. 

Face aos resultados obtidos e anteriormente analisados, prevê-se que a exploração do traçado em 

estudo não provocará, nem mesmo nas situações mais desfavoráveis, episódios de degradação da 

qualidade do ar, nas imediações da zona em que se desenvolve. 

Desta forma, na fase de exploração do traçado são previstos impactes negativos, contudo pouco 

significativos (uma vez que todos os valores limite e guia serão salvaguardados), permanentes e 

reversíveis resultantes do fluxo de tráfego afluente previsto. 
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Saliente-se ainda que o projeto em análise permitirá o desvio de uma parte significativa do tráfego da 

rede viária local o que constitui um impacte positivo nesta área evitando o aumento da degradação da 

qualidade do ar pelo acréscimo de tráfego que naturalmente ocorreria. 

Em conclusão, os impactes sobre a qualidade do ar expectáveis com a implementação do projeto são 

classificados de pouco significativos, negativos, permanentes e reversíveis (através da adoção de 

medidas de minimização adequadas). Dada a reduzida magnitude dos impactes previstos sobre esta 

matéria, não se considera necessária a implementação de um programa de monitorização sobre a 

qualidade do ar. 

6.7. AMBIENTE SONORO 

A evolução do ambiente sonoro na área de influência acústica do projeto está relacionada 

essencialmente com o tráfego rodoviário que irá circular na rodovia em avaliação, e pela consequente 

diminuição do tráfego que circula na EN14 (Ponte sobre o Rio Ave). 

Neste sentido, tendo em consideração as características do projeto, é possível efetuar uma estimativa 

fundamentada, ainda que entretecida de algumas incertezas incontornáveis, relativamente ao 

ambiente sonoro gerado exclusivamente pelo projeto, mediante recurso a métodos previsionais 

adequados, tendo por base dados de emissão e modelos de propagação sonora normalizados. 

A avaliação dos impactes será efetuada de um modo qualitativo e, sempre que possível proceder-se-

á à sua quantificação tendo por base a prospetiva dos níveis sonoros de Ruído Ambiente associados 

à execução ou não do projeto. Seguidamente apresenta-se a descrição dos critérios de avaliação 

considerados no descritor ruído. 

Quadro 69 – Critérios de avaliação de impacte no descritor ruído 

Termos Impacte Critérios 

Natureza 
Positivo 

Nulo 
Negativo 

Redução dos níveis sonoros existentes. 
Manutenção dos níveis sonoros existentes. 
Aumento dos níveis sonoros existentes. 

Duração 
Temporária 
Permanente 

Fase de Construção 
Fase de Exploração 

Efeito 
Direto 

Indireto 
Origem no projeto (construção e exploração)  
Modificação de tráfego em vias existentes 

Ocorrência 
Certa 

Provável 
Incerta 

Consideram-se os impactes Prováveis 

Reversibilidade 
Reversível 
Irreversível 

Considera-se os efeitos nos recetores reversíveis 

Desfasamento 
no tempo 

Imediatos, médio 
prazo, longo prazo 

Considera-se os efeitos imediatos 

Âmbito 
espacial 

Local, Regional, 
Nacional 

Considera-se os efeitos locais 
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Termos Impacte Critérios 

Magnitude 
(Impactes 
Negativos) 

Nula 
Reduzida 

 
Moderada 

 
Elevada 

 

• Níveis sonoros previstos iguais à Situação de Referência. 

• Níveis sonoros previstos superiores à Situação de Referência em 
não mais de 6 dB(A). 

• Níveis sonoros previstos superiores à Situação de Referência em 
mais de 6 dB(A) mas em não mais de 15 dB(A) (RBP APA). 

• Níveis sonoros previstos superiores à Situação de Referência em 
mais de 15 dB(A) (RBP APA). 

Significância 

Pouco Significativo 
 

Significativo 
 

Muito Significativo 
 
 

• Cumpre limites legais ou o incumprimento não se fica a dever ao 
projeto em apreço 

• Ultrapassagem, até 10 dB, dos limites legais aplicáveis (DL 
9/2007) ou da Regra de Boa Prática (RBP) da APA [Sit.Fut.-
Sit.Ref≤15dB(A)]. 

• Ultrapassagem, em mais de 10 dB(A), dos limites legais aplicáveis 
(DL 9/2007) ou da Regra de Boa Prática (RBP) da APA [Sit.Fut.-
Sit.Ref≤15dB(A)]. 

 

6.7.1. Fase de Construção 

A fase de construção tem associada a emissão de níveis sonoros devido às atividades ruidosas 

temporárias típicas desta fase, destacando-se a utilização de maquinaria, circulação de camiões e 

operações de escavação. 

A utilização de máquinas e equipamentos ruidosos nas obras e na zona de estaleiro de apoio às 

diversas ações executadas e nos acessos a estes locais, tenderão a aumentar pontualmente e de 

forma temporária os níveis de ruído nessas mesmas áreas. Os níveis de ruído gerados durante as 

obras são, normalmente, temporários e descontínuos em função de diversos fatores, tais como o tipo 

de equipamentos utilizados, o tipo de operações realizadas, período de duração, modo de utilização 

do material e o seu estado de conservação, pelo que poderão variar num intervalo alargado de valores. 

Devido às características específicas das frentes de obra, nomeadamente a existência de um grande 

número de fontes de ruído cuja localização no espaço e no tempo é difícil determinar com rigor, é 

usual efetuar apenas uma abordagem qualitativa dos níveis sonoros associados, tendo por base o 

estatuído legalmente no que concerne à emissão sonora de equipamentos para uso no exterior. 

Assim, indicam-se, no quadro seguinte, as distâncias correspondentes aos níveis sonoros contínuos 

equivalentes, ponderado A, de 65 dB(A), 55 dB(A) e 45 dB(A), considerando: 

• fontes sonoras pontuais; 

• um meio de propagação homogéneo e quiescente; 

• os valores limite de potência sonora estatuídos no Anexo V do Decreto-Lei n.º 221/2006, de 8 

de novembro. 
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Quadro 70 – Distâncias de diferentes níveis de LAeq associados a equipamentos típicos de construção 

Tipo de equipamento 

P: potência instalada efectiva 

(kW); 

Pel: potência eléctrica (kW); 

m: massa do aparelho (kg); 

L: espessura transversal de corte 

(cm) 

Distância à fonte [m] 

LAeq =65 
LAeq 

=55 
LAeq =45 

Compactadores (cilindros vibrantes, placas 

vibradoras e apiloadores vibrantes) 

P8 

8<P70 
P>70 

40 
45 

>46 

126 
141 

>146 

398 
447 

>462 

Dozers, carregadoras e escavadoras-

carregadoras, com rasto contínuo 
P55 
P>55 

32 
>32 

100 
>102 

316 
>322 

Dozers, carregadoras e escavadoras-
carregadoras, com rodas; dumpers, niveladoras, 
compactadores tipo carregadora, empilhadores 

em consola c/ motor de combustão, gruas 
móveis, compactadores (cilindros não 

vibrantes), espalhadoras-acabadoras, fontes de 
pressão hidráulica 

P55 
P>55 

25 
>26 

79 
>81 

251 
>255 

Escavadoras, monta-cargas, guinchos de 
construção, motoenxadas 

P15 
P>15 

10 
>10 

32 
>31 

100 
>99 

Martelos manuais, demolidores e perfuradores 
m15 

15<m30 
m>30 

35 

52 
>65 

112 

163 
>205 

355 

516 
>649 

Gruas-torres - - - - 

Grupos electrogéneos de soldadura e potência 
Pel2 

2<Pel10 
Pel>10 

12 

13 
>13 

37 

41 
>40 

116 

130 
>126 

Compressores 
P15 
P>15 

14 
>15 

45 
>47 

141 
>147 

Corta-relva, corta-erva, corta-bordaduras 

L50 

50<L70 

70<L120 
L>120 

10 
16 
16 
28 

32 
50 
50 
89 

100 
158 
158 
282 

 

Dependendo do número de equipamentos a utilizar (no total e de cada tipo) e dos obstáculos à 

propagação sonora, os valores apresentados no quadro anterior podem aumentar ou diminuir 

significativamente. De qualquer forma é expectável que a menos de 10 metros da obra o nível sonoro 

contínuo equivalente, ponderado A, do ruído particular, seja superior a 65 dB(A), uma vez que segundo 

resultados de monitorizações efetuadas a cerca de 10 metros de distância de frentes de obra e de 

estaleiros típicos, e segundo dados bibliográficos, são usuais, no geral, valores menores ou iguais a 

75dB(A), para o nível sonoro contínuo equivalente, e valores pontuais de cerca de 90 dB(A), quando 

ocorrem operações extremamente ruidosas, como seja a utilização de martelos pneumáticos. 

No caso específico os recetores sensíveis mais próximos da área de intervenção localizam-se a cerca 

de 10 metros (km 0+250 a km 0+550), pelo é expectável que o respetivo ambiente sonoro, venha a 

ter possa ter um incremento pontual, ainda que limitado no tempo ao longo da fase de construção. 
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De acordo com o explicitado anteriormente, tendo em conta o carácter intermitente e descontínuo do 

ruído gerado durante a fase de construção, admitindo uma adequada gestão de impactes por parte da 

Licença Especial de Ruído (caso seja necessária), e a duração das obras na proximidade de cada 

recetor, prevêem-se: 

• Impactes Negativos, Diretos e Indiretos, Prováveis, Reversíveis, Temporários, Locais e 

Pouco Significativos em todos os recetores sensíveis envolventes à área de 

intervenção; 

• Relativamente à Magnitude do impacte, apenas se pode referir que ela será superior 

nos recetores sensíveis que se encontram mais próximos da área de intervenção. 

6.7.2. Fase de Exploração 

Na fase de exploração o impacte associado às rodovias está associado à emissão sonora do tráfego 

rodoviário. A estimativa dos níveis sonoros nos recetores, localizados na área de potencial influência 

acústica do projeto, foi efetuada para a fase de exploração, mediante a construção de um modelo 3D 

do local, com recurso ao programa informático CadnaA. 

O programa informático CadnaA foi desenvolvido pela Datakustik para que, de forma rápida e eficaz, 

sejam determinados, mediante os métodos definidos pelo utilizador, todos os “caminhos sonoros” 

entre as diferentes fontes e os diferentes recetores, mesmo em zonas urbanas complexas, integrando, 

assim, os parâmetros com influência, nomeadamente a topografia, os obstáculos, o tipo de solo e as 

condições atmosféricas predominantes, e permitindo a análise individual dos níveis sonoros, mediante 

seleção de recetores específicos, ou a análise global, mediante a produção de mapas de ruído a 2D 

e 3D. 

Na figura seguinte ilustra-se o modelo de simulação acústica 3D desenvolvido. 
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Figura 112 – Ilustração do modelo 3D de simulação acústica 

Para simulação da propagação sonora, o software necessita que sejam introduzidos alguns dados 

complementares associados ao meio de propagação, ao algoritmo de cálculo e à forma de 

apresentação. De acordo com os dados específicos do presente estudo e com a experiência adquirida 

em outros estudos já desenvolvidos e tendo por base as diretrizes da Agência Portuguesa do Ambiente 

(APA), afigurou-se adequado efetuar as configurações que se apresentam no quadro seguinte. 
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Quadro 71 – Configurações de cálculo utilizados na modelação 

Parâmetros Configuração 

Geral 

Software CadnaA – Versão BPM XL 

Máximo raio de busca 2000 metros 

Ordem de reflexão 2 

Erro máximo definido para o cálculo 0 dB 

Métodos/normas de cálculo: 

Tráfego rodoviário 

NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-LCPC-
CSTB) 

Absorção do solo 
α = 0,6 (dada prevalência de solos 
semipermeáveis) 

Meteorologia 

Percentagem de condições 
favoráveis 

diurno/entardecer/noturno 

Diurno: 50% 

Entardecer: 75% 

Noturno: 100% 

Temperatura média anual 15 º C 

Humidade relativa média anual 70 % 

Mapa de Ruído 

Malha de Cálculo 10X10 metros 

Tipo de malha de cálculo 
(variável/fixa) 

Fixa 

Altura ao solo 4 metros 

Código de cores Diretrizes APA (2011) 

Avaliação de ruído nos 
recetores 

Altura acima do solo 
1,5 metros acima do piso mais 
desfavorável 

Distância mínima recetor-fachada 3,5 metros (DL nº 146/2006) 

Distância mínima fonte/refletor 0,1 metros 

 

Na modelação da rodovia foi considerado o pavimento com camada de desgaste SMA – “Stone Mastic 

Asphalt” - SMA 12 surf PMB 45/80-65, que confere uma redução de cerca de 3 dB(A) em função da 

velocidade de circulação. Foi considerada a velocidade de circulação de base 70 km/h para os ligeiros 

e para o tráfego pesado considerou-se 60 km/h, sendo, em ambos os casos, limitada nas zonas de 

rotunda à sinalização vertical prevista 50km/h. 

No quadro seguinte apresenta-se o tráfego médio diário anual (TMDA) considerado na simulação, 

fornecidos no respetivo Estudo de Tráfego, para o ano de inicio, intermédio e horizonte de projeto 

(2020; 2030 e 2040). 
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Quadro 72 – Tráfego Médio Diário Anual (Dia, Entardecer, Noite) para a fase de exploração 

Via Secção 

TMDA Ligeiros TMDA Pesados 

TMDA Diurno Entardecer Noturno Diurno Entardecer Noturno 

(07-20) (20-23) (23-07) (07-20) (20-23) (23-07) 

2020 

E
N

1
4

 Ponte sobre o 
Rio Ave 

19 121 3 108 2 420 932 63 166 25 809 

Secção entre o 
Posto CI1 e C6 

13 876 2 255 1 756 1 084 73 193 19 238 

V
a

ri
a

n
te

 

Secção 1 8 734 1 420 1 105 104 7 19 11 389 

Secção 2 9 019 1 466 1 141 104 7 19 11 756 

Secção 3 4 483 729 567 36 2 6 5 824 

Secção 4 4 203 683 532 38 3 7 5 465 

2030 

E
N

1
4

 Ponte sobre o  
Rio Ave 

11 758 1 911 1 488 893 60 159 16 269 

Secção entre o  
Posto CI1 e C6 

11 647 1 893 1 474 1 124 75 201 16 414 

V
a

ri
a

n
te

 

Secção 1 18 488 3 005 2 340 279 19 50 24 181 

Secção 2 19 090 3 103 2 416 279 19 50 24 956 

Secção 3 9 468 1 539 1 198 132 9 23 12 369 

Secção 4 8 304 1 350 1 051 136 9 24 10 875 

2040 

E
N

1
4

 Ponte sobre o  
Rio Ave 

12 001 1 951 1 519 914 61 163 16 608 

Secção entre o  
Posto CI1 e C6 

11 888 1 932 1 504 1 151 77 205 16 758 

V
a

ri
a

n
te

 

Secção 1 18 751 3 048 2 373 328 22 59 24 580 

Secção 2 19 365 3 148 2 451 328 22 59 25 372 

Secção 3 9 549 1 552 1 208 177 12 32 12 530 

Secção 4 8 228 1 337 1 041 182 12 33 10 834 

 

Com base no modelo 3D referido e nos parâmetros de base descritos foram prospetivados os Níveis 

Sonoros Contínuos Equivalentes Ponderados A do Ruído Particular do Projeto, para os vários 

recetores sensíveis (para a fachada e pisos mais desfavoráveis) existentes na imediação do traçado, 

que se localizam nas peças desenhadas em anexo (conjuntamente com os mapas de ruído). 

Nos quadros seguintes apresentam-se os resultados do Ruído Particular, de Referência e o Ruído 

Ambiente prospetivado para os recetores sensíveis identificados, para o ano de início de exploração 

2020, intermédio 2030 e horizonte 2040. 
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Apresenta-se ainda a emergência sonora nos recetores sensíveis avaliados, no âmbito da regra de 

boa prática (RBP) estabelecida pela Agência Portuguesa do Ambiente [os valores resultantes após a 

implementação do projeto, em termos de Ld, Le ou Ln, não podem ultrapassar 15 dB(A) relativamente 

aos da situação de referência; esta regra só se aplica quando os valores resultantes são superiores a 

45 dB(A)]. 

O Ruído de Referência foi determinado através da adaptação do ruído medido in situ, considerando a 

propagação sonora em função da distância à principal fonte sonora medida (tráfego rodoviário), o que 

se traduz em alguns casos em níveis de ruído de referência mais baixos que os obtidos nas medições 

in situ. 

Ainda que o software produza resultados com décimas de dB, esses valores foram arredondados à 

unidade, devido às incertezas da modelação. 

Para que seja possível uma perspetiva mais abrangente do Ruído Particular do projeto, foram também 

calculados os Mapas de Ruído Particular para o ano de início de exploração (2020), a 4 metros acima 

do solo para os indicadores Lden e Ln, cujos resultados se ilustram nas peças desenhadas em anexo. 

Quadro 73 – Níveis sonoros de Ruído Particular e Ambiente para a fase de exploração (2020) 

Recetores 
/ Ponto 

medição 

Pisos / 
recetor 

Ruído de Referência Ruído Particular 
DL 

9/2007 

Ruído Ambiente 
DL 

9/2007 

Emergência 
Sonora 

Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden Ld Le Ln 
Lde

n 

R01/ 
Ponto 1 

1 57 52 50 58 51 50 46 54 
CUMPRE 58 54 51 59 CUMPRE 1 2 1 1 

R02/ 
Ponto 1 

1 57 52 50 58 52 51 47 55 CUMPRE 58 55 52 60 CUMPRE 1 3 2 2 

R03/ 
Ponto 1 

2 54 49 47 55 59 57 53 61 CUMPRE 60 58 54 62 CUMPRE 6 9 7 7 

R04/ 
Ponto 1 

1 53 48 46 54 53 51 47 55 CUMPRE 56 53 50 58 CUMPRE 3 5 4 4 

R05/ 
Ponto 1 

1 53 48 46 54 53 52 48 56 CUMPRE 56 53 50 58 CUMPRE 3 5 4 4 

R06/ 
Ponto 2 

1 48 46 44 51 54 52 48 56 CUMPRE 55 53 49 57 CUMPRE 7 7 5 6 

R07/ 
Ponto 2 

2 48 46 44 51 56 54 50 58 CUMPRE 57 55 51 59 CUMPRE 9 9 7 8 

R08/ 
Ponto 2 

2 48 46 44 51 59 58 53 61 CUMPRE 59 58 54 62 CUMPRE 11 
1
2 

10 11 

R09/ 
Ponto 2 

1 48 46 44 51 49 47 42 51 CUMPRE 52 50 46 54 CUMPRE 4 4 2 3 

R10/ 
Ponto 2 

2 48 46 44 51 62 60 55 64 CUMPRE 62 60 55 64 CUMPRE 14 
1
4 

11 13 

R11/ 
Ponto 2 

2 48 46 44 51 62 61 56 64 
NÃO 

CUMPRE 62 61 56 64 
NÃO 

CUMPRE 14 
1
5 

12 13 

R12/ 
Ponto 2 

2 48 46 44 51 66 64 59 68 
NÃO 

CUMPRE 66 64 59 68 
NÃO 

CUMPRE 18 
1
8 

15 17 

R13/ 
Ponto 2 

1 48 46 44 51 62 61 56 64 
NÃO 

CUMPRE 62 61 56 64 
NÃO 

CUMPRE 14 
1
5 

12 13 
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Recetores 
/ Ponto 

medição 

Pisos / 
recetor 

Ruído de Referência Ruído Particular 
DL 

9/2007 

Ruído Ambiente 
DL 

9/2007 

Emergência 
Sonora 

Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden Ld Le Ln 
Lde

n 

R14/ 
Ponto 2 

1 48 46 44 51 60 58 53 62 CUMPRE 60 58 54 62 CUMPRE 12 
1
2 

10 11 

R15/ 
Ponto 2 

1 48 46 44 51 58 56 52 60 CUMPRE 58 56 53 61 CUMPRE 10 
1
0 

9 10 

R16/ 
Ponto 2 

1 48 46 44 51 64 62 58 66 
NÃO 

CUMPRE 64 62 58 66 
NÃO 

CUMPRE 16 
1
6 

14 15 

R17/ 
Ponto 2 

2 48 46 44 51 64 63 58 66 
NÃO 

CUMPRE 64 63 58 66 
NÃO 

CUMPRE 16 
1
7 

14 15 

R18/ 
Ponto 2 

1 48 46 44 51 57 56 51 59 CUMPRE 58 56 52 60 CUMPRE 10 
1
0 

8 9 

R19/ 
Ponto 2 

2 48 46 44 51 55 54 49 57 CUMPRE 56 55 50 58 CUMPRE 8 9 6 7 

R20/ 
Ponto 2 

2 48 46 44 51 51 50 46 54 CUMPRE 53 51 48 56 CUMPRE 5 5 4 5 

R21/ 
Ponto 2 

2 48 46 44 51 43 42 38 46 CUMPRE 49 47 45 52 CUMPRE 1 1 1 1 

R22/ 
Ponto 2 

2 48 46 44 51 44 43 38 46 CUMPRE 49 48 45 52 CUMPRE 1 2 1 1 

R23/ 
Ponto 2 

2 48 46 44 51 44 43 38 46 CUMPRE 49 48 45 52 CUMPRE 1 2 1 1 

R24/ 
Ponto 2 

2 48 46 44 51 50 49 45 53 CUMPRE 52 51 48 55 CUMPRE 4 5 4 4 

R25/ 
Ponto 2 

2 48 46 44 51 50 49 45 53 CUMPRE 52 51 48 55 CUMPRE 4 5 4 4 

R26/ 
Ponto 2 

2 48 46 44 51 47 46 41 49 CUMPRE 51 49 46 54 CUMPRE 3 3 2 3 

R27/ 
Ponto 2 

2 48 46 44 51 46 45 40 48 CUMPRE 50 49 45 53 CUMPRE 2 3 1 2 

R28/ 
Ponto 3 

2 63 58 52 63 54 52 47 56 CUMPRE 64 59 53 64 CUMPRE 1 1 1 1 

R29/ 
Ponto 3 

2 63 58 52 63 56 53 49 57 CUMPRE 64 59 54 64 CUMPRE 1 1 2 1 

R30/ 
Ponto 3 

2 63 58 52 63 56 54 49 58 CUMPRE 64 59 54 64 CUMPRE 1 1 2 1 

R31/ 
Ponto 4 

2 59 56 51 60 53 51 46 55 CUMPRE 60 57 52 61 CUMPRE 1 1 1 1 

R32/ 
Ponto 4 

2 59 56 51 60 53 51 47 55 CUMPRE 60 57 52 61 CUMPRE 1 1 1 1 

R33/ 
Ponto 4 

2 59 56 51 60 54 52 47 56 CUMPRE 60 57 52 61 CUMPRE 1 1 1 1 

R34/ 
Ponto 4 

1 59 56 51 60 57 56 50 59 CUMPRE 61 59 54 63 CUMPRE 2 3 3 3 

R35/ 
Ponto 4 

2 59 56 51 60 51 50 46 54 CUMPRE 60 57 52 61 CUMPRE 1 1 1 1 

R36/ 
Ponto 4 

2 59 56 51 60 52 50 46 54 CUMPRE 60 57 52 61 CUMPRE 1 1 1 1 

R37/ 
Ponto 4 

2 59 56 51 60 51 49 45 53 CUMPRE 60 57 52 61 CUMPRE 1 1 1 1 

R38/ 
Ponto 5 

2 62 58 50 62 52 51 46 54 CUMPRE 62 59 51 62 CUMPRE 0 1 1 0 

R39/ 
Ponto 5 

2 61 57 49 61 52 51 46 54 CUMPRE 62 58 51 62 CUMPRE 1 1 2 1 

R40/ 
Ponto 5 

2 63 59 51 63 52 51 46 54 CUMPRE 63 60 52 63 CUMPRE 0 1 1 0 
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Recetores 
/ Ponto 

medição 

Pisos / 
recetor 

Ruído de Referência Ruído Particular 
DL 

9/2007 

Ruído Ambiente 
DL 

9/2007 

Emergência 
Sonora 

Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden Ld Le Ln 
Lde

n 

R41/ 
Ponto 5 

2 62 58 50 62 56 55 50 58 CUMPRE 63 60 53 63 CUMPRE 1 2 3 1 

R42/ 
Ponto 5 

2 61 57 49 61 57 55 50 59 CUMPRE 62 59 53 63 CUMPRE 1 2 4 2 

R43/ 
Ponto 5 

2 51 47 39 51 45 44 39 47 CUMPRE 52 49 42 52 CUMPRE 1 2 3 1 

 

Quadro 74 – Níveis sonoros de Ruído Particular e Ambiente para a fase de exploração (2030) 

Recetores 
/ Ponto 

medição 

Pisos / 
recetor 

Ruído de Referência Ruído Particular 
DL 

9/2007 

Ruído Ambiente 
DL 

9/2007 

Emergência 
Sonora 

Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden Ld Le Ln 
Lde

n 

R01/ 
Ponto 1 

1 57 52 50 58 54 53 49 57 
CUMPRE 

59 56 53 61 
CUMPRE 

2 4 3 3 

R02/ 
Ponto 1 

1 57 52 50 58 55 53 50 58 CUMPRE 59 56 53 61 CUMPRE 2 4 3 3 

R03/ 
Ponto 1 

2 54 49 47 55 62 60 54 63 CUMPRE 63 60 55 64 CUMPRE 9 
1
1 

8 9 

R04/ 
Ponto 1 

1 53 48 46 54 56 54 50 58 CUMPRE 58 55 51 59 CUMPRE 5 7 5 5 

R05/ 
Ponto 1 

1 53 48 46 54 56 55 51 59 CUMPRE 58 56 52 60 CUMPRE 5 8 6 6 

R06/ 
Ponto 2 

1 48 46 44 51 57 55 51 59 CUMPRE 58 56 52 60 CUMPRE 10 
1
0 

8 9 

R07/ 
Ponto 2 

2 48 46 44 51 59 57 53 61 CUMPRE 59 57 54 62 CUMPRE 11 
1
1 

10 11 

R08/ 
Ponto 2 

2 48 46 44 51 62 61 56 64 
NÃO 

CUMPRE 62 61 56 64 
NÃO 

CUMPRE 14 
1
5 

12 13 

R09/ 
Ponto 2 

1 48 46 44 51 52 50 45 54 CUMPRE 53 51 48 56 CUMPRE 5 5 4 5 

R10/ 
Ponto 2 

2 48 46 44 51 65 63 58 67 
NÃO 

CUMPRE 65 63 58 67 
NÃO 

CUMPRE 17 
1
7 

14 16 

R11/ 
Ponto 2 

2 48 46 44 51 66 64 59 68 
NÃO 

CUMPRE 66 64 59 68 
NÃO 

CUMPRE 18 
1
8 

15 17 

R12/ 
Ponto 2 

2 48 46 44 51 69 67 63 71 
NÃO 

CUMPRE 69 67 63 71 
NÃO 

CUMPRE 21 
2
1 

19 20 

R13/ 
Ponto 2 

1 48 46 44 51 66 64 59 68 
NÃO 

CUMPRE 66 64 59 68 
NÃO 

CUMPRE 18 
1
8 

15 17 

R14/ 
Ponto 2 

1 48 46 44 51 63 61 57 65 
NÃO 

CUMPRE 63 61 57 65 
NÃO 

CUMPRE 15 
1
5 

13 14 

R15/ 
Ponto 2 

1 48 46 44 51 61 59 55 63 CUMPRE 61 59 55 63 CUMPRE 13 
1
3 

11 12 

R16/ 
Ponto 2 

1 48 46 44 51 67 66 61 69 
NÃO 

CUMPRE 67 66 61 69 
NÃO 

CUMPRE 19 
2
0 

17 18 

R17/ 
Ponto 2 

2 48 46 44 51 68 66 61 70 
NÃO 

CUMPRE 68 66 61 70 
NÃO 

CUMPRE 20 
2
0 

17 19 

R18/ 
Ponto 2 

1 48 46 44 51 60 59 54 62 CUMPRE 60 59 54 62 CUMPRE 12 
1
3 

10 11 

R19/ 
Ponto 2 

2 48 46 44 51 58 57 52 60 CUMPRE 58 57 53 61 CUMPRE 10 
1
1 

9 10 

R20/ 
Ponto 2 

2 48 46 44 51 54 53 49 57 CUMPRE 55 54 50 58 CUMPRE 7 8 6 7 
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Recetores 
/ Ponto 

medição 

Pisos / 
recetor 

Ruído de Referência Ruído Particular 
DL 

9/2007 

Ruído Ambiente 
DL 

9/2007 

Emergência 
Sonora 

Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden Ld Le Ln 
Lde

n 

R21/ 
Ponto 2 

2 48 46 44 51 46 45 41 49 CUMPRE 50 49 46 53 CUMPRE 2 3 2 2 

R22/ 
Ponto 2 

2 48 46 44 51 47 46 41 49 CUMPRE 51 49 46 54 CUMPRE 3 3 2 3 

R23/ 
Ponto 2 

2 48 46 44 51 47 46 42 50 CUMPRE 51 49 46 54 CUMPRE 3 3 2 3 

R24/ 
Ponto 2 

2 48 46 44 51 53 52 48 56 CUMPRE 54 53 49 57 CUMPRE 6 7 5 6 

R25/ 
Ponto 2 

2 48 46 44 51 53 52 48 56 CUMPRE 54 53 49 57 CUMPRE 6 7 5 6 

R26/ 
Ponto 2 

2 48 46 44 51 50 49 45 53 CUMPRE 52 51 48 55 CUMPRE 4 5 4 4 

R27/ 
Ponto 2 

2 48 46 44 51 49 48 43 51 CUMPRE 52 50 47 55 CUMPRE 4 4 3 4 

R28/ 
Ponto 3 

2 63 58 52 63 57 56 51 59 CUMPRE 64 60 55 64 CUMPRE 1 2 3 1 

R29/ 
Ponto 3 

2 63 58 52 63 59 58 52 61 CUMPRE 64 61 55 65 CUMPRE 1 3 3 2 

R30/ 
Ponto 3 

2 63 58 52 63 59 58 52 61 CUMPRE 64 61 55 65 CUMPRE 1 3 3 2 

R31/ 
Ponto 4 

2 59 56 51 60 56 54 50 58 CUMPRE 61 58 54 62 CUMPRE 2 2 3 2 

R32/ 
Ponto 4 

2 59 56 51 60 56 55 50 58 CUMPRE 61 59 54 63 CUMPRE 2 3 3 3 

R33/ 
Ponto 4 

2 59 56 51 60 57 55 51 59 CUMPRE 61 59 54 63 CUMPRE 2 3 3 3 

R34/ 
Ponto 4 

1 59 56 51 60 60 59 53 62 CUMPRE 63 61 55 64 CUMPRE 4 5 4 4 

R35/ 
Ponto 4 

2 59 56 51 60 55 53 49 57 CUMPRE 60 58 53 62 CUMPRE 1 2 2 2 

R36/ 
Ponto 4 

2 59 56 51 60 55 54 49 57 CUMPRE 60 58 53 62 CUMPRE 1 2 2 2 

R37/ 
Ponto 4 

2 59 56 51 60 54 52 48 56 CUMPRE 60 57 53 61 CUMPRE 1 1 2 1 

R38/ 
Ponto 5 

2 62 58 50 62 56 54 50 58 CUMPRE 63 59 53 63 CUMPRE 1 1 3 1 

R39/ 
Ponto 5 

2 61 57 49 61 56 54 49 58 CUMPRE 62 59 52 62 CUMPRE 1 2 3 1 

R40/ 
Ponto 5 

2 63 59 51 63 56 54 49 58 CUMPRE 64 60 53 64 CUMPRE 1 1 2 1 

R41/ 
Ponto 5 

2 62 58 50 62 60 58 54 62 CUMPRE 64 61 55 65 CUMPRE 2 3 5 3 

R42/ 
Ponto 5 

2 61 57 49 61 60 58 54 62 CUMPRE 64 61 55 65 CUMPRE 3 4 6 4 

R43/ 
Ponto 5 

2 51 47 39 51 48 47 43 51 CUMPRE 53 50 44 54 CUMPRE 2 3 5 3 
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Quadro 75 – Níveis sonoros de Ruído Particular e Ambiente para a fase de exploração (2040) 

Recetores 
/ Ponto 

medição 

Pisos / 
recetor 

Ruído de Referência Ruído Particular 
DL 

9/2007 

Ruído Ambiente 
DL 

9/2007 

Emergência Sonora 

Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden Ld Le Ln 
Lde

n 

R01/ 
Ponto 1 

1 57 52 50 58 54 53 49 57 CUMPRE 59 56 53 61 CUMPRE 2 4 3 3 

R02/ 
Ponto 1 

1 57 52 50 58 55 54 50 58 CUMPRE 59 56 53 61 CUMPRE 2 4 3 3 

R03/ 
Ponto 1 

2 54 49 47 55 62 61 56 64 
NÃO 

CUMPRE 63 61 57 65 
NÃO 

CUMPRE 9 
1
2 

10 10 

R04/ 
Ponto 1 

1 53 48 46 54 56 55 50 58 CUMPRE 58 56 51 60 CUMPRE 5 8 5 6 

R05/ 
Ponto 1 

1 53 48 46 54 56 55 51 59 CUMPRE 58 56 52 60 CUMPRE 5 8 6 6 

R06/ 
Ponto 2 

1 48 46 44 51 57 55 51 59 CUMPRE 58 56 52 60 CUMPRE 10 
1
0 

8 9 

R07/ 
Ponto 2 

2 48 46 44 51 59 57 53 61 CUMPRE 59 57 54 62 CUMPRE 11 
1
1 

10 11 

R08/ 
Ponto 2 

2 48 46 44 51 63 61 56 65 
NÃO 

CUMPRE 63 61 56 65 
NÃO 

CUMPRE 15 
1
5 

12 14 

R09/ 
Ponto 2 

1 48 46 44 51 52 50 45 54 CUMPRE 53 51 48 56 CUMPRE 5 5 4 5 

R10/ 
Ponto 2 

2 48 46 44 51 65 63 59 67 
NÃO 

CUMPRE 65 63 59 67 
NÃO 

CUMPRE 17 
1
7 

15 16 

R11/ 
Ponto 2 

2 48 46 44 51 66 64 59 68 
NÃO 

CUMPRE 66 64 59 68 
NÃO 

CUMPRE 18 
1
8 

15 17 

R12/ 
Ponto 2 

2 48 46 44 51 69 67 63 71 
NÃO 

CUMPRE 69 67 63 71 
NÃO 

CUMPRE 21 
2
1 

19 20 

R13/ 
Ponto 2 

1 48 46 44 51 66 64 59 68 
NÃO 

CUMPRE 66 64 59 68 
NÃO 

CUMPRE 18 
1
8 

15 17 

R14/ 
Ponto 2 

1 48 46 44 51 63 61 57 65 
NÃO 

CUMPRE 63 61 57 65 
NÃO 

CUMPRE 15 
1
5 

13 14 

R15/ 
Ponto 2 

1 48 46 44 51 61 59 55 63 CUMPRE 61 59 55 63 CUMPRE 13 
1
3 

11 12 

R16/ 
Ponto 2 

1 48 46 44 51 67 66 61 69 
NÃO 

CUMPRE 67 66 61 69 
NÃO 

CUMPRE 19 
2
0 

17 18 

R17/ 
Ponto 2 

2 48 46 44 51 68 66 62 70 
NÃO 

CUMPRE 68 66 62 70 
NÃO 

CUMPRE 20 
2
0 

18 19 

R18/ 
Ponto 2 

1 48 46 44 51 60 59 55 63 CUMPRE 60 59 55 63 CUMPRE 12 
1
3 

11 12 

R19/ 
Ponto 2 

2 48 46 44 51 58 57 52 60 CUMPRE 58 57 53 61 CUMPRE 10 
1
1 

9 10 

R20/ 
Ponto 2 

2 48 46 44 51 54 53 49 57 CUMPRE 55 54 50 58 CUMPRE 7 8 6 7 

R21/ 
Ponto 2 

2 48 46 44 51 46 45 42 49 CUMPRE 50 49 46 53 CUMPRE 2 3 2 2 

R22/ 
Ponto 2 

2 48 46 44 51 47 46 41 49 CUMPRE 51 49 46 54 CUMPRE 3 3 2 3 

R23/ 
Ponto 2 

2 48 46 44 51 47 46 42 50 CUMPRE 51 49 46 54 CUMPRE 3 3 2 3 

R24/ 
Ponto 2 

2 48 46 44 51 53 52 48 56 CUMPRE 54 53 49 57 CUMPRE 6 7 5 6 

R25/ 
Ponto 2 

2 48 46 44 51 53 52 48 56 CUMPRE 54 53 49 57 CUMPRE 6 7 5 6 

R26/ 
Ponto 2 

2 48 46 44 51 50 49 45 53 CUMPRE 52 51 48 55 CUMPRE 4 5 4 4 
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Recetores 
/ Ponto 

medição 

Pisos / 
recetor 

Ruído de Referência Ruído Particular 
DL 

9/2007 

Ruído Ambiente 
DL 

9/2007 

Emergência Sonora 

Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden Ld Le Ln 
Lde

n 

R27/ 
Ponto 2 

2 48 46 44 51 49 48 44 52 CUMPRE 52 50 47 55 CUMPRE 4 4 3 4 

R28/ 
Ponto 3 

2 63 58 52 63 57 55 51 59 CUMPRE 64 60 55 64 CUMPRE 1 2 3 1 

R29/ 
Ponto 3 

2 63 58 52 63 60 58 54 62 CUMPRE 65 61 56 65 
NÃO 

CUMPRE 2 3 4 2 

R30/ 
Ponto 3 

2 63 58 52 63 60 59 54 62 CUMPRE 65 62 56 66 
NÃO 

CUMPRE 2 4 4 3 

R31/ 
Ponto 4 

2 59 56 51 60 56 55 50 58 CUMPRE 61 59 54 63 CUMPRE 2 3 3 3 

R32/ 
Ponto 4 

2 59 56 51 60 56 55 50 58 CUMPRE 61 59 54 63 CUMPRE 2 3 3 3 

R33/ 
Ponto 4 

2 59 56 51 60 57 55 51 59 CUMPRE 61 59 54 63 CUMPRE 2 3 3 3 

R34/ 
Ponto 4 

1 59 56 51 60 61 59 55 63 CUMPRE 63 61 56 65 
NÃO 

CUMPRE 4 5 5 5 

R35/ 
Ponto 4 

2 59 56 51 60 55 53 49 57 CUMPRE 60 58 53 62 CUMPRE 1 2 2 2 

R36/ 
Ponto 4 

2 59 56 51 60 55 54 50 58 CUMPRE 60 58 54 62 CUMPRE 1 2 3 2 

R37/ 
Ponto 4 

2 59 56 51 60 54 52 49 57 CUMPRE 60 57 53 61 CUMPRE 1 1 2 1 

R38/ 
Ponto 5 

2 62 58 50 62 55 54 49 57 CUMPRE 63 59 53 63 CUMPRE 1 1 3 1 

R39/ 
Ponto 5 

2 61 57 49 61 55 54 49 57 CUMPRE 62 59 52 62 CUMPRE 1 2 3 1 

R40/ 
Ponto 5 

2 63 59 51 63 55 53 49 57 CUMPRE 64 60 53 64 CUMPRE 1 1 2 1 

R41/ 
Ponto 5 

2 62 58 50 62 59 58 53 61 CUMPRE 64 61 55 65 CUMPRE 2 3 5 3 

R42/ 
Ponto 5 

2 61 57 49 61 60 58 53 62 CUMPRE 64 61 54 64 CUMPRE 3 4 5 3 

R43/ 
Ponto 5 

2 51 47 39 51 48 47 42 50 CUMPRE 53 50 44 54 CUMPRE 2 3 5 3 

 

A análise do quadro anterior permite constatar que, em termos de Ruído Particular e de Ruído 

Ambiente para os anos – 2020, 2030 e 2040 – nos recetores avaliados, potencialmente mais afetados 

pelo ruído do projeto em análise, de forma geral cumprem os limites legais aplicáveis – Zona Mista: 

Lden ≤ 65 dB(A) e Ln ≤ 55 dB(A). 

Em seguida indicam-se os recetores que não cumprem os limites legas definidos no artigo 11º do 

RGR: 

2020: R11, R12, R13, R16, R17 – 12 % dos recetores analisados; 

2030: R08, R10, R11, R12, R13, R14, R16, R17 – 19 % dos recetores analisados; 

2040: R03, R08, R10, R11, R12, R13, R14, R16, R17, R29, R30, R34 – 26 % dos recetores analisados. 
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Indicam-se ainda os recetores cuja emergência sonora não cumpre o limite da Regra de Boas Práticas 

(Lresultante-Lsit. refª ≤ 15 dB(A) e Lresultante > 45 dB(A)]: 

2020: R12, R16, R17; 

2030 e 2040: R10, R11, R13, R16, R17. 

 

De acordo com o explicitado anteriormente, prevêem-se, a ocorrência de: 

• Impactes Negativos, Diretos e Indiretos, Prováveis, Reversíveis, Permanentes, Locais, 

de Magnitude Reduzida e Pouco Significativos: R01, R02, R09, R21, R22, R23, R26, R27, 

R28, R29, R30, R31, R32, R33, 34, R35, R36, R37, R38, R39, R40, R41, R43. 

• Impactes Negativos, Diretos e Indiretos, Prováveis, Reversíveis, Permanentes, Locais, 

de Magnitude Moderada e Pouco Significativos: R03, R04, R05, R06, R07, R15, R18, R19, 

R20, R24, R25. 

• Impactes Negativos, Diretos e Indiretos, Prováveis, Reversíveis, Permanentes, Locais, 

de Magnitude Elevada e Significativos: R08, R10, R11, R12, R13, R14, R16, R17. 

No ano horizonte de 2040 prospetivam-se impactes significativos (de magnitude reduzida), também 

nos recetores R29, R30 e R34. 

Importa ainda referir que na imediata envolvente da atual EN14, no troço da Ponte sobre o Rio Ave 

(Av. Portas do Minho / Rua Dom Pedro V), que atualmente é caraterizada por meio urbano e 

semiurbano, com forte ocupação de recetores sensíveis, são esperados impactes positivos, pela 

cativação do tráfego que aí circula, e que de acordo com os dados de tráfego do respetivo Estudo de 

Tráfego, pode traduzir-se na diminuição da emissão sonora da via em cerca de –2,5 dB(A). 

Neste contexto, face à prospetiva de impactes significativos, no ano intermédio 2030 (em que ocorre 

estabilização do tráfego), nos recetores R08, R10, R11, R12, R13, R14, R16, R17, considera-se que 

são necessárias Medidas de Minimização de Ruído, que serão desenvolvidas no capítulo 7. 

Após a implementação das medidas de minimização (para o ano intermédio 2030), prospetiva-se o 

cumprimento dos limites legais e o cumprimento do limite da Regra de Boas Práticas em todos os 

recetores, e a ocorrência dos seguintes impactes: 

• Impactes Negativos, Diretos e Indiretos, Prováveis, Reversíveis, Permanentes, Locais, 

de Magnitude Reduzida e Pouco Significativos: R01, R02, R09, R21, R22, R23, R26, R27, 

R28, R29, R30, R31, R32, R33, 34, R35, R36, R37, R38, R39, R40, R41, R43. 
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• Impactes Negativos, Diretos e Indiretos, Prováveis, Reversíveis, Permanentes, Locais, 

de Magnitude Moderada e Pouco Significativos: R03, R04, R05, R06, R07, R08, R10, R11, 

R12, R13, R14, R15, R18, R19, R20, R24, R25. 

6.8. SISTEMAS ECOLÓGICOS 

6.8.1. Fase de Construção 

A fase de construção do Projeto contempla várias atividades inerentes a este tipo de operação e que 

constituem aspetos ambientais que podem resultar em impactes ambientais. Pelo exposto, 

identificam-se de seguida os aspetos ambientais associadas a cada fase do Projeto e respetiva 

avaliação de impacte ambiental. 

6.8.1.1. Instalação e funcionamento dos estaleiros de obra 

Dada a especificidade e natureza do Projeto, nomeadamente a sua extensão linear, irão existir, 

previsivelmente, mais do que uma área de estaleiro. De todo do modo, e uma vez que o presente 

estudo se encontra em fase de estudo prévio, não se encontra ainda definido o número de estaleiros 

nem a respetiva localização dos mesmos. 

Todavia, no que refere à existência de eventuais impactes ambientais, há a destacar que a instalação 

dos estaleiros irá constituir uma fonte de perturbação para a fauna e que implicará a destruição do 

coberto vegetal existente. Esta perturbação da fauna poderá ser responsável pela redução de áreas 

vitais, destruição de corredores ecológicos de âmbito local e destruição de locais de reprodução. 

Dada a baixa diversidade faunística e baixo valor florístico da área de estudo, sem prejuízo dos 

habitats cartografados e da possível presença de exemplares de Quercus suber (sobreiro), considera-

se que a ocorrência do impacte será negativo, temporário (durante a fase de construção), reversível 

(assumindo que os locais dos estaleiros não estarão integrados no canal de implantação da 

infraestrutura), certo e pouco significativo. De todo o modo, propõe-se medidas de minimização de 

impactes. 

6.8.1.2. Decapagem, desarborização e desmatação da área do corredor do traçado 

A construção do Projeto implica a decapagem do solo e subsequente remoção de toda a vegetação 

existente ao longo do traçado. A remoção da vegetação implica, além da afetação propriamente dita 

sobre a flora e as formações vegetais, a afetação da fauna na medida em que reduz as áreas de 

habitat disponível, causa perturbação, fragmenta as populações e destrói os corredores ecológicos.  

O traçado do Projeto atravessa vários biótopos, inerente ao seu desenvolvimento do tipo linear, a 

maioria dos mesmos referentes a áreas com pouco valor do ponto de vista da flora e da vegetação. 
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Contudo, entre o km 0+700 e km 0+900 (e respetiva rotunda, localizada entre os 2 pontos referidos), 

proceder-se-á ao desbaste de parte do Habitat 4030pt2 e do Habitat 9230pt1. Perspetiva-se neste 

momento, que a implantação direta do traçado afete cerca de 900 m2 do Habitat 4030pt2 e 307 m2 do 

Habitat 9230pt1, num total de cerca de 1.207 m2. De todo o modo, as operações de construção e 

respetiva decapagem do solo e desbaste da vegetação deverão afetar uma área ligeiramente alargada 

relativamente ao traçado. Nesse sentido, considerando uma afetação lateral (para cada lado da via) 

de cerca de 15 m, perspetiva-se que a área de Habitat 4030pt2 afetada seja na realidade na ordem 

de 1.989 m2, e de cerca de 983 m2 para o Habitat 9230pt1, num total de 2.972 m2. Neste cenário, o 

Habitat 4030pt2 passaria dos atuais 7.300 m2 para 5.311 m2 (redução de 27,2 % na área ocupada) e 

o Habitat 9230pt1 de 5.300 m2 para 4.317 m2 (redução de 18,5 % na área ocupada). 

Convém ainda referir, que entre o km 0+550 e o km 0+600, identificaram-se cerca de 20 exemplares 

de Quercus suber numa área ajardinada e diretamente afetada pela implantação do traçado do 

Projeto, sendo necessário acautelar, em fase de projeto de execução, o cumprimento da legislação 

de proteção ao sobreiro (Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 

155/2004 de 30 de junho). 

Concluindo, a afetação ocorre em áreas com baixa riqueza específica, com espécies vegetais e 

animais habituadas a ambientes de perturbação e relativamente comuns. No que respeita aos habitats 

afetados, os mesmos não são considerado prioritários e encontram-se igualmente representados na 

envolvente e na região. Relativamente aos sobreiros, dado o relevante interesse público do Projeto e 

desde que acauteladas as questões legais associadas à proteção da espécie, não se considera que 

o seu corte represente um impacte significativo, além de que os mesmos encontram-se bastante 

distribuídos pelo território. 

Assim, classifica-se o impacte como negativo, permanente, irreversível, certo e pouco significativo. 

São propostas medidas de minimização de impactes. 

6.8.1.3. Construção da infraestrutura rodoviária e da ponte sobre o rio Ave 

A maior parte da afetação dos sistemas ecológicos ocorrerá no momento da decapagem do solo e 

desbaste da vegetação. Na fase subsequente do processo de construção, ocorrerá a execução da 

infraestrutura rodoviária propriamente dita, afetando igualmente a fauna existente devido à 

perturbação provocada  e redução das áreas de habitat disponível, acentuando-se o efeito de barreira 

e diminuição das áreas vitais. O efeito de barreira far-se-á sentir particularmente na herpetofauna, 

dada a sua pouca mobilidade, havendo ainda a acrescentar o risco de atropelamento devido à 

circulação de equipamento pesado de construção. 
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No que refere especificamente à construção da ponte sobre o rio Ave, ocorrerá ainda a destruição dos 

habitats aquáticos na construção da mesma e implantação dos respetivos pilares de suporte, 

provocando uma diminuição de área de habitat disponível para as espécies piscícolas.  

Dada a baixa relevância ecológica da área, considera-se que o impacte é negativo, permanente, 

reversível e pouco significativo. 

6.8.2. Fase de exploração 

Com o Projeto executado (construído) dar-se-á início à exploração do mesmo com a abertura ao 

tráfego rodoviário. A abertura ao tráfego rodoviário e a própria existência da infraestrutura será 

responsável pela manutenção (iniciada na fase de construção) do efeito de barreira sobre as espécies 

de fauna, com especial relevância para a herpetofauna. Além disso, haverá igualmente um aumento 

da perturbação (iniciada na fase de construção) motivado pela circulação de veículos, perturbando os 

seus hábitos. Acresce ainda o risco de atropelamento sobre as espécies faunísticas, igualmente 

motivado pela circulação do tráfego. 

Relativamente à flora, vegetação e habitats há ainda a referir a proliferação de espécies exóticas de 

caráter invasor que irão aproveitar o traçado existente (e respetivo ambiente de perturbação 

provocado pela circulação rodoviária) para aumentarem a sua área de ocupação. 

Tendo em consideração a baixa relevância ecológica da área, a existência de espécies de fauna 

perfeitamente adaptadas a ambientes de perturbação e globalmente de ampla distribuição, bem como 

a existência de espécies vegetais de caráter exótico e invasor, considera-se que o impacte é negativo, 

permanente, irreversível, certo e pouco significativo. São propostas medidas de minimização de 

impactes. 

6.9. COMPONENTE SOCIAL 

6.9.1. Metodologia 

Na avaliação dos impactes socioeconómicos foram analisados para a fase de construção e para a 

fase de exploração as alterações induzidas a dois níveis: regional e local. Os impactes regionais têm 

como referência a envolvência dos concelhos de Trofa e Vila Nova de Famalicão. Os impactes locais 

analisam os efeitos deste projeto ao nível da demografia e povoamento, do emprego, das atividades 

económicas e da qualidade de vida das populações, tendo como unidade de referência os concelhos, 

as freguesias atravessadas e os aglomerados populacionais. 
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A metodologia proposta para a descrição e classificação das alterações induzidas pela implementação 

deste projeto tem em conta a complexidade dos impactes na componente socioeconómica e a 

necessidade de considerar os seguintes aspetos: 

• a situação de referência na ausência de intervenção; 

• a diferenciação entre as fases de construção e de exploração; 

• o dinamismo decorrente das novas necessidades induzidas pelo próprio projeto. 

Serão também recomendados mecanismos e ações para a implementação de medidas, com vista à 

minimização dos impactes negativos e ao reforço e valorização dos impactes positivos do projeto. 

6.9.2. Impactes Regionais 

6.9.2.1. Fase de construção 

Os impactes provocados pela construção do troço em estudo consideram-se pouco significativos, do 

ponto de vista demográfico ao nível regional, uma vez que a dimensão da via e o prazo estimado para 

a sua construção não são passíveis de causar alterações significativas ao nível das componentes de 

demografia. Efetivamente, ao nível demográfico, o contingente de trabalhadores necessários à 

realização da obra, não será suficientemente elevado para modificar os indicadores demográficos, 

correspondendo na sua maioria a trabalhadores que apenas permanecem durante a semana de 

trabalho na obra, podendo ser inclusive residentes na região. 

No que se refere às atividades económicas e ao emprego, também não se consideram muito 

significativos os impactes uma vez que a construção da Variante à EN14 apenas tem um efeito 

dinamizador ao nível do sector terciário, com alguma relevância a nível da restauração e da hotelaria, 

podendo igualmente ter um efeito temporário sobre o emprego ao nível da mão-de-obra não 

especializada. Tendo em conta a situação atual do país e concretamente as freguesias em análise 

relativamente ao aumento da taxa de desemprego da população (conforme se pode verificar no quadro 

seguinte), e criação de postos de trabalho constituirá de qualquer forma um impacte bastante positivo. 

Estes impactes nas atividades económicas e no emprego consideram-se positivos, mas temporários, 

reversíveis e pouco significativos. 

No que se refere ao emprego, segundo o quadro seguinte, verifica-se que os concelhos da Trofa e de 

Vila Nova de Famalicão revelam um valor claramente superior na taxa de desemprego entre os 

Censos de 2001 e de 2011. Em 2001 a taxa de desemprego era de 4,4% e em 2011 16,8% e 5,2% e 

14,9% respetivamente. 
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Quadro 76 – Taxa de Desemprego nas unidades em estudo (2001/2011) 

Unidades Territoriais Taxa de 
Desemprego (%) 

Anos 

Trofa 4,4  

 

2001 

 

Vila Nova de Famalicão 5,2 

União das Freguesias de Bougado 4,4 

Lousado 5,1 

Ribeirão 4,6 

Trofa 16,8  

 

2011 
Vila Nova de Famalicão 14,9 

União das Freguesias de Bougado 16,8 

Lousado 11,6 

Ribeirão 15,3 

(Fonte: Anuário Estatístico da Região Norte 2011, Instituto Nacional de Estatística – Portugal) 

Relativamente à qualidade de vida, são de prever alguns impactes significativos diretos ou indiretos 

sobre a qualidade de vida das populações ao nível regional e local, uma vez que grande parte da 

extensão do traçado será beneficiado podendo condicionar o trânsito a nível regional e local. A 

intervenção sobre o traçado afetará sempre negativamente as populações, principalmente nos locais 

da implantação da variante ou mesmo em situações de interceção com outras estradas, sendo de 

esperar nalgumas situações com repercussões negativas em termos de circulação rodoviária, durante 

a fase de construção. 

Devido ao facto de, durante os trabalhos, se poder verificar algum constrangimento de tráfego, sempre 

que possível optar-se-á pela reorientação deste, das vias principais para as vias secundárias. Esta 

reorganização terá impactes negativos, tais como, incómodo dos automobilistas, face às alterações 

provocadas, ao adensamento de tráfego e a uma menor velocidade de circulação a que os mesmos 

se veem obrigados, bem como um aumento de tráfego nas vias secundárias. O incómodo causado 

aos utentes do troço rodoviário serão tidos como impacte negativo, pouco significativo, temporário e 

reversível. 

Prevê-se, também, ainda um acréscimo da circulação de veículos pesados nestas vias durante os 

trabalhos de construção, dado que serão as vias de acesso principais à zona de obra. Contudo, este 

impacte, apesar de negativo, considera-se temporário e pouco significativo. 

Globalmente, considera-se que o impacte provocado em termos regionais ao nível da qualidade de 

vida das populações, apesar de temporário e reversível, é negativo, mas pouco significativo. 
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6.9.2.2. Fase de exploração 

Os principais impactes a nível regional far-se-ão sentir em termos da melhoria das acessibilidades, 

passando a dispor de ligações mais seguras, o que terá reflexos na dinamização das atividades 

económicas (indústria, comércio e turismo) e poderá contribuir para um acréscimo no investimento na 

região.  

A construção da variante a EN14 terá certamente efeitos positivos a nível regional, no que diz respeito 

a condições de segurança. Esperar-se-á uma redução do número de acidentes que passam a ser 

menores, melhorando de forma significativa a qualidade de vida das populações locais. 

Os impactes regionais nesta fase de exploração são globalmente classificados de positivos e 

significativos correspondendo a uma melhoria geral da infraestrutura rodoviária e das suas 

interligações. 

6.9.3. Impactes Locais 

6.9.3.1. Fase de construção 

Consideram-se impactes locais, os ocorridos ao nível das componentes que caracterizam o descritor 

socioeconómico na área de influência imediata do traçado, nomeadamente nas freguesias União das 

Freguesias de Bougado do concelho de Trofa, e freguesia de Vila Nova de Famalicão do concelho de 

Vila Nova de Famalicão. 

Para a componente demografia e povoamento, os impactes principais traduzem-se no aumento do 

número de pessoas presentes na área de intervenção. O número estimado de trabalhadores que irá 

empregar poderá levar a que ocorra uma alteração pontual da população presente e na estrutura do 

emprego. No entanto, o seu efeito é quase nulo ao nível dos indicadores demográficos, sendo este 

um impacte reversível, temporário e pouco significativo. 

Como impacte positivo, embora temporário e pouco significativo salienta-se a presença de efetivos 

externos que poderão ter efeitos estimulantes ao nível das atividades de restauração e hotelaria. 

Considera-se que este impacte terá uma magnitude variável, dependendo do fluxo de pessoas 

externas para a realização dos trabalhos. 

Um impacte importante prende-se com as inevitáveis interferências na rede de acessibilidades locais, 

de forma a minimizar os impactes inerentes à realização da obra, nomeadamente em termos de 

desvios de tráfego, deverão adotar-se, sempre que possível, técnicas / processos construtivos e 

faseamentos de construção que garantam o mínimo de perturbação ao nível da circulação rodoviária. 
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No entanto, são de considerar os impactes negativos criados sobre as acessibilidades que implicam 

cortes ou condicionamento do trânsito. 

Estes impactes consideram-se temporários, reversíveis e pouco significativos, uma vez que poderão 

ser diminuídos pela garantia de acessos temporários. 

No que concerne ao emprego, os impactes estão essencialmente relacionados com a contratação de 

mão-de-obra local por parte dos empreiteiros envolvidos na construção da obra. Trata-se de um 

impacte de difícil avaliação uma vez que o mesmo depende do esforço de contratação e da oferta de 

mão-de-obra. O impacte considera-se sempre positivo, embora temporário e reversível.  

Os impactes da fase de construção de um empreendimento, na qualidade de vida das populações, 

consistem, fundamentalmente, nas perturbações exercidas no quotidiano dos habitantes das 

povoações diretamente afetadas pelo traçado, estando, regra geral, os fatores mais importantes 

associados às alterações das acessibilidades e ao efeito provocado pelo aumento do ruído e 

diminuição da qualidade do ar. 

Os impactes decorrentes do aumento do ruído e da diminuição da qualidade do ar (provocados pela 

circulação de pessoas e máquinas, movimentos de terras, etc.) podem ter consequências bastante 

negativas no conforto e segurança dos habitantes da envolvente direta da obra. Dada a elevada 

densidade populacional, localmente podem verificar-se impactes negativos, significativos, reversíveis 

e de carácter temporário nas zonas de ocupação habitacional ou de permanência humana, em toda a 

extensão do traçado de construção da Variante à EN14. 

Os estaleiros da obra, apesar de ainda não terem a sua localização definida, deverão ocorrer se 

possível fora das áreas mais densamente habitadas, utilizando preferencialmente terrenos já 

impermeabilizados. Uma localização preferencial corresponde à sua implantação na proximidade de 

vias de comunicação existentes, de modo a que os acessos se efetuem sem grandes perturbações 

suplementares em terrenos não intervencionados.  

Globalmente, ao nível da qualidade de vida, e face à análise efetuada, pode concluir-se que os 

impactes são considerados negativos temporários e significativos. 

A distância das habitações à zona de obra e um fator importante na perturbação direta das povoações 

existentes na envolvente do projeto em estudo. Dado que os impactes gerados nos aglomerados 

populacionais pela nova via rodoviária serão sensivelmente idênticos quer na fase de exploração, quer 

na fase de construção (embora na fase de construção sejam agudizados), estes serão analisados 

conjuntamente neste ponto.  
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No quadro seguinte apresenta-se a avaliação de impactes relativa às zonas de ocupação mais 

sensível existentes na proximidade ao traçado e às afetações diretas e indiretas previstas pela 

execução da obra. 

Quadro 77 – Impactes socioeconómicos diretos e indiretos com a implementação do projeto 

Identificação da situação Localização da situação Descrição do impacte 
Avaliação do 

impacte 

Afetação de casa e quintal 
particular 

km 0+300 

Perda irreversível de área parcial e 
edificações anexas à propriedade. 

Proximidade da nova via rodoviária e 
muro de contenção sobre a casa, com 

perda de qualidade de vida dos 
habitantes. 

Direto, negativo, 
muito significativo, 

permanente e 
irreversível. 

Criação de um efeito de “cerco” a 
um conjunto de habitações que 
ficarão limitadas entre a linha 

ferroviária, a estrada N14 e a via 
rodoviária em projeto 

km 0+375 - km 0+550 do 
projeto 

Proximidade da nova via rodoviária e 
sobre as casa e efeito de cerco 

conjuntamente com a linha ferroviária 
com perda de qualidade de vida dos 

habitantes. 

Direto, negativo, 
muito significativo, 

permanente e 
irreversível. 

Atravessamento do Parque das 
Azenhas (em viaduto) 

km 0+900 

Apesar de não ocasionar perda direta 
de área deste parque urbano, refere-se 

a perda de qualidade (visual e 
ambiental) do espaço para os 

respetivos utilizadores 

Direto, negativo, 
muito significativo, 

permanente e 
irreversível. 

Inviabilização de parcelas de atual 
uso agrícola (de culturas 

temporárias) 

km 0+080 – km 0+210; 

km 0+620 – km 0+700; 

km 0+910 – km 0+945; 

km 1+115 – km 2+405 
(final do traçado) 

 

Perda parcial irreversível de área de 
parcelas de uso agrícola e perda de 
rendimento pelo corte de parcelas. 

Direto, negativo, 
muito significativo, 

permanente e 
irreversível. 

Atravessamento de zona 
pertencente à Junta de Agricultores 

do Regadio Levada do Rebelo, 
associação de regadio tradicional 

criada para promoção da 
agricultura, produção animal, caça, 

floresta e pesca. 

km 1+315 - final do traçado 
Afetação direta de área de regadio 
tradicional, com afetação do uso 
agrícola e infraestruturas de rega 

Direto, negativo, 
muito significativo, 

permanente e 
irreversível. 

Aglomerado habitacional na 
envolvente da Rotunda 1 

Início do traçado 
(envolvente do km 0+000) 

Redução do sossego e qualidade de 
vida pela proximidade do traçado 

rodoviário 

Direto, negativo, 
significativo, 

permanente e 
irreversível. 

Escola EB 2.3 – Napoleão Sousa 
Marques 

cerca de 25 m do início do 
traçado, km 0+000 

Igreja Matriz da Trofa 
cerca de 200 m do início 

do traçado 

Ocupação habitacional dispersa 
entre o km 0+200 e o km 

0+400 

Habitações entre o a linha 
ferroviária do Minho e o traçado 

entre os km 0+375 e 
0+500 

Hospital da Trofa 
ao km 1+000 (servido 

pelas rotundas 2 e 3 do 
traçado) 

Aglomerado urbano da Portela, 
área de uso agrícola  

km 2+032, junto à rotunda 
5 
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Identificação da situação Localização da situação Descrição do impacte 
Avaliação do 

impacte 

Ocupação urbana expressiva – 
habitacional, comercial e industrial, 

no término do traçado 

Final do traçado 
(envolvente do km 2+405) 

Os impactes anteriormente descritos e classificados iniciam-se com a construção da nova via 

rodoviária e estendem-se, naturalmente, à fase de exploração, tornando-se efetivos. 

6.9.3.2. Fase de exploração 

O impacte mais significativo decorrente do desenvolvimento deste projeto encontra-se associado à 

melhoria considerável das condições de circulação e consequentemente em aspetos relevantes o 

bem-estar da população, em termos de segurança rodoviária, através de implementação de soluções 

e a criação dos respetivos dispositivos propiciadores da acalmia do tráfego, visando a segurança dos 

utentes da via, bem como a eventual uniformização de critérios, com situações idênticas, ao longo do 

percurso. 

Outro impacte positivo encontra-se associado à melhoria considerável das condições de circulação e 

consequentemente em aspetos relevantes para o desenvolvimento regional e o bem-estar da 

população, como são os casos da melhoria de fatores de tempo/percurso, e custo/percurso e de 

segurança rodoviária. 

No que diz respeito, ao aumento da melhoria do nível de segurança do ponto de vista do utente da 

via, foram projetadas algumas alterações ao traçado, que irão ter um papel preponderante e que irão 

contribuir positivamente em termos de segurança rodoviária, nomeadamente: 

• Construção de quatro rotundas com o propósito de uma reorganização do espaço existente, 

definindo-se adequadamente os movimentos de entrada e saída. 

• Revisão da localização das passadeiras existentes, com eventual estudo da pertinência de 

instalação de novas passadeiras. 

Estas alterações ao traçado são consideradas como um impacte positivo significativo, prevenindo-se 

desta forma uma maior segurança na circulação rodoviária e uma diminuição da sinistralidade. 

A bicicleta faz parte de um grande grupo de meios de transporte de diferentes características, que são 

sugeridos no âmbito do desenvolvimento sustentável das sociedades e das cidades, dando ao mesmo 

tempo garantias de mobilidade e acessibilidade aos seus utilizadores, assim preconiza-se a 

construção de uma ciclovia o que será tido igualmente como um impacte positivo significativo para a 

circulação rodoviária. 
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Analisando a implementação do projeto ao nível da demografia e povoamento, os impactes advêm 

naturalmente das novas e substancialmente melhores condições criadas pela beneficiação de um eixo 

viário que permite a maior facilidade de acesso entre os concelhos de Trofa e Vila Nova de Famalicão. 

De um modo geral, a existência de uma fácil e rápida acessibilidade induzirá o aumento da capacidade 

de atracão das áreas envolventes, sendo o seu crescimento contudo orientado pelas intervenções de 

ordenamento das câmaras municipais. No que se refere à demografia e povoamento, pode concluir-

se que os impactes considerados são positivos, mas pouco significativos, tendo em conta a dimensão 

e tipo do projeto. 

O emprego direto criado pelo eixo viário em análise está relacionado com atividades de manutenção 

(sinalização, limpeza de bermas, taludes e vistorias às obras de drenagem). O número de 

trabalhadores necessários, para este efeito, não será significativo no contexto do emprego local. 

Outras intervenções de maior dimensão na via são asseguradas por empreiteiros externos, que 

poderão ocasionalmente recrutar trabalhadores localmente. Assim, as implicações diretas em termos 

de emprego, embora potencialmente positivas são pouco significativas. 

O emprego indireto gerado na fase de exploração está relacionado com as potencialidades de 

desenvolvimento criadas, nomeadamente com condições para atrair novas instalações ligadas ao 

sector secundário e terciário. Para a população dos concelhos de Trofa e Vila Nova de Famalicão as 

oportunidades de emprego serão assim potencialmente positivas. 

A construção desta variante facilitará o acesso entre os concelhos de Vila Nova de Famalicão e Trofa 

provocando fluxos entre zonas com diferentes níveis de desenvolvimento, contribuindo para um 

potencial acréscimo de investimento na região imprimindo uma maior rapidez de deslocação e uma 

maior economia de tempo de circulação rodoviária.  

Também a nível local, ficarão bastante melhoradas as condições de utilização e transposição pedonal 

da via. Este aspeto reveste-se de primordial importância no projeto em questão uma vez que se trata 

de um troço rodoviário inserido em meio urbano com forte pressão populacional e elevada utilização 

pedonal. A melhoria da segurança rodoviária, para os condutores e também para os utentes pedonais 

da via, é um dos pré-requisitos da implementação do projeto. Nesta matéria, e neste caso em concreto, 

o peão deve ser encarado como o elemento integrante do sistema rodoviário em questão. O simples 

ato de andar na via pública desempenha um papel fulcral nas formas de deslocação do quotidiano em 

meio urbano. Por estas razões, é legítimo ambicionar que o peão beneficie de condições de circulação 

permanentes de conforto e segurança.  

Os passeios são a infraestrutura pedonal urbana por excelência. Há, portanto, exigências claras de 

espaço, conforto e, primordialmente, de segurança associadas à circulação dos peões sendo 
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importante providenciar aos peões liberdade para se moverem e atravessarem a via onde pretendam. 

A construção desta variante contemplará, neste sentido, a implementação de um reforço da 

sinalização horizontal (constituída por marcas no pavimento que delimitam e orientam as zonas 

correspondentes às vias de circulação e às categorias de veículos, disciplinando a sua circulação e 

indicando as trajetórias a efetuar, e que complementam as informações fornecidas pela sinalização 

vertical), complementada por sinalização luminosa.  

6.9.4. Saúde Humana 

Fase de construção 

Os impactes da fase de construção de um empreendimento, na qualidade de vida das populações 

e na saúde humana, consistem, fundamentalmente, nas perturbações exercidas no quotidiano dos 

habitantes das povoações diretamente afetadas pela via rodoviária, estando, regra geral, os fatores 

mais importantes associados às alterações das acessibilidades e ao efeito provocado pelo aumento 

do ruído e diminuição da qualidade do ar. 

Os impactes decorrentes do aumento do ruído e da diminuição da qualidade do ar (provocados pela 

circulação de pessoas e máquinas, movimentos de terras, etc.) podem ter consequências bastante 

negativas no conforto e segurança dos habitantes da envolvente direta da obra. Localmente podem 

verificar-se impactes negativos, significativos, reversíveis e de carácter temporário nas zonas de 

ocupação habitacional ou de permanência humana, em toda a extensão do Projeto. 

Globalmente, ao nível da qualidade de vida, e face à análise efetuada, pode concluir-se que os 

impactes são considerados negativos temporários e significativos. 

Fase de exploração 

Durante a fase de exploração os principais impactes do Projeto sobre a saúde humana, prendem-se 

com as emissões de poluentes atmosféricos e com a produção de ruído, que possam provocar efeitos 

sobre os recetores sensíveis mais próximos. 

Conforme analisado no capítulo do respetivo descritor, ao nível da qualidade do ar, não se prevê que 

sejam ultrapassados os valores limite para proteção de saúde humana, relativamente aos poluentes 

monóxido de carbono, óxidos de azoto, partículas e hidrocarbonetos, junto dos recetores sensíveis 

mais próximos analisados. Prevê-se que a exploração do traçado em estudo não provocará episódios 

de degradação da qualidade do ar, nas imediações da zona em que se desenvolve. 



 

 
 

 
 

 

LIGAÇÃO DO INTERFACE RODOFERROVIÁRIO / EN14 (SANTANA), INCLUINDO NOVA PONTE SOBRE O RIO AVE 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. VOLUME 1 – RELATÓRIO SÍNTESE 

EN14_PB_011_EIA_RS.docx  

Dezembro 2018  296 

No que se refere ao ruído, de acordo com a análise efetuada no descritor Ambiente Sonoro, os 

principais efeitos negativos preveem-se junto dos recetores R08, R10, R11, R12, R13, R14, R16, R17, 

onde se considera necessária a adoção de Medidas de Minimização, conforme descrito no capítulo 7. 

Embora se traduza num efeito negativo e significativo, sobre a saúde humana, o ruído esperado junto 

dos recetores sensíveis poderá ser minimizado através da adoção das referidas medidas. 

 

6.10. PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E CONDICIONANTES 

LEGAIS 

6.10.1. Planeamento e Ordenamento Territorial 

6.10.1.1. Fase de Construção  

De forma a determinar os impactes provocados pelo projeto rodoviário em apreço, procurou-se 

sobrepor as áreas superficiais efetivamente ocupadas pela estrada, aos diversos instrumentos de 

gestão territorial e desta forma avaliar as afetações e compatibilidades esperadas. 

As referidas afetações iniciam-se na fase de construção do traçado estendendo-se, naturalmente, à 

fase de exploração do mesmo.  

Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas que integram a Região Hidrográfica 2 (RH2) - PGBH do 

Cávado, Ave e Leça 

O Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas que integram a Região Hidrográfica 2 do Cávado, Ave e 

Leça, constitui um instrumento de planeamento que visa, em particular, identificar os problemas mais 

relevantes das massas de água, prevenindo a ocorrência de futuras situações potencialmente 

problemáticas, bem como define as linhas estratégicas da gestão dos recursos hídricos através da 

elaboração de um programa de medidas que garanta a prossecução dos objetivos estabelecidos na 

Lei da Água. 

Tendo em conta os objetivos definidos no PGBH RH2, a construção da ligação à EN14 não irá interferir 

com os objetivos do referido plano, desde que sejam adotadas as medidas de minimização adequadas 

e referenciadas no descritor dos recursos hídricos. 

Plano Regional de Ordenamento Florestal do Baixo Minho (PROF-BM) 
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Da análise do Plano Regional de Ordenamento Florestal do Baixo Minho (PROF-BM) e de acordo com 

os critérios de avaliação de impactes definidos, verifica-se que a área do projeto em estudo se insere 

integralmente em corredor ecológico. 

Considera-se que o projeto não se incompatibiliza com as disposições do PROF-BM, no entanto, dado 

que o traçado está inserido no corredor ecológico, deverão ser adotadas medidas de minimização 

adequadas de requalificação ambiental, a considerar no Projeto de Integração Paisagística a 

desenvolver em fase de Projeto de Execução. 

O PROF-BM constitui um instrumento de gestão territorial que incide exclusivamente sobre os espaços 

florestais e que estabelece normas de utilização e ocupação florestal destes espaços, de forma a 

promover e garantir a produção sustentada do conjunto de bens e serviços a eles associados, 

salvaguardando os objetivos da política florestal nacional. 

Considerando os objetivos específicos para esta área homogénea, estabelecidos no Decreto 

Regulamentar do referido PROF, refere-se que não se identificam quaisquer condicionantes para o 

projeto em questão. 

Planos Diretores Municipais  

Os impactes mais significativos sobre planeamento e ordenamento do território prendem-se com a 

interferência e inviabilização de com as classes de espaço definidas nos PDM, que não estejam à 

partida reservados para a implantação de novas vias. 

Da análise efetuada no 5.10 é possível constatar que, no concelho da Trofa, cerca de 96% da área 

atravessada pelo traçado corresponde a solo urbano, sendo apenas 4% classificado como solo rural 

correspondente a Espaço Cultural associado ao Parque das Azenhas. Refere-se que os impactes 

sobre solo rural encontram-se, à partida, minimizados por se prever o seu atravessamento por viaduto. 

Conforme referido no capítulo da caraterização da situação de referência, a Câmara Municipal da 

Trofa reservou uma faixa de proteção non-aedificandi de 50m para cada lado, para uma proposta de 

traçado do presente projeto, conforme indicado no Desenho IRFEN14-EIA-16. 

Refere-se que o traçado proposto, é integralmente coincidente com a diretriz traçada no PDM, estando 

por isso integrado na faixa de proteção estabelecida pela Câmara Municipal da Trofa. 

No concelho de Vila Nova de Famalicão, cerca de 91% da zona atravessada pelo traçado corresponde 

a solo rural reservado a espaço agrícola, correspondendo apenas 9% a solo urbanizado associado a 

área residencial.  
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A Câmara Municipal de V.N. Famalicão, embora não tenha definido uma faixa de proteção para uma 

proposta de traçado, já desenvolveu alguns estudos que resultaram na proposta representa no 

Desenho IRFEN14-EIA-16. O presente projeto aproxima-se do traçado, embora tenha sofrido um 

ajuste, por forma a compatibilizar-se com área de expansão prevista das instalações industriais da 

Continental Mabor – Indústria de Pneus S.A., conforme representado no Desenho IRFEN14-EIA-16. 

Neste contexto, os principais impactes sobre o ordenamento verificam-se ao nível da inviabilização de 

solo urbano e urbanizável, no concelho da Trofa e na inviabilização das funções agrícolas do solo rural 

no concelho de Vila Nova de Famalicão, com perda irreversível deste recurso valioso, integrado na 

Reserva Agrícola Nacional. 

Refere-se no entanto, que todas as intervenções previstas vão ao encontro do espaço-canal aprovado 

e reservado para o efeito, no PDM da Trofa e dos estudos já desenvolvidos pelo município de Vila 

Nova de Famalicão. O projeto apresenta ainda benefícios ao nível da aproximação do tecido industrial 

ao centro habitacional e comercial da Trofa, para a melhoria das acessibilidades ao Hospital da Trofa 

e à Estação de Caminho de Ferro, bem como para a eliminação de constrangimentos nos percursos 

existentes, essencialmente na EN14, sobretudo através da construção de uma nova Ponte sobre o 

Rio Ave. 

6.10.1.2. Fase de Exploração 

Durante a fase de exploração, poderão surgir Impactes Positivos, face à melhoria de acessibilidade 

criada pelo projeto em estudo. A melhoria de acessibilidades proporcionará: 

• Melhoria da qualidade de vida na população dos concelhos de Trofa e Vila Nova de Famalicão, 

aproximando os dois municípios ao nível das acessibilidades; 

• Investimentos, no sector industrial e nos serviços, a nível local e regional. 

A maior facilidade de acessos favorece a expansão de áreas residenciais e a densificação urbana e 

industrial, em particular na envolvente dos pontos de ligação à via. De um modo geral, a existência de 

uma fácil e rápida acessibilidade induzirá o aumento da capacidade de atração das áreas envolventes, 

sendo o seu crescimento, contudo, orientado pelas intervenções de ordenamento das câmaras 

municipais. 

6.10.2. Condicionantes ao Uso do Solo 

6.10.3. Zonas Inundáveis e Áreas da REN 

Os impactes associados ao atravessamento de zonas inundáveis estão relacionados com a 

interferência com o sistema natural de escoamento através da alteração ou destruição das suas 



 

 
 

 
 

 

LIGAÇÃO DO INTERFACE RODOFERROVIÁRIO / EN14 (SANTANA), INCLUINDO NOVA PONTE SOBRE O RIO AVE 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. VOLUME 1 – RELATÓRIO SÍNTESE 

EN14_PB_011_EIA_RS.docx  

Dezembro 2018  299 

características, incluindo o revestimento vegetal e o relevo natural, contribuindo para o aumento de 

risco de ocorrência de inundações. 

Conforme referido no capítulo da situação de referência, o traçado proposto atravessa estas áreas 

entre o km 0+000 e o km 0+220 e entre o km 0+945 e o km 1+040, e entre o km 1+115 e o km 1+845, 

numa área total aproximada de 8.880m2.  

De acordo com o estabelecido no PDM da Trofa, na zona inundável que ocorre no início do traçado 

em solo urbano, poderá ser viabilizado o desenvolvimento do projeto desde que sejam tomadas 

medidas eficazes que garantam o restabelecimento da drenagem natural.  

Na zona inundável delimitada junto às margens do rio Ave, os impactes encontram-se, à partida, 

minimizados, prevendo-se a sua transposição por viaduto. 

A norte do rio Ave, de acordo com o estabelecido no PDM as construções de infraestruturas de 

utilização pública em zonas inundáveis, são autorizadas desde que legal e tecnicamente 

fundamentadas. 

Neste concelho, as zonas inundáveis transpostas inicialmente por viaduto, contudo prevê-se a sua 

afetação nas restantes áreas atravessadas pela rotunda de ligação à EM508 e por aterro, até ao km 

1+845. 

No que se refere à REN, o atravessamento de zonas ameaçadas pelas cheias (ZAC) pelo traçado em 

estudo é coincidente com as zonas inundáveis delimitadas nos PDM, ou seja, 9.820m2 de áreas 

correspondentes a ZAC, que ocorrem entre km 0+000 e o km 0+220 e entre o km 0+910 e o km 1+845. 

De acordo com o disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, na redação 

conferida pelo Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro, estão à partida interditos alguns usos, 

como a construção de vias de comunicação. Estas ações apenas são autorizadas, caso se verifique a 

sua compatibilidade com os objetivos de proteção ecológica e ambiental e de prevenção e redução de 

riscos naturais de áreas integradas em REN, estabelecidos no Anexo I, designadamente: 

i) Prevenção e redução do risco, garantindo a segurança de pessoas e bens; 

ii) Garantia das condições naturais de infiltração e retenção hídricas;  

iii) Regulação do ciclo hidrológico pela ocorrência dos movimentos de transbordo e de 

retorno das águas; 

iv) Estabilidade topográfica e geomorfológica dos terrenos em causa;  

v) Manutenção da fertilidade e capacidade produtiva dos solos inundáveis. 

O Projeto de Execução a desenvolver deverá garantir a observação das funções acima indicadas, 

não só através da adoção das melhores soluções de traçado, que impliquem a menor ocupação e 

impermeabilização de solos possível, mas também ao nível do projeto de drenagem a desenvolver, o 
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qual deverá considerar a minimização da alteração do regime natural de drenagem e do efeito barreira 

ao escoamento. 

Acresce a importância fundamental de implementação das medidas de minimização estudadas e 

propostas no Estudo Hidrológico das ribeiras de Ferreiros e de Penouços apresentado no Anexo B do 

EIA, que passam pela construção de bacias de retenção, reperfilamento da ribeira de Ferreiros de 

modo a reconfigurar a área inundável e a adoção de caudais de dimensionamento que considerem 

não só períodos de retorno de 100 anos mas também os acréscimos de caudal associados à ocupação 

cumulativa da ampliação da Continental MABOR e da via.  

Verifica-se ainda que o projeto encontra-se implantado em Áreas de Máxima Infiltração, associadas às 

principais linhas de água, nomeadamente rio Ave e ribeira de Ferreiros e às zonas inundáveis 

associadas, cuja ocorrência verifica-se entre o km 0+935 e o km 0+955, e entre o km 1+010 e o km 

1+845, numa área total aproximada de 7.270 m2. 

De acordo com as novas designações definidas no Anexo IV do regime jurídico da REN (Decreto-Lei 

n.º 239/2012, de 2 de novembro), as áreas de máxima infiltração correspondem atualmente a “Áreas 

estratégicas de proteção e recarga de aquíferos (AEPRA)”. 

De acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro, consideram-se AEPRA 

como as áreas geográficas que, devido à natureza do solo, às formações geológicas aflorantes e 

subjacentes e à morfologia do terreno, apresentam condições favoráveis à ocorrência de infiltração e 

recarga natural dos aquíferos e se revestem de particular interesse na salvaguarda da quantidade e 

qualidade da água a fim de prevenir ou evitar a sua escassez ou deterioração. 

Nas áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos só podem ser realizados os usos e as 

ações que não coloquem em causa, cumulativamente, as seguintes funções: 

i) Garantir a manutenção dos recursos hídricos renováveis disponíveis e o 

aproveitamento sustentável dos recursos hídricos subterrâneos; 

ii) Contribuir para a proteção da qualidade da água; 

iii) Assegurar a sustentabilidade dos ecossistemas aquáticos e da biodiversidade 

dependentes da água subterrânea, com particular incidência na época de estio; 

iv) Prevenir e reduzir os efeitos dos riscos de cheias e inundações, de seca extrema e de 

contaminação e sobrexploração dos aquíferos; 

v) Prevenir e reduzir o risco de intrusão salina, no caso dos aquíferos costeiros e 

estuarinos; 
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vi) Assegurar a sustentabilidade dos ecossistemas de águas subterrâneas, 

principalmente nos aquíferos cársicos, como por exemplo invertebrados que ocorrem 

em cavidades e grutas. 

 

Os impactes sobre as áreas da REN consideram-se negativos, significativos, permanentes e 

irreversíveis. 

6.10.4. Reserva Agrícola Nacional 

De acordo com o regime jurídico da RAN (Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março), as obras de 

construção, requalificação ou beneficiação de infraestruturas públicas rodoviárias em áreas integradas 

na RAN só podem verificar-se quando não exista alternativa viável fora das terras ou solos da RAN, 

no que respeita às componentes técnica, económica, ambiental e cultural, devendo localizar-se nas 

terras e solos classificadas como de menor aptidão.  

Qualquer utilização não agrícola de áreas integradas na RAN, para as quais seja necessária 

concessão, aprovação, licença, autorização administrativa ou comunicação prévia, estão sujeitas a 

parecer prévio vinculativo das respetivas Entidades Regionais da RAN. 

Uma vez que o presente projeto será submetido a Avaliação de Impacte Ambiental, a pronúncia 

favorável da entidade regional da RAN no âmbito deste procedimento, compreende a emissão do 

referido parecer prévio vinculativo.  

Conforme se pode verificar no Desenho IRFEN14-EIA-19, as áreas de RAN atravessadas pelo traçado 

localizam-se entre o km 0+910 e o km 0+960 e entre o km 1+022 e o km 2+380, correspondendo a 

uma área de afetação de cerca de 12.000m2. Acresce que os terrenos localizados entre o km 1+315 

e o final do traçado pertencem à Junta de Agricultores do Regadio Levada do Rebelo. 

Este impacte considera-se muito significativo, levando à perda irreversível de terrenos agrícolas de 

boa qualidade.  

6.10.5. Domínio Hídrico / Domínio Público Hídrico 

Ao longo do traçado proposto são atravessadas linhas de água com diferentes caraterísticas, 

pertencentes ao Domínio Hídrico. Prevê-se ainda o atravessamento do rio Ave pertencente ao 

Domínio Público Hídrico (DPH).  
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A utilização privada do domínio público hídrico só pode ser atribuída por licença ou por concessão, 

qualquer que seja a natureza e a forma jurídica do seu titular (art.º 59º da Lei n.º 58/2005, de 29 de 

dezembro). No presente caso, as intervenções temporárias sobre o DPH, nomeadamente ao nível das 

intervenções de construção da nova ponte sobre o rio Ave, ou até 30 m da sua margem, estão sujeitas 

à obtenção de licença prévia a emitir pela ARH do Norte, ao abrigo do n.º1 do Art.º 60º. 

No que se refere às intervenções diretas nas linhas de água particulares não pertencentes ao DPH, 

incluindo intervenções nos respetivos leitos e margens de 10m, a prever no presente projeto para 

construção de novas PH, ficarão apenas sujeitas a Autorização Prévia de Utilização a emitir pela ARH 

do Norte, ao abrigo do n.º 1 do Art.º 62º da Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro. 

Os referidos requerimentos deverão ser submetidos em fase de Projeto de Execução. 

6.10.6. Regadio Levada do Rebelo 

Conforme se pode observar no Desenho IRFEN14-EIA-19 e acordo com informação fornecida pela 

Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAP-Norte), entre o km 1+315 e o final do 

traçado, é atravessada uma zona pertencente à Junta de Agricultores do Regadio Levada do Rebelo, 

associação de regadio tradicional criada para promoção da agricultura, produção animal, caça, floresta 

e pesca.  

Prevê-se assim, que o desenvolvimento do projeto nesta zona irá inviabilizar cerca de 1,8ha desta 

área de regadio pertencente à Levada do Rebelo, ou seja, 4,8% de uma área total beneficiada de 

37,3ha, refletindo-se num impacte negativo, permanente e irreversível, mas pouco significativo, 

considerando a percentagem de área ocupada. 

6.10.7. Sobreiro 

Conforme referido anteriormente, prevê-se a afetação direta de alguns exemplares de sobreiro 

localizados na macha florestal localizada entre o km 0+550 e o km 0+600, assinalado no Desenho 

IRFEN14-EIA-08. 

De acordo com o regime jurídico de proteção ao sobreiro e à azinheira (Decreto-Lei n.º 169/2001, de 

25 de maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de junho), o corte ou o arranque de sobreiros 

e azinheiras, em povoamento ou isolados, carece de autorização junto das entidades competentes e 

só pode ser admitido nos seguintes casos: 

• Em desbaste, sempre com vista à melhoria produtiva dos povoamentos e caso não exista um 

plano de gestão florestal aprovado pela Direcção-Geral das Florestas; 
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• Em cortes de conversão que visem a realização de: 

▪ Empreendimentos de imprescindível utilidade pública; 

▪ Empreendimentos agrícolas com relevante e sustentável interesse para a 

economia local; 

▪ Alteração para regime de talhadia. 

• Por razões fitossanitárias, nos casos em que as características de uma praga ou doença o 

justifiquem. 

No presente caso, o pedido de arranque de sobreiros para construção da via deverá ser antecedido 

do pedido de autorização junto do ICNF. 

6.11. PATRIMÓNIO 

6.11.1. Metodologia 

O processo de avaliação de impactes começa com a avaliação do Valor Patrimonial de cada sítio 

localizado exclusivamente na área de projeto. Depois, é determinado o Valor de Impacte Patrimonial, 

a partir da relação existente entre o Valor Patrimonial de cada sítio e a magnitude de impacte 

(Intensidade de afetação e Área de impacte) previsto para cada ocorrência patrimonial. 

6.11.1.1. Caraterização e avaliação de impactes 

A caraterização e avaliação de impactes patrimoniais baseiam-se em dois descritores essenciais, 

como a natureza do impacte e a incidência de impacte, e descritores cumulativos, como a duração 

do impacte e o tipo de ocorrência. 

Quadro 78 – Natureza de impacte 

Negativo Quando a ação provoca um efeito prejudicial na incidência patrimonial 

Positivo Quando a ação provoca um efeito benéfico na incidência patrimonial 

Nulo Quando a ação não provoca qualquer efeito 

Quadro 79 – Incidência de impacte 

Direto Quando o impacte se faz sentir diretamente sobre a incidência patrimonial  

Indireto Quando o impacte produz um efeito indireto sobre a incidência patrimonial 

Nulo Quando o impacte não provoca qualquer efeito 
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Quadro 80 – Duração de impacte 

Permanente Quando o impacte é permanente 

Temporário Quando o impacte é temporário 

Nulo Quando não há impacte 

Quadro 81 – Tipo de ocorrência 

Certo Quando existe a certeza do impacte direto na Incidência Patrimonial 

Provável Quando é provável o impacte direto na Incidência Patrimonial 

Incerto Quando é incerto o impacte direto na Incidência Patrimonial 

Nulo Quando não há impacte 

Quadro 82 – Dimensão espacial 

Local Quando há impacte local 

Regional Quando há impacte na regional 

Nacional ou supra-regional Quando há impacte nacional ou supra-regional 

Nulo  

Quadro 83 – Reversibilidade 

Reversível Quando o impacte é reversível 

Irreversível Quando o impacte é irreversível 

Nulo  

 

A avaliação de impactes patrimoniais tem de ter em consideração os múltiplos agentes de impacte 

associados a uma empreitada, mais concretamente a ação/tarefa que provoca o impacte negativo 

direto na ocorrência patrimonial. 

Quadro 84 – Agentes de impacte 

Escavação do solo 

Abertura de valas 

Desmatação do terreno 

Terraplanagem da superfície do solo 

Aterro da superfície do solo 

Áreas de depósito sobre a superfície do solo 

Empréstimo de inertes 

Abertura de pedreira 

Abertura de acessos 

Alargamento de acessos existentes 

Circulação de maquinaria 

Implantação de estaleiro 
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6.11.1.2. Valor de impacte patrimonial 

O Valor de Impacte Patrimonial é o índice que relaciona o Valor Patrimonial com os impactes 

previstos para cada sítio. Deste índice resultará a hierarquização dos sítios no âmbito da avaliação de 

impactes patrimoniais e condicionará as medidas de minimização de impacte negativo propostas. 

O Valor de Impacte Patrimonial relaciona o Valor Patrimonial com o Grau de Intensidade de 

Afetação e o Grau da Área afetada. Aos dois últimos fatores é atribuído um valor numérico conforme 

os Quadros 28 e 29. 

O Valor de Impacte Patrimonial é obtido através da seguinte fórmula: 

(Valor Patrimonial/2) * [(Grau de Intensidade de Afetação*1,5 + Grau da Área Afetada) /2] 

 

Nesta fórmula reduz-se a metade o Valor Patrimonial para que seja sobretudo o peso da afetação 

prevista a determinar o Valor de Impacte Patrimonial. Pretende-se, assim, que a determinação das 

medidas de minimização a implementar dependa sobretudo da afetação prevista para determinada 

incidência patrimonial. 

O Grau de Intensidade de Afetação é potenciado em um e meio em relação ao Grau da Área Afetada, 

de forma a lhe dar maior peso no Valor de Impacte Patrimonial, pois considera-se que é sobretudo 

daquele que depende a conservação de determinada incidência patrimonial. No entanto, ambos os 

valores são as duas faces da mesma moeda, e para que o seu peso não seja exagerado neste índice, 

o resultado da sua soma é dividido por dois. 

Quadro 85 – Descritores do grau de magnitude de impacte e respetivo valor numérico 

Máxima 5 

Elevada 4 

Média 3 

Mínima 2 

Residual 1 

Inexistente 0 

Quadro 86 – Descritores do grau de área afetada e respetivo valor numérico 

Total 100% 5 

Maioritária 60% a 100% 4 

Metade 40% a 60% 3 

Minoritária 10% a 40% 2 

Marginal 0 a 10% 1 
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Nenhuma 0 0 

 

Se o Valor Patrimonial for obtido usando todos os fatores já definidos, o Valor de Impacto Patrimonial 

mais baixo será igual a 2,5, enquanto o mais elevado será igual a 62,5. Só se obterá um valor inferior 

a 2,5 se o Valor Patrimonial for inferior a 4. Estes valores, que correspondem à Classe E do Impacte 

Patrimonial, têm as mesmas razões e levantam as mesmas reservas que os valores correspondentes 

à Classe E de Valor Patrimonial. 

Conforme o Valor de Impacte Patrimonial cada ocorrência patrimonial é atribuível a uma Classe de 

Impacte Patrimonial à qual são aplicáveis medidas específicas de minimização de impacto. 

Quadro 87 - Relação entre as classes e o valor de impacte patrimonial 

Significado Classe de Impacte Patrimonial Valor de Impacte Patrimonial 

Muito elevado A ≥47,5 ≤62,5 

Elevado B ≥32,5 <47,5 

Médio C ≥17,5 <32,5 

Reduzido D ≥2,5 <17,5   

Muito reduzido E <2,5 

 

6.11.2. Análise de impactes 

6.11.2.1. Fase de execução 

Os trabalhos realizados no âmbito deste Descritor de Património (levantamento de informação 

bibliográfica e prospeções arqueológicas) revelaram a existência de 4 ocorrências na área de 

incidência deste projeto. 

Na área de incidência direta foram identificadas 2 ocorrências patrimoniais: a Quinta de Real (n.º 2) e 

a Margem Ribeirinha do Rio Ave (n.º 4).  

Importa destacar que não existem impactes diretos no edificado da Quinta de Real, mas verificam-se 

impactes visuais negativos (impactes indiretos), devido à proximidade da via aos edifícios existentes. 

No local de implantação da Margem Ribeirinha do Rio Ave (n.º 4) não foram identificados materiais 

arqueológicos à superfície do terreno, por este motivo os impactes patrimoniais são nulos, não 

existindo forma de confirmar o prolongamento da ocupação antiga nesta faixa de terreno. 
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Quadro 88 – Análise de impactes patrimoniais/distâncias ao eixo da via 

N.º Designação Tipo de Sítio Km 
Dist.ª 

Eixo 

Dist.ª 

F.expr 

Valor de 

Impacte 

Patrimonial 

Classe de 

Impacte 

Patrimonial 

1 Casa da Eira Quinta e alminha 0+325 61 56 --- --- 

2 Quinta de Real Quinta 0+200 0 0 20,69 A 

3 

Chaminé Industrial da Antiga 

Fábrica “Central de Maceração 

da Trofa” 

Chaminé de fábrica 0+000 (V. R2) 30 25 --- --- 

4 Margem Ribeirinha do Rio Ave Paisagem cultural 0+900/1+000 0 0 --- --- 

 

A chaminé industrial da antiga fábrica da “Central de Maceração da Trofa” (n.º 3) localiza-se na área 

da incidência indireta, mas os impactes patrimoniais são nulos, porque a chaminé já se encontra 

rodeada por edifícios sem interesse patrimonial. 

 

Quadro 89 – Análise de impactes patrimoniais 

N.º Designação Impacte Incidência Duração Ocorrência Dimensão Reversibilidade Magnitude Significância 

1 Casa da Eira Nulo Nulo Nulo Nulo Nulo Nulo Nulo Nulo 

2 Quinta de Real Negativo Indireto Permanente Certo Local Reversível Residual Elevado 

3 

Chaminé 

Industrial da 

Antiga Fábrica 

“Central de 

Maceração da 

Trofa” 

Nulo Nulo Nulo Nulo Nulo Nulo Nulo Nulo 

4 

Margem 

Ribeirinha do 

Rio Ave 

Nulo Nulo Nulo Nulo Nulo Nulo Nulo Nulo 

 

6.11.2.2. Fase de exploração 

Durante a fase de exploração não se preveem impactes patrimoniais negativos, sendo por isso 

considerados nulos. 
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6.12. PAISAGEM 

6.12.1. Considerações prévias 

Neste capítulo são identificados e caracterizados os impactes resultantes da implementação do projeto 

em estudo, para cada uma das fases de ocorrência (construção e exploração). Esta avaliação é feita 

considerando as características visuais do projeto, analisadas a partir dos elementos disponibilizados, 

nomeadamente o traçado em planta, perfil longitudinal e perfis transversais. 

Com a execução deste Projeto, surgirão alterações na paisagem que, direta ou indiretamente se 

traduzirão em impactes de magnitude e significância diversas. Em termos metodológicos a avaliação 

de impactes da paisagem apoia-se na caracterização efetuada ao nível das características visuais da 

Paisagem (Qualidade Visual, Absorção Visual e Sensibilidade Visual) tendo em consideração as 

características visuais do projeto, nomeadamente as condições de visibilidade do mesmo. 

Assim, são esperados impactes ao nível estrutural e ao nível do impacte visual. Os impactes ao nível 

estrutural relacionam-se com as alterações nos elementos que constituem as componentes básicas 

da paisagem, causando perturbações ou mesmo alterações das características das sub-unidades de 

paisagem identificadas. Os impactes visuais dizem respeito ao efeito provocado nos potenciais 

observadores pelas alterações na qualidade visual da paisagem nas áreas visíveis.  

 A análise de impactes apresentada compreende uma avaliação detalhada das consequências da 

implementação das várias componentes de projeto sobre a Paisagem, identificando-se, caso a caso, 

os potenciais impactes que decorrerão das ações do Projeto e de cada uma das fases em estudo 

(construção e exploração).  

Como forma de apoio à avaliação de impactes, é feita uma análise prévia das características do projeto 

e respetivas condições de visibilidade, nomeadamente através da elaboração de bacias visuais. 

Para a determinação da Magnitude dos impactes gerados, considerou-se o grau de alteração na 

paisagem introduzido pelo projeto, considerando-se uma magnitude reduzida, moderada e elevada.  

No que respeita ao grau de Significância considerou-se a características da área afetada e a forma 

como são alteradas pela implementação do projeto, nomeadamente ao nível da qualidade visual. 

Considerou-se um grau de significância pouco significativo, significativo e muito significativo.  
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6.12.2. Características Visuais do Projecto 

O traçado em estudo apresenta uma extensão de aproximadamente 2400 metros, incluindo a 

execução de 4 novas rotundas, um viaduto, duas obras de arte – uma passagem de peões e uma 

passagem inferior, e uma nova ponte sobre o Rio Ave. 

Embora todo o traçado da via tenha impacte visual, há elementos de projeto potencialmente mais 

críticos tendo em conta as suas dimensões. No seguinte apresenta-se a divisão do traçado proposto, 

em troços, consoante o tipo de estruturas/intervenções a executar. 

Quadro 90 - Características do projeto 

PK Extensão Elementos de projeto 
Altura 

máxima 

0+000 a 0+050 50 m Via em aterro com construção de muro (cerca 25 m 
extensão)  

2,25 m 

0+050 a 0+200 150 m Via em aterro e escavação com altura inferior a 1,5 
metros 

1,46 m 

0+2 a 0+375 
(0+330) 

175 m Via em escavação com construção de muros  

(Passagem de peões) 

3,75 m 

(cerca de 5m) 

0+375 a 0+575 150 m Via predominantemente em aterro com altura inferior a 
1,5 metros 

0,84 m 

0+575 a 0+883 308 m Via em escavação com construção de muros e rotunda 
(Rot.2) 

Passagem inferior  

8,07 m 

0+883 a 1+046 163 m Ponte sobre o Rio Ave 9,96 m 

1+046 a 1+125 79 m Via em aterro com construção de rotunda (Rot.4) 4,7 m 

1+125 a 1+250 125 m Via em aterro com altura inferior a 1,5 metros 1,46 m 

1+250 a 1+775 525 m Via em aterro com altura superior a 1,5 metros 3,90 m 

1+775 a 2+225 375 m Via predominantemente em aterro com altura inferior a 
1,5 metros, com construção de rotunda (Rot.5) 

1,5 m 

2+225 a 2+400 175 m Via em aterro com altura superior a 1,5 metros 2,17 m 

 

A implantação da via, rotundas e ligações irá resultar numa nova superfície do terreno com a 

necessidade de criação de taludes de aterro e escavação.  

Analisando o traçado em detalhe é possível verificar que, na maior parte da extensão da via (cerca de 

1500 metros), os taludes terão uma altura inferior a 1,5 metros, ou seja, em mais de metade do traçado 

não existirão alterações significativas ao nível da morfologia natural do terreno, com exceção de 

alguns troços em particular, nomeadamente: 

- Taludes de aterro com altura superior a 4 metros; 
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- Taludes de escavação com altura superior a 8 metros.   

Destaca-se também a presença de obras de arte cuja dimensão e volumetria poderão originar uma 

intrusão visual na paisagem nomeadamente: 

- Ponte sobre o Rio Ave; 

- Passagem aérea de peões. 

6.12.3. Visibilidade do Projecto 

De forma a analisar a visibilidade do projeto foi elaborada a bacia visual do mesmo a partir do Modelo 

Digital de Terreno da área de estudo da paisagem. Foram também geradas as bacias visuais para as 

estruturas com maior potencial de intrusão visual, nomeadamente a nova ponte sobre o Rio Ave e a 

passagem área de peões. 

As bacias visuais foram calculadas considerando as cotas mais desfavoráveis, ou seja, as cotas de 

projeto em situação de aterro e ponte e as cotas do terreno, em situação de escavação.  

No caso da passagem aérea de peões considerou-se uma altura de cerca de 5 metros.  

O cálculo da bacia visual do projeto permite identificar os potenciais observadores afetados pela 

presença do novo traçado e estruturas associadas, o que interfere na magnitude dos impactes 

gerados. 

Sublinha-se que as bacias visuais geradas têm apenas em conta o relevo, não tendo sido considerado 

o uso do solo, correspondendo portanto a uma situação de visibilidade potencial. Resultam, assim, 

numa avaliação por excesso dos potenciais observadores.  

Dada a referida limitação complementou-se a análise com fotografias da envolvente de forma a ilustrar 

as reais condições de visibilidade da envolvente à nova variante da EN14. 

Como se pode observar na Figura 113, a bacia visual do novo traçado abrange uma parte significativa 

da área de estudo da paisagem, com especial incidência na envolvente mais próxima. 

No entanto, considerando a intensa ocupação urbana, com destaque para a cidade da Trofa a sul e a 

presença de área indústrias de dimensão significativa, é expectável que a visibilidade real para o 

traçado em estudo seja muito inferior.  

Assim, considerando uma análise conjunta dos dois fatores, relevo e uso do solo, pode dizer-se que 

se verificam quatro situações distintas em termos de visibilidade para o traçado: 
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Figura 113 - Bacia visual do traçado em estudo 

PK 0+000 a PK 0+600 

A parte inicial do traçado insere-se em contexto predominantemente urbano, sendo que a sua 

presença irá ser percebida por um número significativo de observadores na envolvente próxima. Para 
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além das áreas residenciais destaca-se um equipamento escolar e hospitalar (Hospital da Trofa). Por 

outro lado, o volume edificado e outras estruturas existentes impedirão a visualização deste troço a 

uma maior distância, reduzindo assim a bacia visual potencial. 

   

Figura 114 – Área envolvente do troço inicial: vista sul e vista para poente, com visibilidade para o equipamento 
escolar 

PK 0+600 a PK 0+883 

Continuando para norte o traçado atravessa uma zona de cabeço florestado, com potencial visibilidade 

a uma maior distância, embora a vegetação existente e a área edificada a nascente limitem a 

acessibilidade visual a este troço (Figura 115). De referir também que este ficará implantado em 

escavação, situação menos desfavorável em termos dos impactes visuais causados. 

  

Figura 115 - Envolvente do local de implantação do troço em escavação e nova rotunda (Rot.2) 

PK 0+883 e PK 1+046 – nova ponte sobre o Rio Ave 

Na Figura 116 é possível observar a bacia visual potencial da nova ponte, verificando-se que esta é 

relativamente limitada em consequência da meandrização do rio neste local e da topografia da 
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envolvente. No entanto, é expectável o acesso visual, na envolvente mais próxima (até 500 metros), 

de áreas industriais e pequenos núcleos habitacionais, a nascente, assim como parte do aglomerado 

de Portela, a poente. Também ao longo de parte do Parque das Azenhas a nova ponte será visível, 

uma vez que aquele se localiza ao longo da margem esquerda do Ave. 

 

Figura 116 - Bacia Visual da nova ponte sobre o Rio Ave. 
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De referir a presença de uma galeria ripícola bem desenvolvida ao longo rio, limitando a 

intervisibilidade entre as duas margens e o próprio plano de água (Figura 117). 

  

Figura 117 - Condições de visibilidade na envolvente do local de implantação da nova ponte sobre o Rio Ave 

 

PK 1+043 e PK 2+400 

A norte do Rio Ave o novo traçado desenvolve-se ao longo de uma linha de água. Aqui, a topografia 

do terreno condiciona a acessibilidade visual a este troço da nova via pois as duas linhas de festo, 

que definem a sub-bacia da referida linha de água, funcionam como limite visual desta área de vale. 

Para além disso, em termos de usos do solo, verifica-se a presença de uma mancha florestada a 

poente e da fábrica da Continental Mabor, de dimensão significativa, a nascente, contribuindo para 

redução da acessibilidade visual deste troço. Assim, este troço será visível a partir dos aglomerados 

e zonas industriais imediatamente mais próximas, assim como da EN14 a norte e da via secundária 

que atravessa o traçado junto ao Rio Ave. 
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Figura 118 – Envolvente ao novo traçado. Junto ao pk 1+575 e final do traçado, na EN14 

 

Outras estruturas - Passagem de peões (PK 0+330) 

Observando a figura 13 verifica-se a acessibilidade visual para áreas tanto a norte como a sul do Rio 

Ave. Considera-se, no entanto, que neste caso particular, será especialmente relevante a presença 

de áreas edificadas em toda a envolvente, em particular a sul (cidade da Trofa), na redução da bacia 

visual gerada. Para além disso, a uma distância superior a 2 km, a passagem de peões, se 

efetivamente avistada, terá uma reduzida expressão e impacte. 

Será na envolvente mais próxima que a presença deste novo elemento se fará sentir, embora também 

num contexto edificado e com presença de algumas manchas arbóreas (Figura 119). 

  

Figura 119 - Envolvente do local de implantação da passagem de peões. Vista para nascente e para sul. 
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Figura 120 - Bacia Visual da passagem aérea de peões. 
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6.12.4. Identificação e Avaliação de Impactes 

Á implementação de uma nova infraestrutura rodoviária e estruturas associadas estão geralmente 

associados impactes negativos na Paisagem, diretos, de carácter temporário ou permanente. Em 

termos gerais, são decorrentes de: 

▪ Numa primeira fase (fase de construção) – distúrbio visual associados às ações de construção 

desta infraestrutura; 

▪ Numa segunda fase (fase de exploração) – alterações na estrutura visual e leitura da 

paisagem, decorrentes da alteração na morfologia do terreno e da ocupação do solo e intrusão 

visual provocada pelos novos elementos construídos. 

Consoante as fases de projeto os impactes fazem-se sentir de diferentes formas, conforme se analisa 

nos pontos seguintes. 

6.12.4.1. Fase de Construção 

É durante a fase de construção que são empreendidas muitas das ações mais relevantes, das quais 

podem resultar impactes de carácter definitivo, isto é, com tendência para se prolongarem na fase de 

exploração e durante todo o período de vida útil do Projeto.  

Em termos paisagísticos, à fase de construção associa-se a implementação das principais medidas 

mitigadoras, destinadas a reduzir a magnitude dos impactes visuais detetados, desde já, no Projeto. 

Na fase de construção, os principais impactes negativos que se preveem resultarão das seguintes 

ações: 

Implantação e funcionamento das infra-estruturas de apoio à obra. 

Dizem respeito às áreas de estaleiro e respetivos acessos, depósito de terras e áreas de empréstimo. 

Desconhece-se, nesta fase de projeto, a sua localização e dimensão perspetivando-se que venham a 

ser localizados em áreas de menor sensibilidade visual, havendo lugar a reposição das condições 

anteriores após a conclusão da obra. 

Prevê-se um impacte negativo, direto, local, certo, temporário, reversível, de magnitude reduzida e 

pouco significativo. 

Movimentação de maquinaria pesada indispensável à abertura da plataforma da via, 

movimentações de terreno e construção da nova ponte. Para além do distúrbio visual provocado pela 

sua presença, originarão um aumento da concentração de poeiras no ar, reduzindo a visibilidade nos 

locais de construção. 
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Este impacte pode ser considerado negativo, direto, local, certo, temporário, reversível, de magnitude 

reduzida e pouco significativo. 

Alterações ao uso do solo, nomeadamente ações de desmatação 

A executar na faixa de implementação do novo traçado. No que respeita a ações de desmatação 

haverá afetação, em particular, da galeria ripícola nas margens do Rio Ave e local de implementação 

da rotunda 2 e acesso à rotunda 3 (cabeço florestado).  

Dadas as alterações das características da paisagem afetando a sua qualidade visual, perspetiva-se 

um impacte negativo, direto, local, certo, permanente e irreversível. No geral considera-se que a 

magnitude será reduzida com exceção do atravessamento em zona de várzea e da área florestada, 

dadas a maior extensão das alterações, perspetivando-se uma magnitude moderada. No que respeita 

à significância dos impactes causados, serão, no geral pouco significativos, com exceção do 

atravessamento da zona de várzea onde haverá uma modificação das suas características estruturais, 

prevendo-se neste caso um impacte significativo. 

Os impactes gerados são minimizáveis através da implementação do Projeto de Integração 

Paisagística.  

Movimentações de terreno 

As movimentações de terreno são necessárias à implementação do traçado da via sendo necessária 

a realização de escavações e aterros de dimensão variável dependendo do relevo das áreas 

atravessadas. A consequente alteração do relevo natural terá influência direta nas características da 

paisagem alterando a sua leitura visual.  

Como analisado no sub-capítulo referente às características visuais do projeto, mais de metade do 

traçado será implantado sem necessidade de grandes alterações do relevo natural dado que a área 

atravessada apresenta declives pouco acentuados. Excetua-se o atravessamento de uma zona de 

cabeço onde se preveem maiores movimentações de terreno.  

Prevê-se assim um impacte negativo, direto, local, certo, permanente e irreversível. A magnitude será 

variável consoante as características dos taludes, prevendo-se que seja no geral reduzida, e 

pontualmente moderada. No que respeita ao grau de significância dos impactes, prevê-se que sejam 

pouco significativos dado que as maiores movimentações de terreno serão pontuais ou ocorrerão em 

locais com baixa qualidade visual e limitada acessibilidade visual.  

Os impactes gerados são minimizáveis através da implementação do Projeto de Integração 

Paisagística.  

Implantação de novos elementos construídos exógenos à paisagem 
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Com o decorrer da obra surgirão novos elementos construídos na paisagem com potencial de intrusão 

visual, originando um impacte negativo, direto, local, certo e permanente.  

No geral a presença da plataforma da via terá um impacte de magnitude reduzida, sendo pouco 

significativo. No que respeita à nova ponte sobre o Rio Ave, considera-se que o impacte visual desta 

nova estrutura terá uma magnitude moderada sendo significativo, em particular na fase da construção, 

em que ainda não foram implementadas as medidas de minimização, nomeadamente o Projeto de 

Integração Paisagística.  

6.12.4.2. Fase de exploração 

Os principais impactes na Paisagem associados à fase de exploração resultam das várias alterações 

de carácter permanente, acionados no decurso da fase de construção, sobre a matriz paisagística de 

referência. 

Assim na fase de exploração, os principais impactes negativos prendem-se com alterações da 

morfologia natural do terreno e dos usos do solo, as quais se refletem na estrutura da paisagem com 

repercussões ao nível do seu carácter e qualidade visual. O grau de significância dos impactes 

dependerá das características visuais da Paisagem, analisadas no capítulo de Caracterização da 

Situação de Referência e sistematizadas no quadro seguinte. 

Quadro 91 - Características visuais da Paisagem para os troços considerados 

PK Elementos de projeto SUP QV AV SV 

0+000 a 
0+050 

Via em aterro com construção de 
muro (cerca 25 m extensão)  

Área peri-urbana Baixa Média Média 

0+050 a 
0+200 

Via em aterro e escavação com 
altura inferior a 1,5 metros 

Área peri-urbana Baixa Média Média 

0+2 a 0+375 Via em escavação com 
construção de muros  

Passagem de peões  

Área peri-urbana Baixa 
Baixa e 
Média 

Média 

0+375 a 
0+575 

Via predominantemente em aterro 
com altura inferior a 1,5 metros 

Área peri-urbana Baixa Média Média 

0+575 a 
0+883 

Via em escavação com 
construção de muros e rotunda 
(Rot.2) 

Passagem inferior  

Área peri-urbana 
e florestal 

Baixa 
Baixa e 
Média 

Média 

0+883 a 
1+046 

Ponte sobre o Rio Ave Margens e leito 
do Rio Ave 

Média e 

Elevada 

Média e 
Elevada 

Média e 
Elevada 

1+046 a 
1+125 

Via em aterro com construção de 
rotunda (Rot.4) 

Várzea Média Elevada Média 

1+125 a 
1+250 

Via em aterro com altura inferior a 
1,5 metros 

Várzea Média 
Elevada e 

Média 
Média 
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PK Elementos de projeto SUP QV AV SV 

1+250 a 
1+775 

Via em aterro com altura superior 
a 1,5 metros 

Várzea Média 
Elevada e 

Média 
Média 

1+775 a 
2+225 

Via predominantemente em aterro 
com altura inferior a 1,5 metros, 
com construção de rotunda 
(Rot.5) 

Várzea Média 
Elevada e 

Média 
Média 

2+225 a 
2+400 

Via em aterro com altura superior 
a 1,5 metros 

Várzea Média 
Elevada e 

Média 
Média 

SUP – Sub-Unidade de Paisagem 

QV – Qualidade Visual 

AV – Absorção Visual 

SV – Sensibilidade Visual 

Durante a fase de exploração a presença de um novo elemento construído na paisagem provocará 

também uma intrusão visual, de maior ou menor magnitude consoante os observadores afetados. 

Perspetivam-se assim, os seguintes impactes negativos, diretos e certos: 

Alterações na estrutura da paisagem 

i. Alteração da morfologia natural do terreno 

Como já referido para a fase de construção, a implementação do novo traçado não implicará grandes 

alterações ao relevo natural, com exceção de dois troços: 

- PK 1+046 a 1+125 - Taludes de aterro com altura entre 2,08 e 4,7 metros, numa extensão de 

cerca de 80 metros. Embora numa extensão reduzida afeta uma sub-unidade de paisagem de 

média sensibilidade visual e média qualidade visual, caracterizada pela sua amplitude visual 

– considera-se um impacte de magnitude moderada mas pouco significativo.  

- PK 0+650 a 0+850 - Taludes de escavação com altura entre 5,09 a 8,07 metros, numa 

extensão de 200 metros e no local de construção de rotunda (Rot.2) – considera-se um 

impacte de magnitude moderado e pouco significativo uma vez que afeta uma sub-unidade 

de paisagem de média sensibilidade e baixa qualidade visual. Condição de visibilidade 

efectiva reduzida dada a envolvente florestada, que deverá ser preservada.  

No restante traçado considera-se que o impacte terá magnitude reduzida sendo pouco 

significativo. 

ii. Alterações ao uso do solo 

Dada a natureza linear da infraestrutura rodoviária a implementar, as alterações ao nível dos usos do 

solo restinguem-se a uma faixa entre 10 e 15 metros de largura. A magnitude do impacte dependerá 
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do interesse ecológico e/ou paisagístico da vegetação eliminada, ou das consequências dessa 

alteração no carácter e condições de legibilidade da paisagem afetada, nomeadamente ao nível do 

efeito de descontinuidade visual e fragmentação da matriz paisagística de referência. 

Em meio urbano (entre o PK 0+000 e 0+600) as presença da nova via ficará camuflada e integrar-se-

á na multiplicidade de construções, equipamentos, infraestruturas viárias e ferroviárias já existentes 

pelo que não afetará de forma significativa as características desta sub-unidade de paisagem. 

Considera-se um impacte de magnitude reduzido e pouco significativo. 

O troço entre o PK 0+600 e o PK 0+883 implicará a eliminação de parte da mancha florestal aqui 

existente, sendo constituída predominantemente por pinheiro bravo, pelo que se prevê um impacte de 

magnitude moderada. Dado o reduzido interesse ecológico e paisagístico da macha arbórea 

considera-se que o impacte é pouco significativo. 

O atravessamento em Ponte do Rio Ave implicará a eliminação de parte da galeria ripícola existente, 

a qual contribui para a elevada qualidade visual da sub-unidade de paisagem “Leito e margens do Rio 

Ave”. No entanto, sendo uma afetação pontual da mesma considera-se que o impacte gerado terá 

magnitude reduzida sendo pouco significativo. 

A alteração do uso do solo em situação de várzea, numa extensão de cerca de 1400 metros (PK 1+025 

a 2+400), provocará um efeito de descontinuidade, afetando a leitura desta sub-unidade de paisagem 

caracterizada pela sua amplitude e continuidade visual, características contrastantes com as das sub-

unidades envolventes. Considera-se que a presença da nova via provocará um impacte de magnitude 

moderada e significativo. 

No restante traçado considera-se um impacte de magnitude reduzida, pouco significativo. 

Impacte visual da nova via e estruturas associadas 

A análise do impacte visual da nova via e estruturas associadas tem em conta a análise já efetuada 

no sub-capítulo referente à visibilidade do projeto. A magnitude dos impactes visuais tem em conta a 

intrusão visual originada pelos diversos elementos de projeto, sendo tanto maior quanto maior o 

número de observadores afetados. A significância dos impactos é tanto maior quanto maior for a 

sensibilidade visual, ou seja as características da paisagem afetada pela implementação do projeto. 

Consideram-se assim, os seguintes impactes negativos, diretos e certos: 

• PK 0+000 a 0+600 – Neste troço os novos taludes são de dimensão reduzida, desenvolvendo-

se, em parte, ao longo do antigo traçado da linha de caminho-de-ferro, perspetivando-se um 
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impacte visual de magnitude reduzida. Dado o contexto urbano em que se insere e o número 

de observadores limitados à envolvente considera-se um impacte pouco significativo. 

• PK 0+600 a 0+883 – Neste troço inclui-se a construção de uma nova rotunda com criação de 

taludes de escavação com alturas entre 5 e 8 metros, com eliminação de parte de uma 

mancha florestal densa, perspetivando-se um impacte visual de magnitude moderada. 

Considerando a limitada acessibilidade visual considera-se um impacte pouco significativo.  

• PK 0+883 a 1+043 (nova ponte sobre o Rio Ave) – A nova ponte constitui-se como um novo 

elemento construído de dimensão significativa pelo que se prevê um impacte de magnitude 

moderado. Dada a sensibilidade da área afetada, nomeadamente a sua média e elevada 

sensibilidade visual, assim como os potenciais observadores na proximidade, incluindo-se os 

utilizadores do Parque de lazer (Parque das Azenhas) perspetiva-se um impacte 

significativo.  

• PK 1+043 a 2+400 – Neste troço os taludes de aterro terão uma altura relativamente reduzida 

com exceção de algumas situações pontuais, perspetivando-se um impacte visual de 

magnitude reduzida. Como já analisado, o número de observadores ficará restrito aos 

aglomerados e zonas industriais mais próximas e aos utilizadores das vias que atravessam o 

novo traçado (EN 14, a norte e via secundária a sul), embora numa extensão limitada do 

percurso. Dado o número relativamente limitado de observadores, considera-se que o impacte 

visual provocado por este troço da nova via será pouco significativo. 

• Outras estruturais – passagem aérea de peões (PK 0+330) – Considerando que a passagem 

aérea de peões constitui uma intrusão pontual num contexto onde estão presentes elementos 

construídos e manchas arbóreas que dissimularão a sua presença, perspetiva-se um impacte 

de magnitude reduzida, e pouco significativo. 
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6.13. IMPACTES CUMULATIVOS 

6.13.1. Projetos previstos para a Área de Estudo 

Os impactes cumulativos que se fazem sentir em consequência da presença física e funcionamento 

dos vários projectos poderão ser positivos e negativos e terão, em alguns casos, um âmbito espacial 

mais alargado, que transcenderá a zona de intersecção entre os projetos propriamente dita. 

 

No território em análise, a norte do rio Ave, destacam‐se, pela sua dimensão e proximidade, as áreas 

empresariais localizadas a Sul da cidade de Famalicão – Áreas Empresariais de Famalicão Sul – que 

potenciam uma centralidade empresarial de dinâmicas fortes e complementares. 

Estas áreas de concentração de atividades económicas empresariais e industriais assumem um papel 

relevante no sistema urbano do concelho da Vila Nova de Famalicão, tendo um efeito estruturador na 

organização do território e encontrando‐se identificadas no Plano Diretor Municipal (em vigor desde 

setembro de 2015), assim como o projeto de beneficiação dos acessos existentes e a criação de novas 

ligações às áreas industriais, que se encontram previstos tanto na Planta de Ordenamento, como na 

Planta de Mobilidade e Acessibilidades, bem como na Programação das Unidades Operativas de 

Planeamento e Gestão (UOPG`s). 

Neste enquadramento surgem, para além do presente projeto de ligação do Interface Rodoferroviária 

à EN 14: 

• a melhoria dos acessos à área Empresarial de Lousado, no âmbito do Projeto de Melhoria de 

Acessibilidades às áreas Empresarias de Famalicão Sul (Ribeirão e Lousado), promovida 

pela CM de Vila Nova de Famalicão, onde se inclui a via AL1 – ligação entre a EN 14 e a EM 

508‐1 (1830m de extensão total, sendo 1170m existentes); 

• a Ampliação da Continental Mabor, onde as instalações a Norte têm previsão de uma 

ampliação de implantação de 45.200m2, enquanto nas instalações a Sul a ampliação da 

implantação será de 50.300 m². 
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Figura 121 – Expansão da Continental Mabor assinalada a vermelho; novas vias de comunicação previstas 
para Famalicão Sul - Variante à EN14 assinaladas a verde; AL1 (ligação da EN 14 à EM 508‐1) assinalada a 

azul (Fonte: Integral Projectos, 2017) 

 

 

A pretensão de ampliação da Continental Mabor contempla as seguintes intervenções: 

• Continental Norte: Edifício com área bruta de implantação de cerca de 45.200 m², e uma área 

exterior de cerca de 95.645 m², que se divide em área verde (56.750 m²), área de passeios e 
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acessos pedonais (1395 m²), área pavimentada para circulação rodoviária com 15.500 m² e 

zona  de estacionamento com 22.000 m². O perímetro industrial desenvolve‐se a Sul do 

edifício a Continental existente, prevendo‐se um novo acesso a partir da futura AL1, 

actualmente Rua do Montoito; 

• Continental Sul: Edifício com área bruta de 50.300 m² a Poente da área industrial da 

Continental existente, sobre a Rua de S. João. 

Quanto à via AL1, esta consistirá na ligação entre a EN 14 e a EM 508‐1, que corresponde em grande 

parte a arruamentos existentes que irão ser beneficiados. O perfil transversal tipo proposto para esta 

via é 7 metros de faixa de rodagem e passeios de 1,5 metros de cada lado. 

Esta via contará assim com uma plataforma de 10 metros de largura, sendo grande parte existente. O 

troço novo a construir de modo a ligar a variante à EN14 sem passar pelo centro do núcleo urbano de 

Ferreiros terá uma extensão de aproximadamente 660 metros. 

6.13.2. Impactes sobre os Recursos Hídricos e áreas da REN 

A construção de todos os projetos previstos para a zona em estudo, irão provocar impactes 

cumulativos sobre o Domínio Hídrico e sobre as áreas da REN, concretamente Zonas Ameaçadas 

pelas Cheias, a norte do Rio Ave, também classificadas no PDM de Vila Nova de Famalicão como 

Zonas Inundáveis. Verifica-se ainda a interferência destes três projetos sobre Áreas de Máxima 

Infiltração integradas na REN.  

Com o objetivo de avaliar os impactes cumulativos sobre as ZAC foi desenvolvido um Estudo 

Hidrológico da ribeira de Ferreiros e da ribeira de Penouços (Integral Projectos, novembro de 2017), 

promovido pela Continental Mabor, com o objetivo de analisar e quantificar os impactes previstos 

sobre os recursos hídricos após o aumento da área impermeabilizada devido à Expansão da Zona 

Industrial da Continental Mabor, cumulativamente com a ocupação associada à futura implantação da 

Variante à EN14 e a melhoria da via AL1 – ligação entre a EN14 e a EM 508‐1 (esta em grande parte 

já existente), que visa a beneficiação de acessos existentes e criação de novas ligações às zonas 

industriais de Lousado e Ribeirão.  

No Anexo B do presente EIA apresenta-se o Estudo desenvolvido, incluindo as respetivas peças 

escritas e desenhadas. 

Numa primeira fase do Estudo, procedeu-se à realização de trabalhos de topografia, reconhecimento 

do local, caracterização e diagnóstico da situação existente, e onde foi ainda analisada a informação 

disponível sobre os projetos a implementar. 

Posteriormente procedeu-se à caracterização das sub‐bacias hidrográficas na área de intervenção, 

das Vias propostas e da ampliação da Continental Mabor, estabelecendo‐se as condições de 
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drenagem e escoamento a garantir pelos arruamentos, bem com as medidas de minimização das 

disfunções ambientais, de modo a preservar o equilíbrio ecológico do sistema biofísico no local onde 

se pretende realizar a intervenção. 

O troço da Ligação à EN14 considerado no Estudo, com cerca de 1350m de extensão, corresponde à 

secção do presente Projeto Base, que liga o início na EM 508, após a Ponte sobre o Rio Ave, dirigindo‐

se depois para Norte, com um traçado sensivelmente paralelo à Ribeira de Ferreiros, até junto da Rua 

Central de Ferreiros, da EN 14, correspondente também ao início da futura AL1. No seu percurso 

atravessa a Ribeira de Penouços, a qual conflui com a Ribeira de Ferreiros cerca de 430 metros a 

Norte da EM 508. Ainda ao longo do seu percurso, a Variante à EN 14 cruzará com a Rua de S. João 

e, finalmente, junto à EN 14, cruzará sobre a Ribeira de Ferreiros, para a margem direita, de forma a 

efetuar a ligação com a via anteriormente referida. Esta via atravessa a área de condicionantes da 

REN e da RAN, bem como do Domínio Público Hídrico. 

A via AL1 compreende uma extensão de 1,83 km e atravessa uma linha de água principal, a ribeira 

de Ferreiros, num único ponto junto ao km 22 da EN14. Esta via não intersecta nenhuma área de 

condicionantes da REN ou do Domínio Público Hídrico.  
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Figura 122 – Condicionantes presentes na área de análise (Fonte: Integral Projectos, 2017) 
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Neste contexto o Estudo procedeu a um profundo reconhecimento de campo, realizou‐se o 

levantamento topográfico da área em estudo, e caraterizaram‐se as principais passagens hidráulicas 

(PH) existentes para obter um entendimento mais completo da sua influência no comportamento das 

linhas de água envolvidas, tendo sido verificada a capacidade de vazão associada a cada PH. 

 

Figura 123 – Secções/PH caraterizadas (Fonte: Integral Projectos, 2017) 
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Figura 124 – Bacias hidrográficas consideradas (Fonte: Integral Projectos, 2017) 

 

Caudal de Cheia 

Em primeiro lugar foram estimados os caudais máximos afluentes à zona em estudo para o que se 

recorreu ao Método Racional, perfeitamente adequado à dimensão da bacia hidrográfica da Ribeira 

de Ferreiros, cerca de 4,67 km2, e tendo em consideração ainda a inexistência de registos nas 

proximidades, em quantidade suficiente, que permitissem a aplicação de métodos estatísticos. 

Este critério, que se afigura ajustado face à dimensão da bacia hidrográfica em estudo (≈15 km2) e ao 

objetivo desta análise, foi escolhido em função do grau de risco a assumir (tipo de uso previsto na 

área envolvente, impermeabilização do solo, segurança contra inundações, etc.) e não compromete a 

segurança de pessoas e bens. 
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Com base no método racional, o tempo de concentração aferido, a intensidade da chuvada e o 

coeficiente de escoamento adequado a cada bacia de drenagem, obtiveram‐se os caudais de cheia a 

considerar neste estudo e cujos valores constam da tabela seguinte. 

Quadro 92 ‐ Caudais obtidos 

 

Observando a Figura 123, verifica‐se que a maioria das intervenções, nomeadamente a Variante a 

EN 14, a AL1 e a expansão Sul da Continental Mabor, se desenvolvem entre a PH1 e PH5, pelo que 

o estudo hidrológico incidiu essencialmente nas condições neste troço. 

O troço referente a PH 8 e PH 9 será objecto de requalificação, dando continuidade aos trabalhos já 

projectados e aprovados pela ARH‐Norte do “Projeto para reabilitação e valorização dos ribeiros na 

zona envolvente da unidade industrial”, desenvolvido em março de 2013. 

Avaliação das Condições de Escoamento para Cheia Centenária (Q100) 

As alturas de escoamento correspondentes a um caudal escoado para um período de retorno de 100 

anos foram determinadas, considerando um regime de escoamento uniforme em cada secção 

analisada, através de uma metodologia iterativa, devido à geometria não uniforme das secções. 

Deste modo, o método consistiu aproximação sucessiva dos valores dos membros da expressão 

 , fazendo variar os parâmetros S e R em função da altura de escoamento. 

Nesta expressão consideram‐se: 

S (m²) ‐ secção de vazão 

R (m) ‐ raio hidráulico 
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i (m/m) ‐ inclinação média do leito 

Ks(m1/3 s‐1) ‐ coeficiente de Strickler 

Para este coeficiente consideraram‐se: 

Ks = 35 m1/3 s‐1 para cursos de água naturais com terra irregular e vegetação 

Ks = 40 m1/3 s‐1 para cursos de água requalificados e com vegetação; 

Ks = 70 m1/3 s‐1 para canais/passagens hidráulicas em alvenaria regular argamassada 

Ks = 75 m1/3 s‐1 para canais/passagens hidráulicas em betão 

Determinado o caudal de cheia e caracterizados os cursos de água mediante levantamento 

topográfico, avaliaram‐se as condições de escoamento para o Q100 e delimitou‐se, assim, a área 

inundável em pormenor, verificando‐se um menor espraiamento que o delimitado na carta de 

condicionantes. 

Avaliação da Capacidade de Vazão das Passagens Hidráulicas Existentes 

No estudo das condições de escoamento existentes considerou‐se a passagem hidráulica da Ribeira 

de Ferreiros sob a EM 508 (PH1), como secção de controlo principal. Esta passagem tem uma secção 

livre de 2,39x2,50 m2, garantindo uma capacidade de vazão máxima de 27,9 m3/s, o que corresponde 

a um caudal próximo do caudal de cheia para um período de retorno de 5 anos, garantindo o 

escoamento de cerca de 60% do Q100. 

Quanto às restantes PH: 

• A PH2 apresenta uma capacidade de vazão de cerca de 52% do Q100 da ribeira de Penouços; 

• A PH3 apresenta uma capacidade de vazão de cerca de 15% do Q100. Contudo, esta 

passagem hidráulica denota‐se que é uma ligação provisória entre as duas margens a qual 

permite ligar um caminho rural a um campo de cultivo; 

• A PH4 tem uma capacidade de vazão que ultrapassa o Q100; 

• A PH 5 tem uma vazão de 42% do Q100, no entanto esta passagem situa‐se sob a rua Central 

de Ferreiros, já a montante da rotunda de ligação da EN 14 com a variante, considerando‐se 

desnecessária intervir nas condições de vazão. 

Da análise feita à capacidade de vazão das principais PH’s verifica‐se que haverá que integrar nas 

medidas de minimização uma melhoria da vazão, nomeadamente das PH’s atravessadas pela variante 

à EN 14. 
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Cálculo do Incremento de Caudal  

Pela coincidência da implantação da variante à EN 14 com a zona inundável deu‐se uma especial 

atenção a este aspeto. Nos desenhos apresentados em anexo ao Estudo hidrológico, apresenta-se a 

redefinição da zona inundável, após levantamento topográfico de pormenor e realização dos cálculos 

para determinação da altura de escoamento para o Q100 nos perfis transversais traçados, tendo‐se 

verificado quais as zonas mais críticas e que requerem medidas de minimização mais concretas. 

Para definição das medidas procedeu‐se em primeiro lugar ao cálculo do incremento de caudal 

decorrente das intervenções referidas neste estudo, sendo conforme já referido. 

Para construção da variante à EN14 considerou-se uma ocupação de uma área de 1350 metros de 

extensão por 10 metros de largura, correspondendo a uma área impermeabilizada de 1,35 hectares 

(0,0135 km2). 

O novo troço da via AL1 traduz‐se numa ocupação acrescida de 660 metros de extensão com uma 

plataforma de 10 metros de largura, correspondendo a uma área impermeabilizada de 0.660 hectares 

(0,0066km2). 

A ampliação das instalações da Continental implica diferentes tipos de ocupação do solo, aos quais 

correspondem diferentes capacidades de absorção das águas pluviais, traduzidos na forma do 

Coeficiente de Escoamento, onde o valor máximo (1,0) corresponde a uma impermeabilização total 

do solo em questão (nomeadamente construções), ou seja 100% de impermeabilização, e valores 

menores correspondem a maiores capacidade de absorção (p.ex. um coeficiente de 0,9 indica que 

apenas 10% da água é absorvida na área em questão). 

Para a determinação do incremento de caudal resultante das intervenções recorreu‐se ao método 

racional aplicado à área das pretensões e consideraram‐se os coeficientes de escoamento da tabela 

acima, tendo resultado um incremento de escoamento superficial correspondente à sua total execução 

de 2,17 m3/s na secção PH1, principal secção de referência do estudo hidráulico. 

Ou seja o incremento de caudal derivado destas intervenções traduz‐se num aumento de 4,6% do 

caudal da situação de referência, valor cujo impacte no rio Ave será possível minimizar. 

Efetivamente este incremento após aplicação de medidas de minimização e compensação torna-se 

quase incipiente. 

Os valores parciais de incremento de caudal na situação de Q 20 e Q 100, referentes às diferentes 

intervenções previstas, estão indicados no quadro abaixo. 
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Quadro 93 ‐ Incremento de caudais Q20 e Q100 

 

 

Conforme se pode observar, a construção dos projetos previstos para a zona norte do Rio Ave, irá 

implicar um aumento dos caudais de ponta e a interferência com o sistema natural de escoamento, 

através da alteração ou destruição das suas características, incluindo o revestimento vegetal e o 

relevo natural, contribuindo para o aumento de risco de ocorrência de inundações. Estes impactes 

consideram-se negativos, muito significativos, permanentes e irreversíveis. 

Acresce que estes terrenos correspondem também Áreas de Máxima Infiltração, prevendo-se a sua 

ocupação e impermeabilização através da implantação dos projetos afetando zonas onde se verificam 

condições favoráveis à ocorrência de infiltração e recarga natural dos aquíferos. 

O Estudo Hidrológico apresentado no Anexo B do EIA apresenta uma série de medidas de 

minimização que possibilitarão a redução dos riscos de inundação, através da construção de bacias 

de retenção, reperfilamento da ribeira de Ferreiros de modo a reconfigurar a área inundável e a adoção 

de caudais de dimensionamento que considerem, não só períodos de retorno de 100 anos, mas 

também os acréscimos de caudal associados à ocupação cumulativa da ampliação da Continental 

MABOR e da via. Estas medidas deverão ser projetadas e implementadas através de protocolo a 

celebrar entre a IP, a Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão e a Continental MABOR. 

 

6.13.3. Impactes sobre a componente Socioeconómica 

Integrado no vale do Rio Ave, o território de Vila Nova de Famalicão abrange cerca de 201,6km2 e é 

caracterizado por alguns elementos significativamente estruturantes, designadamente: o Rio Ave, a 

rede ferroviária e suas linhas, a rede de autoestradas e os seus nós, e a rede rodoviária nacional de 

ligação às cidades circundantes. Como elemento distintivo apresenta uma ocupação dispersa e 

fortemente integrada na rede viária principal e uma interconexão contínua de forma intercalada entre 

áreas de características e funções específicas, designadamente entre os espaços difusos de carácter 

agrícola, florestal, industrial e residencial e urbanos de baixa, média ou alta densidade, que se 
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intersectam e fundem. No Estudo de Mobilidade Integrada do Quadrilátero Urbano a construção de 

uma alternativa à EN14 foi considerada prioritária no contexto da rede intermunicipal, com enorme 

relevância para a região Norte, por ser uma artéria transversal de interesse regional e integrar os eixos 

identificados na Rede Estruturante Intermunicipal. No âmbito dos trabalhos dos PDM’s de Vila Nova 

de Famalicão, Trofa e Maia, foram detetadas disfuncionalidades relevantes na rede estruturante, com 

debilidades ao nível da capacidade e geometria face às solicitações de tráfego, nomeadamente na 

circulação de veículos pesados. 

O projeto "Acessibilidades na EN14 entre V. N. Famalicão e Maia" foi referenciado pelo Grupo de 

Trabalho das Infraestruturas de Elevado Valor Acrescentado (GT IEVA) como projecto de elevada 

prioridade no sector rodoviário, estando prevista a sua construção entre 2016 e 2020, considerando 

este como Projecto complementar à RTE existente, pelo que pode considerar‐se “last mile” ou “missing 

link”. 

Na priorização nacional de projetos e investimentos para o sector rodoviário, este projeto surge em 6º 

lugar, com base nos diversos critérios de seleção utilizados. 

Estas áreas empresariais localizadas na zona Sul do concelho de Vila nova de Famalicão encontram-

se exclusivamente servidas pela EN 14, com elevado grau de saturação e por isso condicionando a 

acessibilidade logística rodoviária de um conjunto relevante de polos industriais às infraestruturas 

ferroviárias, portuárias e aeroportuária na região. 

 

Figura 125 - Descrição Geral dos Acessos às Áreas de Acolhimento Empresarial 

 

A área empresarial de Lousado localiza‐se no quadrante Sul‐Poente do concelho de Vila Nova de 

Famalicão, apresentando‐se numa área compreendida entre o aglomerado urbano da cidade de Vila 
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Nova de Famalicão e os aglomerados urbanos de Ribeirão e Lousado. A acessibilidade desta área 

empresarial encontra‐se fortemente apoiada e condicionada pela Estrada Nacional 14 e pela Estrada 

Municipal 508‐1. Esta área empresarial abrange territórios pertencentes às freguesias de Lousado, 

Ribeirão, Calendário, Esmeriz e Vilarinho das Cambas. 

É relevante destacar a importância que esta área empresarial possui na dinâmica empresarial local, 

apresentando‐se como a que inclui mais empresas e onde se encontram instaladas as maiores 

empresas do concelho, quer em dimensão física, quer em volume de negócio. Atualmente o número 

de empresas instaladas é de aproximadamente 300 (em 31 de Dezembro de 2006 era de 82 

empresas), das quais 67 são de cariz exportador, representando um volume de negócios de 

aproximadamente 1.221 Milhões de Euros e 5.059 empregos diretos (conforme dados de 2012). 

Importa assim salientar a importância para a economia local e regional a construção da AL1 que ligará 

a EN 14 à EM 508‐1, numa extensão de 1830 metros, com um traçado apoiado em arruamentos 

existentes numa área classificada como Zona Industrial, em que foram sendo construídas diversas 

indústrias e armazéns, possibilitando a criação de acessos apropriados. 

Acresce o contributo positivo muito significativo da construção da Ligação à E.N. 14, com uma 

extensão aproximada de 1350 metros, que interligará com a Via AL1 numa rotunda a construir na E.N. 

14 e que possibilitará a ligação da margem sul do rio Ave, à Área Empresarial do Lousado e a sua 

ligação à EN14. 

Estes impactes cumulativos consideram-se positivos muito significativos. 

6.13.4. Impactes sobre a Qualidade Ambiental 

A construção dos três projetos em questão irá contribuir para um aumento da degradação da qualidade 

do ar e dos recursos hídricos, pelo aumento de emissões para o ar e para a água, não só resultantes 

da circulação rodoviária nas zonas de atravessamento, mas também pela expansão da atividade 

industrial e poluentes atmosféricos associados. 

Da mesma forma, serão expectáveis aumento dos níveis sonoros, junto dos recetores sensíveis mais 

próximos, resultantes do aumento de tráfego rodoviário, bem como da atividade industrial. 

Estes impactes consideram-se cumulativos, negativos permanentes, e irreversíveis. 
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7. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E RECOMENDAÇÕES 

7.1. INTRODUÇÃO 

Ao longo do desenvolvimento do Projeto, com base no levantamento da informação obtida através de 

consulta bibliográfica e do contacto com as instituições e organismos responsáveis pelas diversas 

temáticas, bem como através dos levantamentos de campo e observações in loco efetuados no 

terreno, foi possível desenvolver uma proposta de intervenção otimizada do ponto de vista dos valores 

ecológicos em presença e das imposições de gestão territorial municipal, tanto em termos de 

ordenamento, como de funcionalidades espaciais.  

Embora alguns impactes não possam ser evitados, a maioria pode ser minimizada através da sua 

consideração na fase de Projeto de Execução, bem como nas fases de construção e de exploração 

da via. 

Com o objetivo de minimizar os impactes mais relevantes decorrentes da implantação da solução final 

de Projeto Base, identificados no decorrer da avaliação ambiental, e de modo a potenciar os impactes 

positivos estimados, são seguidamente apresentadas as medidas de minimização e de compensação 

a considerar na fase de desenvolvimento do Projeto de Execução, na Fase de Construção e na Fase 

de Exploração. 

Indicam-se seguidamente as medidas de minimização, organizadas por fase e por descritor ambiental 

avaliado ao longo do presente EIA. 

7.2. FASE DE PROJECTO DE EXECUÇÃO 

Na fase de Projeto de Execução serão verificadas, desenvolvidas e consolidadas as disposições 

construtivas das várias componentes do Projeto da Variante. 

Seguidamente apresentam-se as medidas e recomendações a considerar no desenvolvimento do 

Projeto de Execução, que contribuirão para a minimização e compensação dos impactes identificados 

no presente Estudo. 

7.2.1. Geologia e Geomorfologia 

• Desenvolvimento de um Estudo Geológico e Geotécnico que proceda à investigação 

geotécnica com recurso a prospeções geológicas para desenvolvimento e consolidação das 

soluções de estabilidade de taludes a adotar. O Projeto de Execução deverá contemplar a 

adaptação da geometria dos taludes de escavação e aterro, de modo a garantir a sua 

estabilidade, face a eventuais características geomecânicas diferentes das pressupostas.  
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7.2.2. Recursos Hídricos 

7.2.2.1. Medidas a considerar no Projeto de Drenagem 

O projeto de drenagem a desenvolver em fase de Projeto de Execução deverá atender aos seguintes 

aspetos: 

• O Projeto de Drenagem a desenvolver na fase de Projeto de Execução deverá proceder à 

análise detalhada das condições de entrada dos caudais nas PH, de forma a confirmar as 

capacidades de vazão, caso a caso, para um período de retorno de 100 anos. 

• O dimensionamento das novas PH deverão considerar uma secção de vazão capaz de 

escoar, não só a cheia centenária (já considerada no presente Projeto Base), mas também os 

acréscimos de caudal induzidos pelos projetos previstos para a área, que produzirão efeitos 

cumulativos; 

• O Projecto de Drenagem deverá considerar o restabelecimento de todas as linhas de água, 

de forma a evitar alterações nos regimes hídricos das bacias hidrográficas intercetadas e a 

manter as características dos cursos de água atuais, conforme já previsto no presente Projeto 

Base.  

• Os novos órgãos de drenagem transversal deverão possuir secção única se er posicionados 

de acordo com o sentido do escoamento natural das linhas de água, ou seja, deverão ser 

inseridos no alinhamento original das diretrizes de escoamento, minimizando o efeito barreira 

ao respetivo escoamento natural, conforme já previsto no presente Projeto Base de drenagem; 

• O restabelecimento das linhas de água através de PH deve ser efetuado de forma que, a 

jusante, não ocorram situações de aumento de velocidade de escoamento, evitando assim os 

processos erosivos dos leitos e das margens. 

• O Projeto de Drenagem deverá equacionar o reforço da drenagem transversal com a 

instalação de drenos transversais, com 1m de diâmetro, deverão acompanhar a direção da 

drenagem natural dos terrenos e obedecer a um espaçamento entre 75 e 100m, conforme 

preconizado no Estudo Hidrológico apresentado no Anexo B. 

• Equacionar a adoção de medidas adicionais às já contempladas no Projeto base (PHs 

dimensionadas para um período de retorno de 100 anos), que permitam minimizar o efeito 

barreira à livre circulação das águas, na zona inicial de traçado que atravessa Zonas 

Inundáveis. 
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7.2.2.2. Medidas a considerar no Projeto de Execução da nova Ponte sobre o Rio Ave 

• A geometria e orientação dos pilares da ponte deverão favorecer o escoamento. 

• A espessura do tabuleiro não coloca em causa a altura livre para o escoamento da cheia 

centenária, conforme já previsto no Estudo Prévio da nova Ponte, apresentado no capítulo 

4.10.1 

• Os pilares dos viadutos da ponte sobre o rio Ave, não se deverão localizar sobre os leitos de 

cursos de água e nas suas faixas marginais, com a largura de 5 m, conforme já previsto no 

Estudo Prévio da nova Ponte, apresentado no capítulo 4.10.1 

7.2.2.3. Medidas de Minimização/ Compensação pela construção em Zonas Inundáveis 

Conforme referido no Capítulo 6.13, com o objetivo de avaliar os impactes cumulativos sobre as ZAC 

foi desenvolvido um Estudo Hidrológico da ribeira de Ferreiros e da ribeira de Penouços (Integral 

Projectos, novembro de 2017), apresentado no Anexo B do EIA, promovido pela Continental Mabor, 

com o objetivo de analisar e quantificar os impactes previstos sobre os recursos hídricos após o 

aumento da área impermeabilizada devido à Expansão da Zona Industrial da Continental Mabor, 

cumulativamente com a ocupação associada à futura implantação da Variante à EN14 e a melhoria 

da via AL1 – ligação entre a EN14 e a EM 508‐1 (esta em grande parte já existente), que visa a 

beneficiação de acessos existentes e criação de novas ligações às zonas industriais de Lousado e 

Ribeirão. 

O Estudo Hidrológico permitiu ainda estabelecer medidas de minimização/compensação essenciais 

para a viabilização dos projetos, compatibilizando‐os com as exigências aplicáveis a este tipo e escala 

de intervenção, e que passam, essencialmente, pela construção de bacias de retenção, reperfilamento 

da ribeira de Ferreiros de modo a reconfigurar a área inundável e a adoção de caudais de 

dimensionamento que considerem, não só períodos de retorno de 100 anos, mas também os 

acréscimos de caudal associados à ocupação cumulativa da ampliação da Continental MABOR e da 

via.  

A concretização destas medidas deverá ser garantida através do estabelecimento de um protocolo 

entre a IP, a Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão e a Continental MABOR, que promova a 

implementação das medidas de minimização e compensação propostas no Estudo Hidrológico da 

ribeira de Ferreiros e da ribeira de Penouços. Estas medidas permitirão garantir as funções de 

prevenção e redução do risco de cheia, e minimizam a interferência com o ciclo hidrológico e o regime 

natural de escoamento, assegurando ainda a estabilidade topográfica e geomorfológica dos terrenos 

em causa. 

O incremento de caudal calculado (aproximadamente 2170 L/s para o período de retorno de 100 anos) 

e a ocupação de zona inundável recomenda a implementação de medidas de minimização e 
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compensação, que terão como objetivo a redução do impacto do caudal resultante das intervenções 

propostas, compreendendo estratégias para aumentar a capacidade de absorção dos terrenos, 

reter/amortecer o escoamento das águas em direção as ribeiras e reconfigurar a zona inundável 

através de reperfilamento da ribeira, criando um corredor fluvial expressivo e capaz de conter caudais 

de cheia. 

Algumas das medidas relacionam‐se diretamente com uma intervenção específica e outras têm um 

carácter mais abrangente e de reequilíbrio ambiental. 

1. Criação de bacias de retenção na margem Esquerda da ribeira de Ferreiros para reter os picos 

de cheia. 

2. Reperfilamento da ribeira de Ferreiros de modo a reconfigurar a área inundável para que a 

variante à EN14 não assente sobre essa área. 

3. Beneficiação das passagens hidráulicas (PH’s) atravessadas pela variante. 

4. Garantir uma franca drenagem transversal ao longo da via, mantendo o mais próximo possível 

o afluxo da água à linha de talvegue. 

5. Requalificação ambiental das ribeiras de Ferreiros e Penouços. 

 

Apresenta-se seguidamente o pré-dimensionamento efetuado no Estudo Hidrológico (Integral 

Projectos, 2017) das medidas que deverão ser Projetadas em fase de Projeto de Execução, ao abrigo 

do referido protocolo a celebrar. 

1. Bacias de Retenção 

Atendendo que não se dispõe de um modelo de escoamento com a informação e grau de precisão 

que permita gerar um hidrograma de afluência à bacia, recorrer‐se‐á a um método simplificado 

designado de método Holandês, que se baseia no conhecimento das curvas I‐D‐F da precipitação 

da zona em estudo. As bacias de retenção, como elemento de amortecimento de picos de drenagem 

de águas pluviais, são dimensionadas para o período de retorno de 20 anos. 

V = 10AC (-bqs/1+b)x(qs/a(1+b))^1/b 

Sendo: 

V – volume mínimo da bacia em m3 

A – área da bacia afluente 

a, b – parâmetros das curvas I‐D‐F para o período de retorno selecionado 

q – caudal efluente 

qs – caudal especifico efluente qs=q/CA 
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Calculou‐se, assim, o volume necessário (V) ao armazenamento do caudal resultante do incrementado 

pela construção das vias previstas. 

O incremento resultante da execução da variante à EN 14 será de 0,1354 m3/s na secção PH1 

(EM508), principal secção de referência do estudo hidráulico, considerando um período de retorno de 

20 anos. Com base no exposto, o volume necessário para a bacia de retenção correspondente será: 

V = 248,1 m3 

A bacia de retenção necessária para minimizar o acréscimo devido a construção de AL1, calculada 

segundo a mesma metodologia, deverá ter um volume igual a V = 65,6 m3. 

Combinando as bacias resultantes das duas vias obteríamos uma bacia de retenção única com um 

volume total: V = 313,7 m3 

Seguindo a mesma abordagem podem ser também calculadas as bacias de retenção necessárias 

para compensar o incremento de caudal resultante das ampliações das instalações da Continental 

Mabor a Norte e a Sul. Os volumes resultantes são: 

Bacia Norte: V = 2175,90 m3 

Bacia Sul: V = 873,35 m3 

A bacia associada à expansão da Continental Mabor a Norte deverá idealmente ser criada no troço 

entre a PH 5 e a PH 7. 

As bacias associadas à expansão da empresa a Sul e à construção das vias deverão localizar‐se entre 

a PH1 e a PH5. 

Foram estudadas hipóteses para a localização destas bacias, concluindo‐se que a opção mais 

interessante em termos de eficiência e simplicidade seria a execução de uma bacia entre PH1 e PH2/3, 

com um volume igual ou superior a 1187,50 m3, sendo a sua localização assinalada nas peças 

desenhadas do Estudo, apresentado no Anexo B. 

2. Reperfilamento da ribeira de Ferreiros 

A ribeira de Ferreiros é uma linha de água de caudal permanente, embora reduzido, variando o seu 

escoamento em função das condições de precipitação. Caracteriza‐se por uma galeria ripícola quase 

inexistente e um estado de abandono considerável. 

A requalificação desta linha de água permitiria reforçar a sua expressão na paisagem, como 

ecossistema, melhorar as condições de drenagem da sua bacia hidrográfica e logo o seu contributo 

para a Estrutura Ecológica Municipal onde se encontra incluída. 

Como primeira medida para a sua requalificação e visando melhorar as condições de drenagem, com 

a consequente alteração da zona inundável, propõe‐se o aumento da secção transversal mediante o 
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estabelecimento de uma largura de fundo média de 2,50 metros e a redefinição dos taludes marginais, 

tornando‐os mais estáveis, adoptando uma relação entre as dimensões Horizontal e Vertical de 2:1, 

conforme figura que se segue. 

 

Figura 126 – Esquema tipo de reconfiguração/estabilização de taludes (Fonte: Integral Projectos, 2017) 

 

Esta redefinição deverá ser acompanhada da eliminação de eventuais espécies invasoras e do reforço 

e/ou recuperação da galeria ripícola. 

Este reperfilamento deverá estar associado à implantação de um caminho ribeirinho, há anos 

designado pelo caminho dos guarda‐rios, que permitirá uma redução/controlo da zona inundável, 

orientando‐a para a linha de talvegue, corredor fluvial a promover e preservar. 

3. Beneficiação das Passagens Hidráulicas 

Na caracterização da situação existente procedeu‐se ao cálculo da capacidade de vazão das 

passagens hidráulicas existentes e abrangidas pela área em estudo. Desse cálculo e tendo a 

passagem hidráulica da Ribeira de Ferreiros sob a EM 508 (PH1), como secção de controlo principal, 

dar‐se‐á um enfoque especial a esta situação. 

Atualmente a PH1 tem uma secção livre de 2,39x2,50 m2, garantindo uma capacidade de vazão 

máxima de 27,9 m3/s, o que corresponde a um caudal próximo do caudal de cheia para um período 

de retorno de 5 anos, garantindo o escoamento de cerca de 60% do Q100. 

Considerando que esta secção da ribeira de Ferreiros, em conjunto com a EM 508, integra a 

delimitação do leito de cheia do Rio Ave, não se afigura recomendável ampliar esta secção, pois 

poderia prejudicar as condições de drenagem de ribeira. 
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As restantes passagens hidráulicas deverão ser objeto de beneficiação para melhor se associarem ao 

reperfilamento e para respeitarem o caudal de cheia (Q100), já calculado com o incremento resultante 

das intervenções propostas), assegurando assim melhores condições de escoamento. 

4. Drenagem Transversal das Vias 

Atendendo às características topográficas dos terrenos onde se pretende implantar as vias (Variante 

e AL1) é importante assegurar a drenagem dos terrenos em direção às linhas de água. Esta medida 

a incorporar no Projeto de Drenagem da Ligação à EN14, já se encontra enunciada no capítulo 7.2.2.1. 

5. Requalificação Ambiental da Ribeira de Ferreiros e Penouços 

O Estudo Hidrológico desenvolvido pela Integral Projectos aponta ainda, como medida de 

compensação, a requalificação ambiental das Ribeiras de Ferreiros e de Penouços, por forma a 

valorizar toda a área onde as intervenções, promovendo uma melhoria na recetividade das mesmas 

junto aos seus utilizadores e às populações da zona, reforçando a sua integração paisagística e 

atestando o compromisso das entidades envolvidas com a defesa do Ambiente. 

A requalificação ambiental das ribeiras deverá basear‐se numa visão completa da situação existente, 

abrangendo, não apenas a área de intervenção imediata, mas também as áreas envolventes. Deverá 

contemplar ainda o estudo das variáveis bio‐ambientais e do enquadramento urbano da área, 

articulando‐se ainda com as propostas, planos e projetos existentes para a zona e sua envolvente. 

Este processo deverá orientar as soluções de consolidação e estabilização do leito e das margens, 

visando beneficiar simultaneamente as condições de drenagem e a renaturalização do espaço canal 

das linhas de água, assegurando a manutenção de caudais mínimos nos períodos de estio e a 

minimização dos impactos negativos decorrentes dos períodos de maior pluviosidade e das cheias 

consequentes. 

Deverá ainda identificar e sistematizar os problemas a ultrapassar/atenuar e explorar as 

potencialidades para adotar um conjunto de soluções que permitam valorizar o território de uma forma 

integrada. 

A requalificação ambiental das ribeiras incluirá a definição da Estrutura Verde da zona objeto de 

intervenção, o reforço/recuperação das galerias ripícolas e da componente ecológica, e a realização 

de um Plano de Plantação que assegure a integração da área na paisagem. 

A sustentabilidade das soluções a definir deve orientar o desenho dos espaços na sua integração com 

o meio urbano envolvente, valorizando a conservação dos espaços requalificados e incentivando os 

meios de mobilidade suave e a acessibilidade. 

Estas medidas de compensação e minimização deverão ser combinadas e articuladas tendo em 

consideração a sua praticabilidade e a relação custo‐benefício de forma a assegurar a sua viabilidade, 
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integrada no processo de implementação das vias propostas e na expansão das instalações da 

Continental Mabor. 

7.2.3. Solos, Uso Atual do Solo e Componente Social 

• Em fase de Projeto de Execução deverão ser aferidas as áreas efetivamente ocupadas pelo 

projeto, não só pela ocupação da via traçado, mas também pelos respetivos taludes de aterro 

e de escavação, ramos de ligação, bermas, passeios e órgãos de drenagem, face aos 

diferentes usos do solo e benfeitorias, em articulação com o Plano de Expropriações a 

desenvolver. 

7.2.4. Ambiente Sonoro 

• Será desenvolvido o Projeto de Proteção Sonora para a solução de projeto final, que 

contemplará o dimensionamento das medidas de minimização necessárias ao cumprimento 

dos limites legais de exposição máxima estabelecidos no Regulamento Geral do Ruído, de 

acordo o estudo acústico apresentado no EIA e com as medidas propostas no Capítulo 7.4.2, 

adiante apresentado. 

7.2.5. Sistemas Ecológicos 

• Dada a baixa relevância ecológica da área de estudo, a reduzida extensão do traçado, 

juntamente com o facto da passagem inferior proporcionada pela ponte sobre rio Ave vir a 

funcionar adequadamente como passagem para fauna não se considera necessária a 

inclusão de infraestruturas com este propósito. Todavia, caso seja considerado tecnicamente 

possível, na fase de Projeto de Execução, sugere-se a adaptação das eventuais passagens 

hidráulicas previstas.  

Nesse contexto, tendo em conta que a presença de água, mesmo que em níveis reduzidos, 

constitui uma limitação à sua utilização pela maioria dos animais, deve ter-se em conta a 

implementação de passadiços. Estas estruturas aumentam o potencial destas passagens 

hidráulicas para a fauna devendo ser projetados de forma a manterem-se acima do nível da 

água na maior parte do tempo, conforme exemplo apresentado seguidamente (Figura 127). 
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Figura 127 – Exemplo de uma Passagem Hidráulica adaptada para fauna através da implementação 

de um passadiço (imagem de: Garcia, G. (2015) 

 

7.2.6. Componente Social 

• Deverá ser desenvolvido um Projeto de Iluminação da via que contemple a instalação de 

equipamento normalizado adequado ao local. 

• A implementação de passadeiras para peões e sinalização luminosa que promova uma maior 

segurança pedonal. 

7.2.7. Ordenamento do Território e Condicionantes ao Uso do Solo 

• Será efetuada a análise e levantamento exaustivo das redes de infraestruturas e projetado o 

seu restabelecimento, em articulação com as respetivas entidades gestoras, no âmbito do 

Projeto de Serviços Afetados.  

• Deverão ser instruídos os pedidos de Utilização de Recursos Hídricos, junto da APA-ARH 

Norte por forma a autorizar as intervenções em Domínio Hídrico (DH) e Domínio Público 

Hídrico (DPH), necessária construção do projeto. 

• Deverão ser instruídos os pedidos de autorização da ocupação de solos da RAN e da REN, 

ao abrigo dos respetivos Regimes Jurídicos, junto das autoridades competentes. 

• Pedido de autorização para abate de sobreiros, junto do ICNF, ao abrigo do  Decreto-Lei n.º 

169/2001, de 25 de maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de junho. 

https://dre.pt/util/getpdf.asp?s=dip&serie=1&iddr=2001.121A&iddip=20011616
https://dre.pt/util/getpdf.asp?s=dip&serie=1&iddr=2001.121A&iddip=20011616
https://dre.pt/util/getpdf.asp?s=dip&serie=1&iddr=2004.152A&iddip=20041911
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7.2.8. Paisagem 

• Será desenvolvido o Projeto de Integração Paisagística com o objetivo de integrar o projeto 

na envolvente, garantindo as relações de continuidade com a paisagem em que a via se 

insere, implementando uma estrutura verde adequada, salvaguardando a estabilização dos 

taludes e protegendo da erosão todos os solos afetados pelas intervenções, promovendo o 

reequilíbrio ecológico.  

7.2.9. Resíduos 

• Será elaborado o Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, de 

acordo com o modelo disponibilizado pela APA, de acordo com o Decreto-Lei n.º 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 (RCD), compreendendo a sua prevenção, 

reutilização e as suas operações de recolha, transporte, armazenagem, triagem, tratamento, 

valorização e eliminação, e com o Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, que estabelece 

o regime geral da gestão de resíduos. 

7.3. FASE DE CONSTRUÇÃO 

7.3.1. Medidas genéricas 

Fase prévia da obra 

• Elaborar um Plano de Gestão ou Acompanhamento Ambiental (PAA), onde se inclua o 

planeamento da execução de todos os elementos das obras e a identificação e 

pormenorização das medidas de minimização a implementar na fase da execução das obras, 

e respetiva calendarização. Este PAA será o documento base para o Acompanhamento 

Ambiental que se propõe para a fase de construção. O PAA poderá ser elaborado pelo Dono 

da Obra e integrado no Processo de Concurso da Empreitada, ou ser elaborado pelo 

Empreiteiro antes do início da execução da obra, desde que previamente sujeito à aprovação 

do Dono da Obra. As cláusulas técnicas ambientais constantes do PAA comprometem o 

Empreiteiro e o Dono da Obra a executar todas as medidas de minimização identificadas, de 

acordo com o planeamento previsto. As medidas apresentadas para a fase de construção da 

Variante à EN 14, bem como as medidas que vierem a decorrer do processo de AIA, devem 

ser incluídas nesse PAA a ser elaborado, sempre que se verificar necessário, e sem prejuízo 

de outras que se venham a verificar necessárias. 
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• Elaborar um Plano de Emergência Ambiental, que deve prever os meios de atuação em 

casos de derrames e de outras situações que possam causar a poluição ou degradação do 

meio envolvente. Este Plano deverá ser implementado durante a fase de construção. 

• Divulgar o programa de execução das obras às populações interessadas, designadamente 

à população residente na área envolvente. A informação disponibilizada deve incluir o objetivo, 

a natureza, a localização da obra, as principais ações a realizar, respetiva calendarização e 

eventuais afetações à população, designadamente a afetação das acessibilidades. Esta 

divulgação poderá ser realizada através de documento informativo a afixar na(s) Junta(s) de 

Freguesia. 

• Implementar um mecanismo de atendimento ao público para esclarecimento de dúvidas e 

atendimento de eventuais reclamações. 

• Realizar ações de formação e de sensibilização ambiental para os trabalhadores e 

encarregados envolvidos na execução das obras relativamente às ações suscetíveis de 

causar impactes ambientais e às medidas de minimização a implementar, designadamente 

normas e cuidados a ter no decurso dos trabalhos. 

 

Fase de construção 

Localização dos estaleiros e parques de materiais 

Na presente fase dos trabalhos – Projeto Base - ainda não está definido o número de estaleiros 

necessários à obra nem a respetiva localização. No entanto, atendendo a que o projeto se desenvolve 

a sul e a norte do rio Ave, poderá justificar-se a necessidade de existência de, pelo menos, dois 

estaleiros principais, sendo também provável que a Ponte sobre o Rio Ave possa vir a constituir obra 

independente, com estaleiro próprio. 

De uma forma geral os estaleiros e parques de materiais devem: 

• Localizar-se preferencialmente no interior da área de intervenção ou em áreas degradadas 

ou, alternativamente, recorrer a áreas anteriormente ocupadas por outros estaleiros. 

• Privilegiar locais de declive reduzido e com acesso próximo, para evitar ou minimizar 

movimentações de terras e abertura de acessos. 

• Ser instalados o mais afastados possível das zonas habitadas, por forma a evitar problemas 

de ruído e de poluição atmosférica (emissões de poeiras); 

Os estaleiros e os parques de materiais não devem ser implantados: 

• Na proximidade de áreas urbanas e/ou turísticas; 
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• Em locais identificados como sensíveis em termos de ruído. Se de todo não for possível 

cumprir um distanciamento de cerca de 100 m aos locais sensíveis, as zonas mais ruidosas 

do estaleiro deverão ser protegidas; 

• Em áreas classificadas da Reserva Agrícola Nacional (RAN) ou da Reserva Ecológica 

Nacional (REN); 

• Em áreas com ocupação agrícola; 

• Outras áreas onde possam ser afetadas espécies de flora e de fauna protegidas por lei, 

nomeadamente sobreiros e/ou azinheiras; 

• Áreas do domínio hídrico; 

• Áreas inundáveis; 

• Zonas de proteção de águas subterrâneas (áreas de elevada infiltração); 

• Zonas de proteção do património; 

• Locais sensíveis do ponto de vista geotécnico; 

• Locais sensíveis do ponto de vista paisagístico; 

• Em zonas ocupadas por sobreiros e/azinheiras; 

• Em áreas com os habitats 4030, 91E0 e 9230.  

 

Os estaleiros e parques de materiais devem ser vedados, de acordo com a legislação aplicável, de 

forma a evitar os impactes resultantes do seu normal funcionamento. 

No desenho IRFEN14-EIA-31 do presente EIA, apresenta-se a Carta de Condicionantes à localização 

de estaleiros com a delimitação das zonas condicionadas para a implantação dos mesmos e 

respetivas infraestruturas de apoio. 

Por fim, refere-se que a responsabilidade de localização de estaleiros, bem como das áreas de 

depósito cabe ao empreiteiro que deverá ter em consideração as recomendações expostas 

anteriormente, sendo a respetiva seleção sujeita obrigatoriamente à aprovação da Fiscalização da IP. 

Zonas de depósito de terras excedentes/Zona de empréstimo de materiais 

De acordo com a estimativa efetuada no âmbito do Projeto Base, será necessário recorrer a 65 000 m3 

de terras de empréstimo, sendo também necessário recorrer a áreas de depóstico de um volume de 

terras excedentes de 94 000 m3 provenientes de escavação. 

Uma das hipóteses para a deposição das terras excedentes poderá passar pela deposição desses 

materiais em antigas pedreiras abandonadas, para preencher os vazios e modelar o terreno. Contudo, 

soluções como esta estarão sempre dependentes de uma avaliação das opções existentes e do seu 

grau de adequabilidade, bem como do cumprimento dos requisitos legais a este nível.  
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De uma forma geral considera-se que os materiais de empréstimo a utilizar no Projecto deverão ter 

origem nas unidades de extracção de inertes na região, de forma a minimizar distâncias de transporte 

destes materiais.  

Acessos 

A parte sul do Projecto da Variante à EN14 desenvolve-se em áreas de elevada densidade urbana e 

viária. Por forma a minimizar os impactes da obra sobre a rede viária local e sobre as populações que 

residem numa maior proximidade da área de implantação, o Empreiteiro deverá apresentar ao Dono 

da Obra, para aprovação, um Plano de Acessos ao(s) Estaleiro(s) com o objetivo de definir os 

acessos às instalações e às frentes de obra, assegurar as acessibilidades à população, minimizar a 

incomodidade causada à população decorrente da circulação de viaturas e equipamentos em obra e 

minimizar situações de congestionamento de tráfego e dificuldades na circulação viária.  

Transporte de materiais 

No que respeita ao transporte de materiais de/para o estaleiro o Empreiteiro deverá: 

• Estudar e submeter à aprovação do Dono da Obra os percursos mais adequados para 

proceder ao transporte de equipamentos e materiais de/para o estaleiro, das terras de 

empréstimo e/ou materiais excedentários a levar para destino adequado, bem como as 

condições de transporte dos mesmos bem como as condições de transporte dos mesmos, de 

acordo com o que vier a prever no Plano de Acessos acima referido. 

• Assegurar o transporte de materiais de natureza pulvurolenta ou do tipo particulado em 

veículos adequados, com a carga coberta, de forma a impedir a dispersão de poeiras. 

• Os percursos deverão evitar a passagem no interior dos aglomerados populacionais. Sempre 

que a travessia de zonas habitadas for inevitável, deverão ser adoptadas velocidades 

moderadas, de forma a minimizar a emissão de poeiras. 

• Proceder à sinalização dos trabalhos e dos acessos à obra  

No que respeita ao funcionamento da maquinaria no estaleiro o Empreiteiro deverá: 

• Assegurar que são seleccionados os métodos construtivos e os equipamentos que originem 

o menor ruído possível. 

• Garantir a presença em obra unicamente de equipamentos que apresentem homologação 

acústica nos termos da legislação aplicável e que se encontrem em bom estado de 

conservação/manutenção. 

• Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos afectos à obra, 

de forma a manter as normais condições de funcionamento e assegurar a minimização das 

emissões gasosas, dos riscos de contaminação dos solos e das águas, e de forma a dar 

cumprimento às normas relativas à emissão de ruído. 
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• Garantir que as operações mais ruidosas que se efectuem na proximidade de habitações se 

restringem ao período diurno e nos dias úteis, de acordo com a legislação em vigor. 

• Os locais de estacionamento das máquinas e viaturas devem ser pavimentados e dotados de 

sistemas de drenagem de águas pluviais. 

• Proceder à pavimentação provisória das vias internas do local das obras, de forma a evitar o 

levantamento de poeiras através da circulação de veículos e maquinaria. 

• Proceder à aspersão regular e controlada de água, sobretudo durante os períodos secos e 

ventosos, nas zonas de trabalhos e nos acessos utilizados pelos diversos veículos, onde 

poderá ocorrer a produção, acumulação e ressuspensão de poeiras. 

• A saída de veículos das zonas de estaleiros e das frentes de obra para a via pública deverá 

obrigatoriamente ser feita de forma a evitar a sua afetação por arrastamento de terras e lamas 

pelos rodados dos veículos. Sempre que possível, deverão ser instalados dispositivos de 

lavagem dos rodados e procedimentos para a utilização e manutenção desses dispositivos 

adequados. 

Gestão de efluentes, resíduos e produtos 

• O Empreiteiro deverá adotar práticas corretas e adequadas na exploração do(s) estaleiro(s), 

nomeadamente no que se refere à correta gestão dos produtos manuseados, efluentes e 

resíduos que serão produzidos.  

Assim deverá o Empreiteiro definir e implementar um Plano de Gestão de Resíduos, 

considerando todos os resíduos susceptíveis de serem produzidos na obra, com a sua 

identificação e classificação, em conformidade com a Lista Europeia de Resíduos (LER), a 

definição de responsabilidades de gestão e a identificação dos destinos finais mais adequados 

para os diferentes fluxos de resíduos. 

Desactivação do Estaleiro 

• A desactivação da área afecta aos trabalhos para a execução da obra, com a desmontagem 

dos estaleiros e remoção de todos os equipamentos, maquinaria de apoio, depósitos de 

materiais, entre outros. 

• A limpeza destes locais, no mínimo com a reposição das condições existentes antes do início 

dos trabalho, recorrendo a medidas de descompactação e arejamento dos solos e/ou eventual 

cobertura com terra viva e sementeira. 

• Estas medidas deverão estar integradas num projecto de recuperação da zona dos estaleiros, 

a apresentar pelo Empreiteiro em fase de obra. 
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• Proceder à recuperação de caminhos e vias utilizados como acesso aos locais em obra, assim 

como os pavimentos e passeios públicos que tenham eventualmente sido afectados ou 

destruídos. 

• Assegurar a reposição e/ou substituição de eventuais infraestruturas, equipamentos e/ou 

serviços existentes nas zonas em obra e áreas adjacentes, que sejam afetadas no decurso 

da obra. 

• Assegurar a desobstrução e limpeza de todos os elementos hidráulicos de drenagem que 

possam ter sido afetados pelas obras de construção. 

7.3.2. Medidas Específicas 

7.3.2.1. Clima 

• Embora se considerem negligenciáveis os impactes sobre o clima, recomenda-se que a 

remoção de vegetação seja limitada ao mínimo indispensável para evitar que a abrangência 

espacial do impacte microclimático seja maior, particularmente no aumento da temperatura 

do ar junto ao solo. 

• Nas áreas de proteção da rodovia, deverá ser promovida a recuperação através de cobertura 

vegetal para reduzir ao mínimo a alteração da temperatura nas imediações da via. 

• Recomenda-se, ainda, como medida mitigadora, uma adequada sinalização rodoviária. 

7.3.2.2. Geologia e Geomorfologia 

• Revestimento vegetal dos taludes com espécies adequadas, assim como adoção de soluções 

de drenagem superficial de modo a evitar o efeito erosivo das águas superficiais, tais como 

valas de crista, valetas de banqueta e coletores convenientemente espaçados; 

• No caso de, ainda durante a fase de construção, ocorrerem chuvas intensas que provoquem 

a erosão da terra vegetal ainda não fixada pelo crescimento das espécies vegetais e/ou 

iniciem o ravinamento dos taludes, deverá se recolocar a terra vegetal, de forma a evitar o 

desenvolvimento dos ravinamentos; 

• A medida geral a tomar contra o ravinamento dos taludes passa pela aplicação da camada de 

terra vegetal associada à plantação de espécies vegetais. Esta ação deverá ser efetuada o 

mais rapidamente possível após a abertura das escavações, de modo a que os taludes 

disponham de proteção aquando da ocorrência das primeiras chuvas; 

• Drenagem interna dos taludes, através da instalação de máscaras e esporões drenantes ou 

da execução de geodrenos horizontais nos taludes de modo a minimizar o efeito da erosão 

interna; 
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• Minimizar os impactes erosivos causados pelo tráfego dos equipamentos de construção, 

através da limitação da circulação de todos os equipamentos, e em especial os mais pesados, 

a um corredor o mais estreito possível, bem o tratamento desses terrenos, melhorando as 

suas condições de compactação, com vista a dificultar a erosão. 

7.3.2.3. Solos e Uso Atual do Solo 

• Após o desmantelamento dos estaleiros deve proceder-se ao revolvimento de todas as terras 

compactadas com os trabalhos de construção, para descompactação e arejamento do solo. 

• Esta descompactação será efetuada por intermédio de uma escarificação superficial, após a 

qual deverá ser aplicada uma camada de terra arável, seguida de revestimento vegetal com 

espécie adequadas à região; 

• Deverá efetuar-se o controle rigoroso na manutenção de veículos e máquinas de trabalho, de 

modo a evitar derrames de óleos e combustíveis no solo; 

• Deverão ser estudadas alternativas de utilização de infraestruturas afetadas com a execução 

da obra, tais como paragens de autocarro, passeios, passagens pedonais, passadeiras, de 

forma a destabilizar o menos possível os hábitos e qualidade de vida das populações da 

envolvente da zona de intervenção.  

• Deverá igualmente ser assegurado o restabelecimento de todos os acessos a propriedades 

que forem afetados pelo desenvolvimento do projeto. 

• Implementar a sinalização adequada para as zonas de condicionamento de tráfego. 

• Reparação de eventuais estragos causados, nomeadamente nas vias de comunicação, bens 

imobiliários, terrenos agrícolas, muros, vedações e serviços afetados, em consequência das 

obras e desvios de tráfego. 

• Respeitar as restrições à localização dos estaleiros, referidas no capítulo 7.3.1 e apresentadas 

no Desenho IRFEN14-EIA-31. 

• Reutilização da maior percentagem possível dos materiais escavados nos aterros a construir, 

tal como foi referido para a geologia e paisagem, no sentido de minimizar empréstimos de 

terras. 

• Os solos de melhor qualidade, correspondentes à designada terra vegetal, que são escavados 

deverão ser integralmente aproveitados no revestimento dos taludes da estrada. 

• O revestimento dos taludes com vegetação deverá ser iniciado o mais cedo possível, para 

evitar o risco de erosão dos taludes expostos e o encaminhamento de material sólido para as 

linhas de água, tal como se propôs no âmbito dos recursos hídricos e da paisagem. 

• Dever-se-á restringir os acessos e as áreas de trabalho ao que se encontra estipulado no 

projeto, evitando a degradação de áreas circundantes. 
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7.3.2.4. Recursos Hídricos 

• Instalação de Estaleiros, Oficinas ou outras estruturas de suporte à fase de construção do 

Projecto, em áreas a jusante, no sentido do escoamento subterrâneo, das captações de água 

subterrânea privadas licenciadas e das captações de água subterrânea para abastecimento 

público ou, na impossibilidade de encontrar áreas com estas características, escolher áreas 

que apesar de se situarem a montante das captações estejam a distâncias suficientemente 

grandes para não causar impactes;  

• As operações a realizar nos estaleiros de obra que envolvam a manutenção e lavagem de 

toda a maquinaria, bem como o manuseamento de óleos, lubrificantes ou outras substâncias 

poluentes, passíveis de contaminar as águas subterrâneas, deverão ser realizadas em locais 

apropriados e devidamente impermeabilizados; 

• Implantação de sistemas de tratamento de águas residuais adequados nos Estaleiros e 

Oficinas, ou drenagem das mesmas para o sistema de águas residuais local, evitando assim 

o impacte associado à contaminação das águas subterrâneas; 

• Delimitação dos corredores de movimentação de máquinas e outros equipamentos nos 

acessos a Estaleiros e Oficinas, de modo a evitar o aumento da área de compactação dos 

solos e a sua consequente impermeabilização; 

• Sempre que existir a necessidade de rebaixar os níveis freáticos, a água bombeada deverá 

ser devolvida às linhas de água imediatamente a jusante da zona de obra, de forma a 

minimizar os impactes no processo de recarga dos aquíferos. A qualidade da água lançada 

nas linhas de água deve ser respeitada, na medida em que estes cursos podem ser fontes de 

recarga para os aquíferos; 

• Garantia de proteção/restabelecimento de captações de água subterrânea afetadas. Tal como 

já referido, de acordo com os dados da APA, I.P. – ARH Norte existe uma captação que será 

diretamente afetada e mais duas potencialmente afetadas, dado se localizarem a cerca de 20 

metros da área a intervencionar. Na eventualidade de uma possível afetação destas 

captações, o prejuízo para o proprietário da captação poderá ser minimizado, através da 

atribuição de indemnização; 

• As movimentações de terras deverão, tanto quanto possível, realizar-se em épocas mais 

húmidas em que o solo se encontra menos seco, de modo a reduzir a quantidade de poeiras 

suspensas que se poderão depositar nas linhas de água.  

• Nos períodos secos deverá proceder-se ao humedecimento das vias de circulação de 

maquinaria pesada, e das áreas de aterro/terraplanagem por aspersão.  

• Após a conclusão dos trabalhos deverá proceder-se à limpeza e remoção de eventual 

obstrução do meio hídrico, com materiais excedentes gerados na obra. 
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7.3.2.5. Qualidade do Ar 

• As zonas de intervenção da obra, sobretudo as que se localizam nas proximidades de áreas 

de ocupação sensível (indicadas anteriormente como as áreas de proximidade a recetores 

sensíveis, principalmente de ocupação urbana) devem se adequadamente delimitadas com 

recurso a tapumes. Esta medida evita ainda a concentração de pessoas a assistir ao 

desenvolvimento dos trabalhos que estariam particularmente expostas à emissão de 

poluentes da qualidade do ar. 

• Durante as ações de movimentações de terras, as superfícies dos terrenos e as terras a 

movimentar devem ser humedecidas a fim de minimizar a dispersão de poeiras por ação do 

vento e da operação das máquinas e veículos afetos à obra. A ressuspensão de poeiras, 

sobretudo em zonas não pavimentadas da obra deve ser minimizada, igualmente pela 

aspersão periódica de água. Esta medida reveste-se de primordial importância nas 

imediações de zonas habitacionais e outras de permanência de pessoas próximas do traçado 

bem como de áreas agrícolas e das áreas de pastoreio para a criação animal existente na 

zona em estudo. 

• As terras a transportar de e para a obra devem ser cobertas de forma a minimizar a emissão 

de poeiras durante o transporte. 

• Os depósitos de terras na zona de obra devem ser cobertos a fim de evitar a dispersão de 

poeiras para as áreas de imediação do traçado; 

• Os rodados dos veículos e máquinas de apoio à construção devem ser lavados, sobretudo à 

saída da zona de obra; 

• A preparação de betão e asfalto betuminoso deve ocorrer à maior distância possível das zonas 

habitacionais; 

• Os veículos e máquinas de obra devem ser sujeitos a uma cuidada manutenção a fim de evitar 

as emissões excessivas e desnecessárias de poluentes para a atmosfera, provocadas por 

uma carburação ineficiente. 

• Em caso de necessidade de instalação de novas centrais de betão e betuminosos, estas 

deverão ser alvo de processo de licenciamento. 

• A integração paisagística do traçado com manchas arbóreas e arbustivas constituirá uma 

barreira física à dispersão de poluentes do tráfego rodoviário, sendo por isso a medida de 

minimização (a implementar na fase de obra) que se reveste de maior importância. 

7.3.2.6. Ambiente Sonoro 

• Para a fase de construção, apenas existem limites específicos a cumprir se ocorrerem 

atividades junto a Escolas ou Hospitais, nos horários de funcionamento desses 
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estabelecimentos, ou junto a Habitações, no horário 20h-8h de dias úteis e/ou ao fim de 

semana e/ou feriados, e se as atividades tiverem duração superior a 30 dias (Artigo 14.º e 15.º 

do DL 9/2007). 

• Caso ocorram atividades junto a Escolas ou Hospitais, nos horários de funcionamento desses 

estabelecimentos, ou junto a Habitações no horário 20h-8h de dias úteis e/ou ao fim de 

semana e/ou feriados, e se as atividades tiverem duração superior a 30 dias, atendendo ao 

Artigo 14.º e 15.º do Regulamento Geral do Ruído, deverá ser solicitada Licença Especial de 

Ruído à Câmara Municipal. 

• Em qualquer caso deverão ser verificadas as Medidas de Minimização Gerais da Fase de 

Construção estabelecidas pela Agência Portuguesa do Ambiente, donde se destacam as 

seguintes Medidas na Componente Ruído: 

- Assegurar que são selecionados os métodos construtivos e os equipamentos que 

originem o menor ruído possível. 

- Garantir a presença em obra unicamente de equipamentos que apresentem homologação 

acústica nos termos da legislação aplicável e que se encontrem em bom estado de 

conservação/manutenção. 

- Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos afetos à 

obra, de forma a manter as normais condições de funcionamento e assegurar a 

minimização das emissões gasosas, dos riscos de contaminação dos solos e das águas, 

e de forma a dar cumprimento às normas relativas à emissão de ruído. 

- Garantir que as operações mais ruidosas que se efetuem na proximidade de habitações 

se restringem ao período diurno e nos dias úteis, de acordo com a legislação em vigor. 

- Devem ser adotadas soluções estruturais e construtivas dos órgãos e edifícios, e 

instalação de sistemas de insonorização dos equipamentos e/ou edifícios que alberguem 

os equipamentos mais ruidosos, de modo a garantir o cumprimento dos limites 

estabelecidos no Regulamento Geral do Ruído. 

• Nos veículos pesados de acesso à obra, o ruído global de funcionamento não deve exceder 

em mais de 5 dB(A) os valores fixados no livrete, de acordo com o nº 1 do Artigo 22º do DL 

9/2007. 

• As áreas de estaleiro e outras infraestruturas necessárias à obra devem ser afastadas dos 

recetores identificados ou de outros edifícios habitacionais, ou com sensibilidade ao ruído. 

7.3.2.7. Sistemas Ecológicos 

• A escolha dos locais de apoio de obra (estaleiros) deverá ter como critérios a escolha de áreas 

já degradadas e afastadas das linhas de água ou de áreas com vegetação natural;  
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• Definir e delimitar as vias de acesso às obras, preferencialmente utilizando vias ou caminhos 

já existentes ou atravessando áreas já degradadas; 

• A movimentação de pessoas e máquinas deve realizar-se em troços previamente definidos; 

• Manutenção das margens e vegetação ribeirinha nas linhas de água. Apesar de se 

encontrarem muito alterados, os corredores de vegetação ripícola são um dos biótopos mais 

significativos na área, pelo que devem ser mantidos e pouco perturbados; 

• Limitar as ações de terraplanagem/decapagem do solo/desbaste da vegetação a 

determinados períodos do ano, caso seja possível - o período compreendido entre setembro 

e março deverá ser o mais aconselhável para a execução da maioria das obras, já que permite 

defender o período de reprodução da maior parte da fauna; 

• O corte da vegetação deverá ser reduzido ao essencial, com especial destaque na área de 

Habitat 4030pt2 e de Habitat 9230pt1, devendo vedar-se a área a salvaguardar destes 

habitats, com fita sinalizadora, de forma a garantir o cumprimento desta medida. 

• O caderno de encargos da empreitada deverá determinar que a empresa responsável pela 

construção do Projeto – e respetivas entidades eventualmente subcontratadas, 

independentemente da sua natureza – deverão ser informadas da localização do Habitat 

4030pt2 e do Habitat 9230pt1, da relevância do mesmo e da responsabilidade de transmitir a 

informação a todos os funcionários alocados à obra; 

• Em fase de projeto de execução, dever-se-á proceder à estimativa dos sobreiros sujeitos a 

corte, com referência aproximada do número de árvores por hectare; 

• Instrução pelo proponente do Projeto dos devidos requerimentos de abate de sobreiros, 

conforme legislação aplicável. 

7.3.2.8. Componente Social 

• A localização dos estaleiros deverá ser criteriosamente escolhida, não devendo ser utilizados 

solos com boa capacidade agrícola. Também devem ser excluídas desta localização a 

proximidade de áreas habitacionais. Esta medida também se aplica à localização das 

eventuais áreas de depósito temporário de terras e materiais.  

• Sinalizar de forma adequada e esclarecedora a área de obra e despectivos acessos, 

procedendo à vedação temporária das áreas de maior movimentação de solos, 

nomeadamente ao nível das escavações. 

• Não efetuar as atividades mais ruidosas junto das áreas habitacionais durante o período 

noturno. 

• No caso de desmonte dos materiais com recurso a explosivos (caso venha a verificar-se 

necessário), deverão ser efetuados avisos prévios às populações locais e à circulação. A sua 
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execução deverá ter em conta os cuidados necessários para que não haja afetação de 

habitações, pessoas e veículos.  

• Restabelecer de forma permanente todos os caminhos agrícolas e florestais cortados 

temporária ou definitivamente. 

• Sempre que possível deverá ser utilizada mão-de-obra local, na fase de construção, 

beneficiando a população residente dos lugares próximos do empreendimento. Esta medida 

funciona como contrapartida pela afetação que incide de forma mais direta sobre a população 

da área próxima da intervenção. 

• Informar, devida e atempadamente, a população local, das características do projeto e dos 

condicionalismos que provocará ao seu dia-a-dia com especial incidência nas condições de 

segurança e limitações à zona de obra, fazendo também referência aos seus objetivos, 

benefícios e calendarização prevista. 

• A divulgação à população seja feita em articulação com a autarquia local, nomeadamente 

Juntas de Freguesia, utilizando diversos meios de informação (painéis informativos, folhetos, 

websites das entidades e outros que se considerem adequados para o efeito); 

• De modo a promover a melhor aceitação do projeto por parte dos proprietários que virão a ser 

afetados, nomeadamente os que possuam terrenos incluídos na faixa de expropriação, o 

promotor do projeto deverá informar os mesmos adequadamente e com antecedência; 

• Não deve ocorrer qualquer tipo de afetação ou ocupação, temporária ou definitiva, dos 

terrenos a expropriar, sem a expressa autorização dos proprietários ou, na ausência desta, 

antes da conclusão da expropriação ou da posse administrativa dos terrenos.  

• Os veículos pesados afetos à obra, sempre que transportem terras e se verifiquem situações 

de vento forte ou chuvas intensas, deverão circular com coberturas adequadas, que impeçam 

a dispersão de materiais. 

• Também deverá ser recomendada a circulação das viaturas afetas às obras com os faróis 

ligados em “médios” durante o dia. Tal facto reduzirá a possibilidade de ocorrência de 

acidentes nas localidades atravessadas, limitando ao mesmo tempo a perturbação do 

quotidiano dos habitantes dessas localidades. 

• Os acessos à obra e às áreas de estaleiro deverão ser mantidos limpos, evitando a sujidade 

do pavimento na via pública através de limpezas regulares dos pneus dos camiões e 

máquinas. 

• A afetação de serviços (luz, telecomunicações, água e gás) deverá ser comunicada à 

população com a devida antecedência e com informação (período e duração da afetação) que 

permita aos utentes aumentar a perceção de controlo e gerir a situação de incomodidade no 

seu quotidiano. 
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• Reparar atempadamente todos os danos verificados no decurso das atividades associadas à 

obra, em habitações e outras edificações. 

• Promover a formação e sensibilização dos trabalhadores, visando a importância do seu 

desempenho na melhoria da qualidade ambiental na área afeta à obra. 

• Antes da entrada em funcionamento da estrada deverão ser recuperados os acessos 

temporários, bem como estradas e caminhos danificados durante a realização das obras. 

7.3.2.9. Ordenamento do Território e Condicionantes ao Uso do Solo 

• Deverá ser evitada a interferência com áreas legalmente condicionadas, servidões e 

restrições, para além do estritamente necessário para implantação do projeto. 

7.3.2.10. Património 

• A implementação deste projeto deverá ter acompanhamento arqueológico permanente e 

presencial durante as operações que impliquem movimentações de terras (desmatações, 

escavações, terraplenagens, depósitos e empréstimos de inertes), quer estas sejam feitas em 

fase de construção, quer nas fases preparatórias, como a instalação de estaleiros, abertura 

de caminhos ou desmatação. 

• O acompanhamento deve ser efetuado por um arqueólogo, por frente de trabalho, quando as 

ações inerentes à implementação do projeto não sejam sequenciais, mas sim simultâneas. 

• Efetuar a prospeção arqueológica sistemática após a desmatação das áreas de estaleiros, 

áreas de empréstimo e depósito de terras, caminhos e acessos à obra e outras áreas 

funcionais da obra que não tenham sido prospetadas no EIA, sendo que de acordo com os 

resultados obtidos, podem vir a ser condicionadas. 

• No caso de, na fase de construção, forem detetados vestígios arqueológicos, a obra deve ser 

suspensa nesse local, ficando o arqueólogo obrigado a comunicar de imediato à tutela essa 

ocorrência, devendo igualmente propor as medidas de minimização a implementar. 

• As ocorrências arqueológicas que vierem a ser reconhecidas no decurso do 

Acompanhamento Arqueológico da obra devem, tanto quanto possível e em função do valor 

do seu valor patrimonial, ser conservadas in situ, de tal forma que não se degrade o seu estado 

de conservação atual, ou serem salvaguardadas pelo registo. 

• Os achados móveis efetuados no decurso destas medidas devem ser colocadas em depósito 

credenciado pelo organismo de tutela do património móvel. 

• Antes da obra ter início deverá ser apresentado e discutido, por todos os intervenientes, o 

Plano Geral de Acompanhamento Arqueológico (documento a elaborar pela equipa 

responsável pelos trabalhos arqueológicos). 
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• As observações realizadas pela equipa de arqueologia deverão ser registadas em Fichas de 

Acompanhamento, que têm os seguintes objetivos principais: 

o Registar o desenvolvimento dos trabalhos de minimização. 

o Registar todas as realidades identificadas durante o acompanhamento arqueológico 

(de carácter natural e de carácter antrópico) que fundamentam as decisões tomadas: 

o prosseguimento da obra sem necessidade de medidas de minimização 

extraordinárias ou a interrupção da mesma para proceder ao registo dos contextos 

identificados e realizar ações de minimização arqueológica, como por exemplo, 

sondagens arqueológicas de diagnóstico. 

• No final dos trabalhos de campo, deverá ser entregue um relatório final, que deverá 

corresponder à síntese de todas as tarefas executadas. Assim, deverá ser feito um texto, no 

qual serão apresentados os objetivos e as metodologias usadas, bem como, uma 

caraterização sumária do tipo de obra, os tipos de impacte provocados e um retrato da 

paisagem original. 

• Por fim, deverão ser caraterizadas todas as medidas de minimização realizadas, os locais de 

incidência patrimonial eventualmente identificados e descritos criteriosamente todos os sítios 

afectados pelo projeto. 

• 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 proteção de cada local referido na carta geral 

de sítios, desde que não seja afetado directamente pelo projeto. 

▪ A área de proteção deverá ter cerca de 50m em torno do limite máximo da 

área afetada pela obra. No entanto, podem ser mantidos os acessos à obra 

já existentes. 

▪ A sinalização e a vedação deverão ser realizadas com estacas e fita 

sinalizadora, que deverão ser regularmente repostas. 

- Realização de sondagens arqueológicas manuais, no caso de se encontrarem contextos 

habitacionais ou funerários, durante o acompanhamento arqueológico. 

▪ 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. 
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7.3.2.11. Paisagem 

• Delimitação clara da área de intervenção de forma a conter quaisquer intervenções negativas 

em elementos importantes da paisagem envolvente, nomeadamente parcelas agrícolas e 

galerias ripícolas, nomeadamente na zona de atravessamento da nova ponte (PK 0+950 a PK 

1+025) e junto a um dos lados da nova via entre o PK 1+625 a PK 1+775. 

• Localização dos estaleiros e infraestruturas associadas à construção, em zonas de menor 

sensibilidade visual; 

• Evitar as zonas de maior declive para a localização de zonas de depósito permanente ou 

temporário de terras, Caso seja necessário utilizar estas zonas, deverão ser equacionadas 

medidas de prevenção dos fenómenos erosivos, nomeadamente através da modelação do 

terreno e posterior integração paisagística; 

• Aspersão hídrica periódica, particularmente durante o período estival, nas área de estaleiro e 

nos acessos à obra, de forma a reduzir a emissão de poeiras e/ou outros materiais, provocada 

pela deslocação de maquinaria pesada; 

• Durante o armazenamento temporário de terras, deve efetuar-se a sua proteção com 

coberturas impermeáveis. As pilhas de terra devem ter uma altura que garanta a sua 

estabilidade; 

• Previamente aos trabalhos de movimentação de terras, proceder à decapagem de terra 

vegetal em todas as áreas intervencionadas e seu acondicionamento em pargas para sua 

posterior reutilização em áreas afetadas pela obra; 

• A decapagem de solos e as ações de desmatação e alterações dos usos do solo, deverão 

ficar restritas ao estritamente indispensável à execução da obra; 

• A utilização da terra vegetal deverá ocorrer com a maior brevidade possível, ou seja, à medida 

que os trabalhos de terraplanagem dos taludes vão ficando concluídos; 

• Proceder à modelação dos taludes de aterro e escavação adotando sempre que possível um 

perfil sinusoidal, adoçando a crista do talude de modo a estabelecer uma concordância suave 

com o terreno natural, em conjugação com o revestimento vegetal tendo em vista o combate 

à erosão; 

• O revestimento vegetal dos taludes e áreas expropriadas deverão ser efetuados com a maior 

celeridade possível, ou seja, à medida que os trabalhos de movimentações de terras vão 

sendo terminados, de modo a favorecer uma rápida cobertura vegetal das áreas 

intervencionadas, evitando a erosão das superfícies inclinadas e promovendo, dessa forma, 

a sua eficaz estabilização. 

• Implementação do Projeto de Integração Paisagística na área expropriada e em todas as 

áreas afetadas pela obra (estaleiros, áreas de empréstimo e de depósito, entre outras) de 
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modo a reconstituir a situação previamente existente e garantir um adequado enquadramento 

da via na paisagem envolvente garantindo: 

▪ O restabelecimento das condições naturais de infiltração, através da descompactação 

e arejamento dos solos, de todas as áreas afetada pela obra; 

▪ O restabelecimento do uso anteriormente existente na zona sob a nova ponte, 

nomeadamente caminhos pedonais/cicláveis assim como a galeria ripícola, com 

recurso a espécies arbustivas características destes ecossistemas; 

▪ O reforço da plantação arbórea e arbustiva nos taludes de encontro da ponte com o 

terreno natural, bem como nos taludes contíguos à passagem inferior; 

▪ A disposição das plantações de forma a criar volumes consistentes que enquadrem 

os taludes dos encontros da via com as obras de arte. 

▪ Nas situações de maior acessibilidade visual deverá ser proposta a plantação de 

faixas (arbóreas e arbustivas), não contínuas, com desenvolvimento paralelo às obras 

de arte, de forma a atenuar a sua presença; 

▪ O material vegetal a utilizar deverá ter em conta as características edafo-climáticas 

da região, podendo recorrer-se a espécies autóctones ou as espécies características 

da paisagem local. Todas as plantas autóctones usadas deverão ser provenientes de 

populações locais. 

7.4. FASE DE EXPLORAÇÃO 

7.4.1. Solos e Uso Atual do Solo 

• No caso de derrame acidental de substâncias perigosas e do seu escoamento do pavimento, 

com consequente contaminação dos solos envolventes à estrada, deve proceder-se à 

delimitação temporária da zona envolvente ao derrame, evitando-se a contaminação de áreas 

de uso agrícola ou elevada aptidão para a agricultura. 

7.4.2. Ambiente Sonoro 

Para a fase de exploração, considera-se que são necessárias Medidas de Minimização de Ruído, 

quando se prevê a ultrapassagem dos limites legais de exposição máxima (Artigo 11.º do  

DL 9/2007), devido ao Projeto. 

Sempre que possível, primeiramente devem ser adotadas medidas de redução na fonte de ruído 

(pavimento menos ruidoso), posteriormente, devem ser adotadas medidas de redução no meio de 
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propagação (barreiras acústicas), e em última análise, se justificável poderão ser tomadas medidas 

de redução do ruído no recetor sensível. 

No presente caso, irá ser implementado logo à partida, como medida de minimização na fonte, a 

implementação de uma camada de desgaste considerada menos ruidosa (ainda que em baixas 

velocidades de circulação como é o caso, o efeito real seja pouco significativo), e que foi considerado 

na prospetiva dos níveis sonoros anteriormente efetuada. 

As barreiras acústicas são as medidas mais usuais e tipicamente com maior efeito na minimização do 

ruído, atuando no meio de propagação. 

Existindo uma diversidade de materiais possíveis de implementar, podem ser do tipo refletor ou 

absorvente. As barreiras absorventes tendem a ter uma melhor eficácia real, dado que a reflecção 

sonora é minimizada, e a sua implementação é essencial sempre que existem recetores sensíveis ou 

superfícies significativamente refletoras no lado frontal da barreira, ou quando são implementadas 

barreiras dos dois lados da via.  

Para a fase de exploração, prospetiva-se a ocorrência de impactes significativos, resultantes da 

ultrapassagem dos limites legais de exposição máxima (Artigo 11.º do DL 9/2007), devido ao Projeto, 

nos recetores sensíveis: R08, R10, R11, R12, R13, R14, R16, R17. 

Dada a prospetivas dos níveis sonoros efetuada anteriormente, foram dimensionadas as barreiras 

acústicas que se apresentam no quadro seguinte (cuja localização em planta se apresenta no anexo 

C), a implementar com o inicio da fase de exploração do projeto, e considerando os dados de tráfego 

do ano intermédio 2030. 

Quadro 94 – Barreiras acústicas preconizadas para a fase de exploração 

Barreira Sentido 
Localização 

Inicio 
Localização 

Fim 
Ext. 
(m) 

Altura 
(m) 

Área 
(m2) 

Tipologia 

BA01 
V. N. Famalicão / 

Trofa 
km 0+195 km 0+261 66 3 198 Absorvente 

BA02 Trofa / V.N. Famalicão 
km 0+264 km 0+303 39 3 117 Absorvente 

km 0+303 km 0+330 30 4,5 135 Absorvente 

BA03 
V. N. Famalicão / 

Trofa 

km 0+335 km 0+368 33 4,5 148,5 Absorvente 

km 0+368 km 0+410 42 3 126 Absorvente 

BA04 Trofa / V.N. Famalicão km 0+359 km 0+446 87 3 261 Absorvente 

BA05 Trofa / V.N. Famalicão km 0+479 km 0+548 69 3 207 Absorvente 

 

Com base no modelo 3D referido e nos parâmetros de base descritos foram prospetivados os Níveis 

Sonoros Contínuos Equivalentes Ponderados A do Ruído Particular e Ambiente, após implantação 

das barreiras, para os vários recetores sensíveis (para a fachada e pisos mais desfavoráveis), que se 

apresentam no quadro seguinte. 
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Para que seja possível uma perspetiva mais abrangente do ruído particular do projeto com 

implementação das barreiras, foram calculados os Mapas de Ruído Particular para o ano de início de 

exploração (2020), a 4 metros acima do solo para os indicadores Lden e Ln, cujos resultados se 

ilustram nas peças desenhadas em anexo D. 

Quadro 95 – Níveis sonoros de Ruído Particular e Ambiente com barreiras para a fase de exploração (2030) 

Recetore
s / Ponto 
medição 

Pisos / 
recetor 

Ruído de Referência Ruído Particular 
DL 

9/2007 

Ruído Ambiente 
DL 

9/2007 

Emergência 
Sonora 

Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden Ld Le Ln 
Lde

n 

R08/ 
Ponto 2 

2 48 46 44 51 60 58 53 62 CUMPRE 60 58 54 62 CUMPRE 12 
1
2 

10 11 

R10/ 
Ponto 2 

2 48 46 44 51 56 54 50 58 CUMPRE 57 55 51 59 CUMPRE 9 9 7 8 

R11/ 
Ponto 2 

2 48 46 44 51 59 58 53 61 CUMPRE 59 58 54 62 CUMPRE 11 
1
2 

10 11 

R12/ 
Ponto 2 

2 48 46 44 51 61 60 55 63 CUMPRE 61 60 55 63 CUMPRE 13 
1
4 

11 12 

R13/ 
Ponto 2 

1 48 46 44 51 57 56 51 59 CUMPRE 58 56 52 60 CUMPRE 10 
1
0 

8 9 

R14/ 
Ponto 2 

1 48 46 44 51 55 53 49 57 CUMPRE 56 54 50 58 CUMPRE 8 8 6 7 

R16/ 
Ponto 2 

1 48 46 44 51 56 55 50 58 CUMPRE 57 56 51 59 CUMPRE 9 
1
0 

7 8 

R17/ 
Ponto 2 

2 48 46 44 51 58 57 52 60 CUMPRE 58 57 53 61 CUMPRE 10 
1
1 

9 10 

 

As barreiras acústicas preconizadas permitem uma taxa de cumprimento dos limites legais, no ano de 

inicio 2020 e intermédio 2030 em 100% dos recetores avaliados, face aos limites legais em vigor, 

relativos a recetores classificados como zona mista [Lden≤65 dB(A) e Ln≤55 dB(A)]. 

Em seguida indicam-se as características, mínimas, que as Barreira Acústicas preconizadas deverão 

possuir: 

• Painéis Absorventes na face voltada para a via: 

Isolamento Sonoro: DLR ≥ 20 dB (Categoria B2, de acordo com a NP EN 1793-2, de 2012). 

Absorção Sonora na face virada para a via (painéis absorventes): DLα ≥ 8 dB (Categoria A3, 

de acordo com a NP EN 1793-1, de 2017). 

Refere-se ainda que a implementação das barreiras acústicas deve ser efetuada de forma 

compatibilizada com as estruturas existentes ou previstas, no entanto não devem ser deixadas 

frinchas que comprometam a eficácia acústica da barreira. 
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7.4.3. Sistemas Ecológicos 

• No decurso das operações de manutenção das áreas verdes do canal de circulação afeto ao 

Projeto, dever-se-á proceder à remoção de quaisquer exemplares de Cortaderia selloana, 

Acacia melanoxylon, Acacia dealbata e Robinia pseudoacacia e Phytolacca americana que 

surjam espontaneamente. 

7.4.4. Paisagem 

• Manutenção e conservação de todas as áreas semeadas e plantadas, envolventes à via, 

propostas no projeto de integração paisagística: regas periódicas (pelos menos nos três 

primeiro anos), fertilizações, ressementeiras, limpezas e cortes de vegetação, incluindo 

substituição de todos os exemplares vegetais em mau estado fitossanitário. 

8. PLANO GERAL DE MONITORIZAÇÃO 

8.1. INTRODUÇÃO 

Não obstante a implementação das medidas de minimização propostas no EIA, prevê-se que alguns 

dos impactes identificados e avaliados no presente estudo poderão continuar e fazer-se sentir durante 

a fase de exploração. 

Assim, no presente capítulo apresentam-se os Programas de Monitorização, aplicáveis tanto à fase de 

construção, como à fase de exploração do traçado rodoviário. 

Os principais objetivos do Plano de Monitorização a desenvolver consistem na obtenção de 

informações e dados de caracterização ambiental que permitam: 

• a realização de um diagnóstico da situação atual local (antes da fase de obra) em termos 

ambientais e a verificação do cumprimento da legislação versada sobre essa matéria; 

• a validação e a adaptação dos resultados obtidos nas previsões efetuadas para a exploração 

do traçado, sob o ponto de vista ambiental; 

• a validação da adequabilidade das medidas de minimização preconizadas no Estudo de 

Impacte Ambiental e, efetivamente, implementadas. 

O Plano Geral de Monitorização apresenta a definição dos Programas de Monitorização, a 

implementar nas fases de construção e de exploração do traçado em estudo, para as vertentes 

ambientais Qualidade da Água e Ambiente Sonoro. 
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Os resultados das campanhas de monitorização, expostos e analisados nos correspondentes 

relatórios, deverão ser remetidos à autoridade de AIA no sentido de dar cumprimento à legislação em 

vigor. 

8.2. RECURSOS HÍDRICOS E QUALIDADE DA ÁGUA 

8.2.1. Introdução 

Os principais objetivos do programa de monitorização de recursos hídricos e qualidade das águas 

superficiais e subterrâneas intercetadas ou afetadas pelo traçado rodoviário da Variante à EN14, 

consistem:  

• no diagnóstico da situação atual local em termos quantitativos e qualitativos das águas 

superficiais e subterrâneas e a verificação do cumprimento da legislação versada sobre essa 

matéria; 

• na avaliação do impacte da exploração do projeto sobre os recursos hídricos; 

• na validação e a adaptação dos resultados obtidos nas previsões efetuadas sobre a qualidade 

das águas, no âmbito do presente EIA; 

• na verificação da necessidade de preconização de novas medidas de minimização de 

impactes sobre estes fatores ambientais. 

8.2.2. Enquadramento Legislativo 

O Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 53/99, de 20 de fevereiro e pelo 

Decreto-Lei n.º 103/2010, de 24 de setembro, estabelece os valores limite (recomendáveis e 

admissíveis) para a qualidade das águas em função dos respetivos usos. Neste caso, serão 

particularmente relevantes os limites estabelecidos para a:  

• Qualidade da água para consumo humano (Anexo VI); 

• Qualidade das águas destinadas à rega (Anexo XVI); 

• Objetivos ambientais de qualidade mínima para as águas superficiais (Anexo XXI). 

O mesmo diploma legal estabelece igualmente os métodos analíticos de referência a aplicar em cada 

parâmetro de qualidade.  

8.2.3. Parâmetros a monitorizar 

A seleção dos parâmetros a considerar na monitorização dos recursos hídricos e qualidade das águas 

superficiais e subterrâneas atende aos tipos de usos de água verificados nos locais de análise, bem 
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como ao facto do Plano de Monitorização apresentar como um dos objetivos principais a avaliação 

dos impactes na qualidade das águas originadas pela construção e exploração do lanço rodoviário. 

Recursos Hídricos Superficiais: 

pH, Temperatura (ºC), Condutividade (µS/cm, 20ºC), Sólidos Suspensos Totais (mg/l), Dureza Total, 

Hidrocarbonetos Aromáticos Polinucleares (mg/l), Oxigénio Dissolvido (% de saturação), Cádmio 

(mg/l), Chumbo (mg/l), Cobre (mg/l), Crómio (mg/l), Níquel (mg/l), Zinco (mg/l), CQO (mg/l), CBO5 

(mg/l), Azoto amoniacal (mg/l), e Óleos e Gorduras. 

Recursos Hídricos Subterrâneos: 

pH, Temperatura (ºC), Condutividade (µS/cm, 20ºC), Sólidos Suspensos Totais (mg/l), Dureza Total, 

Hidrocarbonetos Aromáticos Polinucleares (mg/l), Oxigénio Dissolvido (% de saturação), Cádmio 

(mg/l), Chumbo (mg/l), Cobre (mg/l), Crómio (mg/l), Níquel (mg/l), Zinco (mg/l), Azoto amoniacal (mg/l), 

e Óleos e Gorduras. 

 

A colheita de amostras de águas superficiais deverá ser acompanhada da medição do respetivo 

caudal, na linha de água em que se procede à recolha, devendo ser registado o nível piezométrico 

das captações monitorizadas. Em ambas as situações deverá efetuar-se o registo de dados de 

precipitação. 

8.2.4. Pontos de amostragem 

A seleção dos pontos de amostragem teve em consideração a vulnerabilidade à degradação da 

qualidade das águas, tendo em conta as características do meio e os usos locais da água. Esta 

seleção teve também em consideração os caudais das linhas de água e a sua proximidade em relação 

à via. 

Recursos Hídricos Superficiais: 

• PSUP_01 - PH na Ribeira de Ferreiros, sob a Rua Antero de Figueiredo; 

• PSUP_02 - PH na Ribeira de Ferreiros sob a EM 508 (Avenida do Ave). 

A jusante do ponto de descarga, importa assegurar que existe uma mistura completa das águas de 

escorrência da estrada com as linhas de água, propondo-se que seja efetuada a recolha a cerca de 

30 a 60 m do local da descarga. 
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Figura 128 – Locais de amostragem: PSUP_01 (esquerda); PSUP_02 (direita) 
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Figura 129 – Localização dos pontos de amostragem da qualidade da água superficial 

 

Recursos Hídricos Subterrâneos: 

• PSUB_01 – Furo particular localizado no início do traçado, lado direito; 

• PSUB_02 – Furo particular localizado ao pK 1+380, lado esquerdo. 

PSUP_01 

PSUP_02 
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Figura 130 – Localização dos pontos de amostragem da qualidade da água subterrânea 
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8.2.5. Periodicidade das análises 

Antes do início da fase de construção deverá ser efetuada uma campanha de análise, por forma a 

estabelecer um quadro de referência relativamente à qualidade dos recursos hídricos da zona em 

estudo. 

Tanto para a fase de construção, como para a fase de exploração da via rodoviária, propõe-se a 

realização de amostragens durante o semestre húmido. 

As amostragens de águas superficiais devem ser realizadas, preferencialmente em três períodos 

durante o ano: 

• no período crítico, correspondente aos meses mais secos (julho ou agosto); 

• após os primeiros episódios de chuva que precedem o período mais seco do ano (setembro); 

• no semestre húmido, a fim de caracterizar a poluição acumulada entre chuvadas mais 

frequentes (janeiro). 

As amostragens de águas subterrâneas devem ser realizadas com periodicidade semestral, 

coincidente com o período de águas baixas (setembro a novembro) e período de maior pluviosidade 

(fevereiro a maio). 

A frequência da amostragem deve ter em linha de conta eventuais alterações nos fatores: volumes de 

tráfego, duração do período seco anterior à chuvada e eventuais acidentes e derrames ocorridos. 

Alterações significativas nestes fatores podem justificar a realização de campanhas de amostragem 

adicionais, ao longo do ano. 

As amostragens deverão ser efetuadas durante todos os anos, desde antes do início da fase de 

construção do traçado rodoviário, estendendo-se durante a fase de exploração. 

Esta periodicidade poderá ser reajustada em função dos resultados obtidos nas primeiras 

amostragens.  

Na eventualidade de se verificar a ocorrência de impactes significativos, ter-se-á que estudar e 

implementar as medidas de minimização adequadas. 

8.2.6. Técnicas e Métodos de Análise  

As técnicas de conservação das amostras, bem como os métodos analíticos para a realização das 

análises foram estabelecidos de acordo com o estipulado no Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto.  
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A realização das campanhas de amostragem de águas superficiais pressupõe a existência das 

condições necessárias para a recolha das amostras in loco, nomeadamente a existência de uma 

plataforma de acesso e de apoio aos meios humanos e materiais a mobilizar. 

As águas, em particular as águas superficiais, são suscetíveis de sofrer variações consideráveis 

devidas às reações físicas, químicas ou biológicas que ocorrem entre a colheita e a análise. Para 

contrariar esta tendência, as amostras devem ser transportadas e armazenadas convenientemente 

para que as concentrações dos parâmetros de qualidade no momento da análise, não se distanciem 

dos teores no momento da colheita.  

A justificação para a ocorrência destas reações é função da natureza química e biológica da amostra, 

da sua temperatura, da exposição à luz, da natureza do recipiente, do tempo entre a colheita e a 

análise, das condições exigidas durante o transporte, entre outros fatores.  

De um modo geral, quanto menor o período de tempo decorrido entre a recolha e o início da análise, 

maior será a aproximação dos resultados ao valor real da concentração dos componentes na massa 

de água amostrada. 

A aplicação de métodos adequados de conservação assume, nesta matéria uma importância 

primordial, propondo-se a conservação das amostras com recurso à refrigeração a 4ºC. A temperatura 

de 4ºC (próxima da congelação) em conjunto com a ausência de luz dificultam a atividade biológica 

uma vez que as taxas de respiração reduzem-se a baixas temperaturas. As reações químicas e os 

processos físicos são também retardados. Este método utiliza-se isoladamente quando o período de 

armazenamento não ultrapassa as 24h. Para períodos mais longos é usado em conjunto com o ajuste 

de pH ou a adição de conservantes químicos. 

Os registos de campo devem ser efetuados numa ficha tipo, onde se descreverão todos os dados e 

observações respeitantes ao ponto de recolha da amostra de água e à própria amostragem: 

• Localização exata do ponto de recolha de água, com indicação das coordenadas geográficas; 

• Utilizações da água; 

• Data e hora da recolha das amostras de água; 

• Descrição organolética da amostra de água: Cor, aparência, cheiro, etc; 

• Tipo, método e amostragem; 

• Indicação de parâmetros físico-químicos medidos in situ: temperatura, pH e condutividade. 
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8.2.7. Apresentação de resultados 

Os resultados obtidos nas campanhas de amostragem a realizar e respetiva análise serão 

apresentados sob a forma de relatórios de monitorização, que deverão obedecer à estrutura fixada na 

Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro. 

Estes relatórios incluirão: 

• Os locais de amostragem, os parâmetros determinados, os métodos de ensaio e os 

equipamentos e meios utilizados para a recolha e transporte das amostras; 

• A caracterização das condições de amostragem (principalmente no que se refere a dados 

quantitativos do meio de recolha – caudal da linha de água, profundidade do local de recolha 

e dados meteorológicos); 

• A análise dos resultados obtidos face à legislação aplicável; 

• O levantamento de outras fontes de poluição que possam afetar os resultados; 

• A avaliação da eficácia das medidas de minimização implementadas. 

No caso de se registarem violações significativas e persistentes dos valores limite aplicáveis à 

qualidade das águas superficiais (para os diferentes usos), o relatório conterá ainda a repetição da 

simulação da emissão de poluentes atmosféricos da estrada (neste caso, com os valores reais de 

tráfego registados) bem como a revisão ao Programa de Monitorização para que o mesmo se 

apresente ajustado às reais necessidade de avaliação e controlo. Neste caso, o relatório deverá conter 

também (tal como referido anteriormente) uma descrição das medidas de gestão ambiental ou mesmo 

estruturais a implementar por forma a minimizar a situação.  

A adequabilidade do programa de monitorização à exploração do traçado em estudo deverá ser 

reavaliada de quatro em quatro anos, por forma a poder ajustar, se necessário, os locais, frequências 

e parâmetros de monitorização, sem prejuízo de outros aspetos que possam carecer de reformulação 

e melhoria. 

8.2.8. Tipo de Medidas de Gestão Ambiental a Adotar na Sequência dos Resultados do 

Programa de Monitorização 

Durante a fase de construção, a instalação de estaleiros, a circulação de maquinaria e a movimentação 

de terras e a desmatação serão responsáveis pela compactação e/ou desagregação do solo, 

induzindo alterações nos processos hidrológicos/hidrogeológicos. Em particular ocorrerá um 

predomínio do escoamento superficial em detrimento dos processos de infiltração (recarga de 

aquíferos) potenciando a ação erosiva sobre os solos. 
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Na fase de construção, a obtenção de resultados nas campanhas de monitorização que violem os 

valores limite para os usos registados nos meios hídricos obrigará à adoção de medidas de 

fiscalização e de reforço, entre outros: 

• dos procedimentos de gestão ambiental a implementar no estaleiro e nas zonas de obra que 

no diz respeito à descarga de águas residuais;  

• da gestão de resíduos (tais como óleos usados, terras resultantes das escavações, e outros); 

• das práticas de humedecimento dos terrenos não pavimentados para evitar a suspensão de 

poeiras; 

• dos procedimentos de manutenção, limpeza e lavagem dos veículos e maquinaria afeta à 

obra; 

• da restrição do uso de áreas não afetas à obra. 

No caso dos resultados obtidos no Programa de Monitorização se registarem (durante a fase de 

exploração do traçado) superiores aos valores limite estabelecidos na legislação nacional aplicável, 

dever-se-á atuar no sentido de se reduzir a concentração de poluentes nas descargas das águas de 

escorrência da estrada.  

Neste cenário, dever-se-á efetuar um estudo específico da situação de inconformidade com a 

legislação, com o apuramento das causas que estão na origem desta situação e com a avaliação de 

medidas que permitam minimizar este impacte. 

8.3. AMBIENTE SONORO  

8.3.1. Introdução 

A monitorização do ruído visa, por um lado, acompanhar a evolução do ambiente acústico nos locais 

com ocupação sensível ao ruído situados nas proximidades da via em questão, e por outro lado 

confirmar as conclusões relativas ao ambiente sonoro, apresentadas no âmbito do capítulo 6.7 do 

presente documento e validar o modelo de previsão utilizado com os valores medidos no local, por 

aplicação do modelo aos valores de tráfego e velocidades obtidos no terreno. 

Para tal haverá que proceder à medição periódica dos níveis sonoros apercebidos junto aos recetores 

com interesse até ao ano horizonte do projeto da via, de modo a verificar o cumprimento das 

exigências regulamentares aplicáveis. 

A monitorização do ruído consistirá na realização de campanhas de medição dos níveis sonoros nos 

locais com ocupação humana, planeadas de modo a caracterizar as condições acústicas 

correspondente às fases de construção e exploração do traçado. 
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De acordo com a análise efetuada, considera-se pertinente a realização de campanhas de 

monitorização durante a fase de construção e de exploração da rodovia, dada a proximidade de alguns 

recetores sensíveis. 

8.3.2. Parâmetros a monitorizar 

As campanhas de monitorização a realizar consistirão na caracterização do nível sonoro contínuo 

equivalente, ponderado A, LAeq, e as medições, deverão ser efetuadas tendo em conta as normas 

portuguesas aplicáveis, nomeadamente a Norma Portuguesa 1730:1996 “Descrição do ruído 

ambiente”. Partes 1, 2 e 3. 

A monitorização deve ser realizada de modo a avaliar períodos de tempo com volume de tráfego 

representativo do tráfego médio diário anual da rodovia e ser realizada em condições favoráveis à 

propagação sonora entre a rodovia e os conjuntos de recetores a avaliar. 

Devem ser medidos os parâmetros físicos que consubstanciam os requisitos legais aplicáveis, com 

vista a avaliar os limites legais expressos no artigo 11º do RGR (DL 9/2007): Ln e Lden. 

Deverão ainda ser determinados pelo menos os seguintes parâmetros meteorológicos: temperatura 

do ar; velocidade e direção do vento. 

8.3.3. Locais e frequência de amostragem 

Durante a fase de construção recomenda-se a realização de medições junto dos recetores avaliados 

na análise da situação de referência, ou seja, a avaliação deverá incidir sobre os pontos 1 a 5 

apresentados no Capítulo 5.7.4 do presente EIA. 

Deverão ainda ser monitorizados os recetores que tenham manifestado incomodidade devido ao ruído 

das obras. 

Propõe-se a realização de campanhas de monitorização quinzenais, para a fase de construção, e 

sempre que se preveja o desenvolvimento de atividades ruidosas junto dos recetores sensíveis. 

 

Para a fase de exploração recomenda-se a realização de medições junto dos recetores ou conjuntos 

de recetores potencialmente mais afetados, incluindo os recetores a proteger com as barreiras 

acústicas, de forma a avaliar-se a eficácia (cuja localização se apresenta no Desenho IRFEN14-EIA-

14): 

• R08; R11; R12; R14; R17; R29/30; R34.  
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Propõe-se a realização de uma campanha de monitorização com o início da fase de exploração, em 

época representativa do TMDA do mês mais crítico, com uma periodicidade quinquenal. 

Na tabela seguinte indica-se a localização dos pontos de medição, cuja real aplicabilidade deverá ser 

averiguada no campo. De notar que deve ser avaliada a fachada e piso mais desfavorável de cada 

recetor indicado, pelo que previamente deverá ser diligenciado junto dos respetivos proprietários o 

acesso aos mesmos. 

Caso existam reclamações, deverão ser efetuadas medições junto aos recetores reclamantes. 

Quadro 96 – Localização dos pontos de medição para monitorização de ruído 

Ponto de Medição / Recetores Local Coordenadas (WGS84) 

Ponto 1 / R08 (barreira 1) Trofa 41°20'31.25"N ; 8°32'59.10"W 

Ponto 2 / R11 (barreira 2) Trofa 41°20'31.23"N ; 8°32'56.08"W 

Ponto 3 / R12 (barreira 3) Trofa 41°20'33.14"N ; 8°32'54.62"W 

Ponto 4 / R14 (barreira 4) Trofa 41°20'33.38"N ; 8°32'51.96"W 

Ponto 5 / R17 (barreira 5) Trofa 41°20'35.77"N ; 8°32'48.27"W 

Ponto 8 / R29/30 Lousado 41°20'56.36"N ; 8°32'41.60"W 

Ponto 9 / R34 Lousado 41°21'17.44"N ; 8°32'50.04"W 

8.3.4. Métodos de Amostragem e Equipamentos Necessários 

As medições devem ser efetuadas por Laboratório Acreditado, ao abrigo do Artigo 34.º do 

Regulamento Geral do Ruído. 

Durante as medições devem ser tidas em consideração as recomendações expressas na legislação, 

normalização e diretrizes aplicáveis, nomeadamente: 

• NP ISO 1996-1 – Acústica. Descrição, medição e avaliação do ruído ambiente. Parte 1: 
Grandezas fundamentais e métodos de avaliação. 2011. (ISO 1996-1: 2003). 

• NP ISO 1996-2 – Acústica. Descrição, medição e avaliação do ruído ambiente. Parte 2: 
Determinação dos níveis de pressão sonora do ruído ambiente. 2011. (ISO 1996: 2007). 

• Agência Portuguesa do Ambiente – Guia prático para medições de ruído ambiente: no 
contexto do Regulamento Geral do Ruído tendo em conta a NP ISO 1996. 2011. 

8.3.5. Relatório e Discussão de Resultados 

Os resultados das medições experimentais devem ser analisados em função dos requisitos legais 

aplicáveis, nomeadamente conforme estabelecidos no artigo 11º do RGR (Decreto-Lei n.º 9/2007). 
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Deve ser elaborado um Relatório de Monitorização por cada campanha de medição, em conformidade 

com a estrutura estabelecida no Anexo V do Decreto-Lei n.º 395/2015, de 4 de novembro. 

Em função dos resultados obtidos e das dificuldades sentidas em cada campanha, deverá ser avaliada 

a necessidade de se efetuarem ajustes no programa de monitorização.  

8.3.6. Tipo de medidas de gestão ambiental a adotar na sequência dos resultados de 

monitorização 

Durante a fase de construção, caso se verifique que os resultados obtidos na monitorização não estão 

em conformidade com a legislação, poderá ser necessário proceder à implementação de medidas de 

minimização ou à alteração do horário de funcionamento das obras. 

Caso se verifique que os resultados obtidos na monitorização, durante a fase de exploração, não estão 

em conformidade com a legislação haverá que adotar medidas de minimização. 

9. SÍNTESE CONCLUSIVA 

9.1. INTRODUÇÃO 

No Capítulo 6 do presente Relatório Síntese procedeu-se, para cada vertente ambiental, à 

identificação e avaliação de impactes resultantes da construção e exploração do traçado rodoviário 

em fase de Projeto Base da Ligação do Interface Rodoferroviário à EN14 (Santana), incluindo a nova 

Ponte sobre o Rio Ave.  

A fim de minimizar ou compensar, tanto quanto possível, os impactes identificados, qualificados e 

quantificados, foi estabelecido um conjunto de medidas de minimização adequadas a cada vertente 

ambiental afetada.  

No presente capítulo, apresenta-se uma síntese conclusiva da avaliação de impactes realizada e 

procede-se à sistematização das principais medidas de minimização preconizadas para os diferentes 

descritores ambientais. 

9.2. SÍNTESE DA AVALIAÇÃO DE IMPACTES E CONCLUSÕES 

O presente Estudo de Impacte Ambiental (EIA) incidiu sobre o Projeto Base da “Ligação do Interface 

Rodoferroviário / EN14 (Santana), incluindo Nova Ponte sobre o Rio Ave”. O presente EIA foi 

antecedido pelo Estudo de Viabilidade Ambiental, desenvolvido sobre uma versão de Geometria de 

Traçado.  
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O traçado em análise (em fase de projeto base), corresponde a uma versão otimizada, enquadrada 

nas atuais imposições de gestão territorial municipal, tanto em termos de ordenamento, como de 

funcionalidades espaciais.  

O EIA tem como objetivo geral analisar a interferência do projeto com o ambiente biofísico, 

socioeconómico e cultural, e propor medidas de mitigação que possibilitem a execução sustentável da 

fase de execução, exploração e eventual desativação da infraestrutura. 

Para desenvolvimento do presente EIA, os principais trabalhos consistiram no seguinte:  

• Caraterização do ambiente afetado pelo projeto a partir de análise bibliográfica, de recolha 

de dados junto das entidades detentores de informação relevante e de visitas e prospeções 

de campo. Para todos os descritores foi desenvolvida uma projeção para o ano horizonte de 

projeto sem a construção do mesmo, que serviu de termo de comparação, para a análise de 

impactes ambientais;  

• Avaliação de Impactes Ambientais do projeto sobre o ambiente, para a fase de construção, 

de exploração e eventual desativação, descritos em função dos fatores ambientais 

anteriormente referidos. São avaliados igualmente os impactes cumulativos com outros 

projetos;  

• Proposta de medidas de minimização que permitirão reduzir ou evitar os impactes sobre os 

vários descritores analisados. As medidas de minimização preconizadas incidem sobre a fase 

posterior do projeto (projeto de execução) e para as fases de construção e exploração da nova 

ligação rodoviária.  

Por fim, apresenta-se, seguidamente uma análise conclusiva dos principais aspetos desenvolvidos do 

EIA.  

O projeto desenvolve-se numa extensão de aproximadamente 2405 metros de rede viária nova, 

incluindo a execução de 4 rotundas novas e respetivas ligações à malha existente e a construção de 

uma Ponte nova sobre o Rio Ave.  

Os impactes ambientais negativos mais significativos decorrentes do projeto encontram-se resumidos 

seguidamente. São igualmente expostas as medidas de minimização que se julgam mais relevantes 

no âmbito do projeto. 

Em matéria de Uso Atual do Solo e Aspetos sócio-económicos, os impactes do projeto 

correspondem sobretudo às afetações diretas com perda e inviabilização de solos e seus usos com a 

implantação do novo troço rodoviário.  

A construção da nova via rodoviária implica a impermeabilização / intervenção sobre uma área de 

57.650,00 m². As afetações diretas recaem sobre: 4.195,50 m² de Tecido Urbano, 953,00 m² de Áreas 

Industriais; 321,00 m² de Áreas de equipamentos; 366,80 m² de Zonas descobertas; 32.518,90 m² de 
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Áreas de culturas temporárias; 112,20 m² de Áreas de culturas heterogéneas; 614,30 m² de 

sobreposição com o Rio Ave (em viaduto); 260,10 m² de Sobreposição com Galeria Ripícola; 2.425,80 

m² de Áreas de Matos e Florestas de Transição; 11.570,50 m² de Áreas Florestais e 4.311,90 m² de 

Sobreposição com vias existentes (estradas/ caminhos). 

De entre as perdas de áreas para a implantação da nova via, salientam-se os impactes negativos mais 

significativos (permanente e irreversíveis) associados a: 

• inviabilização de parcelas de atual uso agrícola (de culturas temporárias), nomeadamente nos 

seguintes intervalos quilométricos: km 0+080 – km 0+210; km 0+620 – km 0+700; km 0+910 

– km 0+945 e km 1+115 – km 2+405 (final do traçado). 

• afetação de casa e quintal particular, ao km 0+300, com perda irreversível de área parcial e 

edificações da propriedade; 

• criação de um efeito de “cerco” a um conjunto de habitações que ficarão limitadas entre a linha 

ferroviária, a estrada N14 e a via rodoviária em projeto entre o Km 0+375 e Km 0+550; 

• atravessamento do Parque das Azenhas (em viaduto) ao km 0+900. Apesar de não ocasionar 

perda direta de área deste parque urbano, refere-se a perda de qualidade (visual e ambiental) 

do espaço para os respetivos utilizadores; 

• Atravessamento de zona pertencente à Junta de Agricultores do Regadio Levada do Rebelo, 

associação de regadio tradicional criada para promoção da agricultura, produção animal, 

caça, floresta e pesca, entre o km 1+315 - final do traçado. 

A medida de minimização essencial que se propõe é a aferição, em fase de Projeto de Execução, das 

áreas efetivamente ocupadas pelo projeto, não só pela ocupação da via traçado, mas também pelos 

respetivos taludes de aterro e de escavação, ramos de ligação, bermas, passeios e órgãos de 

drenagem, face aos diferentes usos do solo e benfeitorias, em articulação com o Plano de 

Expropriações a desenvolver. 

No que se refere aos Recursos Hídricos, os principais impactes estão relacionados com a 

interferência do traçado com zonas inundáveis / leitos de cheia e zonas ameaçadas pelas cheias, 

nomeadamente pela ocupação / impermeabilização de áreas nessas condições. 

De uma forma geral a impermeabilização e obstrução causadas pela construção em leito de cheia são 

suscetíveis de agravar os efeitos de uma cheia sobre o território, gerando um impacte negativo, muito 

significativo, permanente e irreversível, caraterizado pelo aumento dos caudais de cheia e riscos 

associados para pessoas e bens. 

Importa salientar que foi elaborado um Estudo Hidrológico das ribeiras de Ferreiros e de Penouços 

(Integral Projectos, 2017) que teve como objetivo a avaliação do impacte da construção da Ligação à 

EN14, cumulativamente à ampliação da fábrica MABOR e à construção da via AL1 – ligação entre a 
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EN 14 e a EM 508‐1 e que resultou na proposta de várias medidas de minimização do impacte do 

caudal resultante das intervenções propostas. Estas medidas que deverão ser executadas ao abrigo 

de protocolo a celebrar entre a IP, a Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão e a Continental 

MABOR, possibilitam aumentar a capacidade de absorção dos terrenos, reter/amortecer o 

escoamento das águas em direção as ribeiras e reconfigurar a zona inundável através de 

reperfilamento da ribeira de Ferreiros, criando um corredor fluvial expressivo e capaz de conter 

caudais de cheia e a criação de bacias de retenção.  

Os pilares da nova Ponte também se desenvolvem em zonas ameaçadas pelas cheias, considerando-

se um impacte negativo devido à acumulação de detritos nos leitos e consequente alteração do 

escoamento e do leito de cheia. No entanto, refere-se que na implantação dos pilares da ponte houve 

o cuidado de respeitar o leito menor do rio Ave. 

O projeto também apresenta impactes pela afetação de captações de água subterrânea privadas, 

sendo que uma será afetada diretamente pelo troço a intervencionar e duas localizam-se a cerca de 

20 metros deste local, pelo que existe algum risco de afetação destas captações pelas obras a realizar.  

Para a captação afetada diretamente existirá um impacte negativo, certo, direto, irreversível e de 

magnitude e significância elevadas, dado que a captação ficará inutilizada. Para as duas captações 

localizadas a cerca de 20 metros do troço a intervencionar o impacte será negativo, possível, direto e 

de magnitude e significâncias variáveis, dependo do grau de afetação das captações. Considera-se 

que não é certo que estas captações sejam afetadas, uma vez que as obras que serão realizadas 

nesta zona do traçado serão de aterro, pelo que não existirão escavações que pudesse colocar em 

causa os níveis de água captados pelas captações. 

Em fase de projeto de execução, deverá esta situação ser reanalisada e devem ser previstas as 

devidas medidas de compensação. 

 A evolução do ambiente sonoro na área de influência acústica do projeto está relacionada 

essencialmente com o tráfego rodoviário (em especial a EN14) que circula nas rodovias circundantes, 

e nas indústrias existentes. 

Da análise dos resultados obtidos na identificação e caracterização acústica dos recetores com 

sensibilidade ao ruído envolventes ao traçado em análise, verificou-se que o ambiente sonoro 

genericamente varia entre o pouco e moderadamente perturbado, ainda que junto à EN14 seja muito 

perturbado. 

De acordo com os resultados previsionais obtidos, considerando a implantação de 5 barreiras 

acústicas, perspetiva-se que os níveis sonoros apercebidos pelos recetores sensíveis ao ruído 

existentes, sejam compatíveis com os limites legais, associado a recetores sensíveis classificados 

como zona mista, conforme estabelecido no artigo 11º do RGR (Decreto-Lei n.º 9/2007). 
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Após a implementação das medidas de minimização de ruído preconizadas para a fase de exploração, 

perspetiva-se que venham a ocorrer impactes negativos, mas pouco significativos em todos os 

recetores sensíveis localizados na envolvente do projeto. 

Ao nível do Património Cultural, o levantamento de informação bibliográfica e as prospeções 

arqueológicas sistemáticas executadas, contribuíram para o inventário de 6 ocorrências na área de 

estudo e 4 ocorrências patrimoniais na área de incidência deste projeto. 

Este conjunto é formado por 2 quintas (n.º 1 e n.º 2), 1 chaminé de fábrica e 1 ocorrência classificada 

como paisagem cultural (n.º 4). 

As ocorrências n.º 2 (Quinta de Real) e n.º 4 (Margem Ribeirinha do Rio Ave) localizam-se na área de 

incidência direta do projeto, mas não estão previstos impactes negativos diretos, porque não há 

afetação do edificado da Quinta (n.º 2), nem há vestígios arqueológicos à superfície do terreno no sítio 

n.º 4. 

Perante os resultados obtidos nas prospeções de campo, não existem condicionantes patrimoniais 

importantes para a execução deste projeto, sendo necessário assegurar o cumprimento das respetivas 

medidas de mitigação genéricas e garantido o acompanhamento arqueológico permanente e 

presencial durante as operações que impliquem todo o tipo de movimentação de terras. 

No que se refere aos Sistemas Ecológicos, os impactes resultantes na fase de construção serão 

pouco significativos, uma vez que grande parte das espécies ocorrentes na área de estudo são 

generalistas e têm a capacidade de utilizar vários tipos de habitat com altos níveis de perturbação 

humana e estarão já particularmente adaptados à reduzida qualidade dos biótopos da área. No que 

refere ao Habitat 4030pt2 e Habitat 9230pt1 os mesmos encontram-se bem representados na região 

e não serão afetados na totalidade, ocorrendo uma redução na área de ocupação de, respetivamente, 

27,2 % e 18,5 %. O único habitat cartografado e considerado como prioritário (Habitat 9230pt1) embora 

se encontre nas imediações do Projeto e na respetiva área de estudo cartografada não será afetado. 

Também para a fase de exploração se esperam impactes pouco significativos uma vez que as 

espécies presentes nesta área toleram já uma grande fragmentação do habitat resultante do elevado 

número de construções humanas, entre as quais as vias rodoviárias, ferroviárias e unidades 

industriais, já existentes na zona. 

Embora a totalidade dos impactes referidos sejam pouco significativos são propostas medidas de 

minimização de impactes ambientais numa ótica de aumento da eficiência ambiental das operações 

a desenvolver. 

Em termos de Ordenamento do Território, importa referir que a Câmara Municipal da Trofa reservou 

uma faixa de proteção non aedificandi de 50m para cada lado, para uma proposta de traçado do 

presente projeto. Refere-se que o traçado proposto, coincidente integralmente com a diretriz traçada 
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no PDM, encontra-se dentro da faixa de proteção estabelecida pela Câmara Municipal da Trofa. O 

presente projeto aproxima-se ainda do traçado já estudado pela Câmara de Vila Nova de Famalicão, 

embora tenha sofrido um ajuste, por forma a compatibilizar-se com a área de expansão prevista das 

instalações industriais da Continental Mabor – Indústria de Pneus S.A.. 

Em termos de condicionantes legais e servidões, os principais impactes verificam-se ao nível: da 

inviabilização de solo de zonas inundáveis e áreas da Reserva Ecológica Nacional; da inviabilização 

das funções agrícolas do solo rural, com perda irreversível deste recurso valioso, integrado na Reserva 

Agrícola Nacional; da interferência com o domínio hídrico (pelo atravessamento previsto sobre o Rio 

Ave), pela interceção da zona de regadio tradicional da Levada do Rebelo e pela interferência de 

alguns exemplares de sobreiro. 

Os impactes associados ao atravessamento de zonas inundáveis estão relacionados com a 

interferência com o sistema natural de escoamento através da alteração ou destruição das suas 

características, incluindo o revestimento vegetal e o relevo natural, contribuindo para o aumento de 

risco de ocorrência de inundações. 

No que se refere à Reserva Ecológica Nacional, o atravessamento de zonas ameaçadas pelas 

cheias pelo traçado em estudo é praticamente coincidente com as zonas inundáveis delimitadas 

nos PDM. 

As áreas de Reserva Agrícola Nacional atravessadas pelo traçado localizam-se entre o km 0+940 e o 

limite de concelho e entre o km 1+022 e o km 1+435. Este impacte considera-se muito significativo, 

levando à perda irreversível de terrenos agrícolas de boa qualidade. 

Ao longo do traçado proposto são atravessadas linhas de água com diferentes caraterísticas, 

pertencentes ao Domínio Hídrico. Prevê-se ainda o atravessamento do rio Ave pertencente ao 

Domínio Público Hídrico.  

Entre o km 1+315 e o final do traçado, regista-se também o atravessamento de uma zona pertencente 

à Junta de Agricultores do Regadio Levada do Rebelo, associação de regadio tradicional criada para 

promoção da agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca.  

O desenvolvimento do traçado nesta zona irá inviabilizar irreversivelmente 1,8ha, ou seja, 4,8% da 

área do regadio da Levada do Rebelo (com um total de 37,3ha), refletindo-se num impacte negativo, 

permanente e irreversível, mas pouco significativo, considerando a percentagem de área ocupada. 

O projeto provoca também a afetação direta de alguns exemplares de sobreiros localizados na 

mancha florestal localizada entre o km 0+550 e o km 0+600. 

Em suma, os principais impactes negativos associados à intervenção prendem-se essencialmente 

com a ocupação do território, condicionando os atuais usos, com a proximidade a elementos 
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patrimoniais na zona urbana do concelho da Trofa, bem como com a interferência com zonas 

inundáveis, delimitadas nas plantas de ordenamento e condicionantes dos PDM dos concelhos 

atravessados, e com zonas ameaçadas pelas cheias, integradas na REN, refletindo-se, estes últimos, 

em impactes negativos muito significativos, associados ao comprometimento das funções de 

prevenção do risco de cheia destas zonas, e de interferência com o ciclo hidrológico e regime natural 

de escoamento. 

Salienta-se que, ao abrigo do Regime Jurídico de AIA, o projeto (em fase de projeto base) é submetido 

a Avaliação de Impacte Ambiental, através do presente Estudo de Impacte Ambiental. Após emissão 

da Declaração de Impacte Ambiental, será desenvolvido o RECAPE na fase de Projecto de Execução, 

o qual possibilitará a concretização das medidas de minimização e compensação entendidas como 

exequíveis e adequadas para o projeto em apreço. 

De salientar que todas as situações descritas pressupõem a aplicação das medidas de minimização 

propostas nos vários capítulos do EIA, as quais serão melhor afinadas na fase de Projeto de Execução, 

de modo a evitar, minorar ou compensar os impactes negativos inerentes ao projeto. 

A fim de validar as previsões de impactes e a adequabilidade das medidas de minimização constantes 

do presente EIA, prevê-se também a implementação de um Plano de Monitorização (nas vertentes de 

Recursos Hídricos / Qualidade da Água e Ambiente Sonoro), para as fases de construção e exploração 

do traçado. 

Do ponto de vista dos impactes positivos salienta-se a importância do projeto para o aumento dos 

níveis de segurança rodoviária, para a aproximação do tecido industrial ao centro habitacional e 

comercial da Trofa, para a melhoria das acessibilidades ao Hospital da Trofa e à Estação de Caminho 

de Ferro, bem como para a eliminação de constrangimentos nos percursos existentes, essencialmente 

na EN14, sobretudo através da construção de uma nova Ponte sobre o Rio Ave. 

Refere-se ainda como impacte positivo sobre o ambiente sonoro e qualidade do ar, a redução das 

emissões esperadas na envolvente imediata da atual EN14, no troço da Ponte sobre o Rio Ave (Av. 

Portas do Minho / Rua Dom Pedro V), que atualmente é caraterizada por meio urbano e semiurbano, 

com forte ocupação de recetores sensíveis, pela redução do tráfego que aí circula, que será 

direcionado para a futura via rodoviária de Ligação à EN14. 

Face ao exposto conclui-se que o traçado em estudo constitui uma via importante para o 

desenvolvimento socioeconómico da região atravessada e para a existência de boas condições de 

circulação e de segurança nesta via. 

Em resumo, conclui-se então que apesar dos impactes negativos identificados, considera-se que os 

mesmos não serão inibidores da implementação do projeto rodoviário, uma vez que as situações 

positivas que esta acarreta são suficientemente importantes para viabilizar o projeto. 
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10. LACUNAS DE INFORMAÇÃO 

Para a elaboração do presento Estudo de Impacte Ambiental não foram detetadas lacunas de 

informação que tenham condicionado ou afetado a identificação e a respetiva avaliação de 

impactes ambientais. 
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