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1. INTRODUÇÃO 

Dando cumprimento ao Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, foi apresentado à Agência 

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

de Impacte Ambiental (EIA) relativo ao Projecto de Execução da "ETAR do Ave". O proponente é a Águas 

do Ave (AdAve) e a entidade licenciadora é a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 

Norte. 

Através do ofício circular n.º 001533 de 01/02/2008, a APA, como Autoridade de AIA, nomeou, ao abrigo 

do Artigo 9º do referido Decreto-Lei, uma Comissão de Avaliação (CA) constituída pelas seguintes 

entidades: Agência Portuguesa do Ambiente (APA), Instituto da Água (INAG), Instituto de Gestão do 

Património Arquitectónico e Arqueológico, I.P. (IGESPAR, ex-IPA) e Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR/N). Estas entidades nomearam os seguintes representantes: 

 APA (GAIA) – Eng.ª Marina Barros, Dr.ª Clara Sintrão, 

 APA (DAR) – Eng.ª Ana Morais 

 APA (DRU) – Eng.ª Ana Paula Rebelo 

 INAG – Eng.ª Maria Emília Macedo 

 IGESPAR – Dr.ª Alexandra Estorninho 

 CCDR/N – Eng.ª Andreia Cabral 

O EIA, datado de Janeiro de 2008, é composto pelos seguintes volumes: 

 Volume I/II – Relatório Síntese 

 Volume II/II – Anexos 

 Resumo Não Técnico 

Por solicitação da Comissão de Avaliação foi ainda apresentada a seguinte documentação, datada de 

Março de 2008: 

 Aditamento 

 Resumo Não Técnico reformulado 

O EIA é da responsabilidade empresa DHV, e foi elaborado entre Novembro de 2007 e Janeiro de 2008. 

O presente Projecto consiste na construção de uma Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) 

para tratamento das águas residuais urbanas, e de uma parte dos efluentes industrias, de grande parte 

dos concelhos de Vila do Conde, Póvoa do Varzim e uma pequena parte do concelho da Trofa. 

Pretende-se com este Parecer apresentar todos os aspectos que se consideram relevantes na avaliação 

efectuada, de forma a poder fundamentar/apoiar, superiormente, a tomada de decisão quanto ao 

Projecto de Execução em causa. 
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2. ENQUADRAMENTO, OBJECTIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJECTO 

A região do Vale do Ave apresenta uma deficiente rede de tratamento das águas residuais, implicando a 

degradação dos recursos naturais, principalmente no que se refere à qualidade dos cursos de água, 

sendo o rio Ave a principal linha de água desta região, o qual constitui o meio receptor dos efluentes 

gerados nos concelhos que drenam para esta bacia. 

Após a criação da AdAVE (Maio de 2002) foi elaborado o "Plano Geral de Saneamento do Sistema de 

Saneamento de Águas Residuais" (2003), no qual foram desenvolvidas as soluções técnicas de ampliação 

do Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e de Saneamento do Vale do Ave. Este Sistema 

Multimunicipal é constituído por nove Frentes de Drenagem em alta. 

Posteriormente, foram efectuados novos estudos (Novembro de 2006) visando o alargamento deste 

Sistema Multimunicipal e na sua sequência foi decidido proceder ao seu alargamento na componente de 

Saneamento de Águas Residuais. Deste modo, com este alargamento, o Sistema contempla doze 

municípios, integrando quinze Frentes de Drenagem (FD): FD1 (Mosteiro); FD2 (Santo Emilião); FD3 

(Serzedo); FD4 (Lordelo/Aves); FD5 (Serzedelo); FD6 (Rabada); FD7 (Água Longa); FD8 (Penices); FD9 

(Agra); FD 10 (Baixo Ave); FD 11 (Baixo Ave); FD 12 (Alto Cávado); FD 13 (Tâmega Basto); FD 14 

(Tâmega Amarante); e FD 15 (Sousa). 

A FD 10 é constituída por três subsistemas: subsistema de Laúndos; subsistema de Matosinhos; e 

subsistema do Ave, que drenará para a ETAR do Ave. O subsistema do Ave contará com uma rede de 

interceptores a integrar e a construir ou remodelar, os quais permitirão aduzir à ETAR do Ave os 

efluentes gerados na bacia de drenagem considerada para este subsistema. 

A ETAR do Ave tem por objectivo efectuar o tratamento das águas residuais urbanas de grande parte dos 

concelhos de Vila do conde e de Póvoa do Varzim e de uma pequena parte do concelho da Trofa. Foi 

ainda contemplado na sua concepção o tratamento de uma pequena parte de efluentes industriais 

provenientes de algumas instalações situadas nestes concelhos. Deste modo, a ETAR tem por objectivo 

servir uma população de 257 557 hab.eq. no ano horizonte de projecto (2036), em época alta. 

No caso do concelho de Vila do Conde será servida a população das freguesias de Arcos, Árvore, Azurara, 

Bagunte, Canidelo, Fajozes, Ferreiró, Fornelo, Junqueira, Macieira da Maia, Outeiro Maior, Parada, 

Retorta, Rio Mau, Tougues, Touguinha, Touguinhó, Vairão e Vila do Conde. No concelho de Póvoa do 

Varzim será servida a população residente nas freguesias de A-Ver-o-Mar, Aguçadoura, Amorim, Argivai, 

Balazar, Beiriz, Póvoa de Varzim, Rates e Terroso. No concelho da Trofa serão servidas as freguesias de 

Guidões e Alvarelhos. 

Actualmente, grande parte das águas residuais produzidas nas freguesias situadas junto do litoral dos 

concelhos de Póvoa do Varzim e de Vila do Conde são descarregadas directamente no meio hídrico sem 

qualquer tipo de tratamento. 
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A construção da ETAR do Ave tem por objectivo contribuir para uma melhoria da qualidade das águas 

costeiras na envolvente de Vila do Conde e da qualidade da água do rio Ave, de modo a garantir o 

cumprimento, na área de abrangência do Projecto, das normas de qualidade das águas superficiais e 

balneares actualmente em vigor. 

Deste modo, com a entrada em funcionamento desta ETAR, é prevista a melhoria significativa da 

qualidade das linhas de água que se desenvolvem especificamente na Bacia Hidrográfica correspondente 

à FD 10 e das águas costeiras na proximidade da foz do rio Ave, decorrente do facto de passarem a ser 

interceptadas e tratadas as águas residuais que actualmente, tal como acima referido, são encaminhadas 

para as linhas de água de forma difusa ou directamente descarregadas sem tratamento adequado na 

zona costeira. 

Assim, a realização deste projecto encontra-se objectivamente justificada, dada a premência em 

conceder à população a ser servida pela infra-estrutura um eficaz tratamento das águas residuais, 

conforme o próprio PEAASAR II faz referência pelos objectivos propostos. 

 

 

3. ANTECEDENTES DO PROJECTO 

Em fase prévia à elaboração do Projecto de Execução foi realizado um estudo preliminar onde foram 

definidas duas alternativas de localização para a ETAR com base nos seguintes critérios: a minimização 

dos troços dos interceptores a construir para ligação à ETAR, tendo em consideração os interceptores já 

construídos; a maximização da área drenada pelos interceptores; a localização da ETAR num local tão 

próximo quanto possível do centro de massa do sistema de drenagem e tratamento; a proximidade à 

linha de água receptora das águas residuais tratadas; a inexistência de compromissos urbanísticos em 

termos de uso do solo para os locais indicados. 

Ambas as alternativas localizam-se na freguesia de Tougues, numa área com ocupação essencialmente 

florestal e também agrícola. A Alternativa 1 corresponde a uma área de 3,9 ha e implica a construção de 

um acesso com cerca de 1 km de extensão e um emissário de descarga de águas residuais tratadas com 

extensão de cerca de 134 m; a cota da plataforma para implantação da ETAR é + 10. 

A Alternativa 2 referente a uma área com 5,0 ha, envolve a construção de um acesso com cerca de 

0,3 km de extensão e um emissário de descarga com extensão de cerca de 270 m; a cota da plataforma 

para implantação da ETAR é + 15. 

Sobre estas duas alternativas foi realizada uma análise multicritério que abrangeu "(…) factores técnicos, 
ambientais e económicos com vista a seleccionar qual a alternativa mais vantajosa a desenvolver (…)" 
em Projecto de Execução. Na sequência da análise comparativa, foi abandonada a Alternativa 2, 

fundamentalmente "(…) por critérios preliminares de carácter ambiental e de qualidade de vida das 
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populações, nomeadamente no que respeita ao afastamento mínimo exigido face a aglomerados 

populacionais ou habitações, fundamentalmente devido a impactes associados aos níveis de ruído 

esperados para a fase de exploração da ETAR". 

Por outro lado, constatou-se ainda que "(…) a Alternativa 2 implicaria a destruição de cerca de 2,4 ha de 

área agrícola, contrariamente à Alternativa 1, para a qual a área da plataforma ocupará apenas 0,5 ha de 

área actualmente agricultada". 

Acresce ainda que a Alternativa 2 envolve uma maior movimentação de terras, para criação da 

plataforma necessária à implantação da ETAR, e localiza-se em área de Reserva Ecológica Nacional, 

correspondendo o sistema afectado a Leitos de Cursos de Água e Zonas Ameaçadas Pelas Cheias, 

constituindo este último "(…) um condicionante importante à construção da infraestrutura, não só pelo 

risco de inundação dos órgãos da ETAR, como pelo agravamento das condições de escoamento das 

águas em situações de cheia". 

 

 

4. DESCRIÇÃO DO PROJECTO 

A área prevista para implantação da ETAR do Ave, com cerca de 3,84 ha e distando cerca de 100 m do 

rio Ave, localiza-se na freguesia de Tougues, concelho de Vila do Conde, do distrito do Porto. 

O projecto da ETAR do Ave contempla: 

 a construção na ETAR; 

 a construção do emissário para descarga no rio Ave do efluente tratado na ETAR, com uma 

extensão de 134 m e 1 200 mm de diâmetro de conduta; 

 a remodelação de um acesso, com cerca de 830 m de extensão, por forma a permitir aceder ao 

local, estabelecendo a ligação à EM 528-1 e posteriormente à A3. Esta intervenção foi considerada 

no EIA como projecto complementar. 

Atendendo à existência de zonas balneares em parte dos concelhos a serem servidos pela ETAR, no seu 

dimensionamento foi estimada a contribuição em época alta1 da população flutuante (considerando as 

componentes residencial e hoteleira). Foi assumida como significativa a população flutuante nos 

concelhos de Povoa do Varzim e Vila do Conde, a qual representa cerca de 34% da população a ser 

servida. 

No que se refere ao efluente industrial, a sua contribuição representa 17 % da população equivalente a 

servir no horizonte de projecto e em época baixa. 

                                                 

1 Correspondente aos três meses de verão. 
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Deste modo, a ETAR do Ave, atendendo às condições de afluência estimadas para o ano horizonte do 

projecto (2036) foi dimensionada para em época alta tratar os efluentes de 257 557 hab.eq. e em época 

baixa de 183 907 hab.eq., correspondendo-lhe, respectivamente, como caudais médios 42 935 m3/d e 

30 456 m3/d. 

O efluente tratado na ETAR será em parte utilizado como água de serviço para a rega de zonas 

ajardinadas e para a lavagem de pavimentos e equipamentos, entre outros. 

Está previsto que a entrada em funcionamento da ETAR ocorra em 2010, sendo o horizonte do projecto 

de 26 anos (2036). De referir ainda que posteriormente à entrada em funcionamento ocorrerá um ano 

durante o qual se dará o maior incremento em termos de ligação das infra-estruturas de drenagem à 

ETAR. 

No quadro seguinte são indicados os principais dados de dimensionamento do projecto. 

Horizontes de Projecto 
Ano 2010 

(HP 0) 
Ano 2036 
(HP 26) 

EB EA EB EA 

População 
(hab.eq.) 

Doméstica 52 277 79 207 152 656 226 306 
Industrial 10 702 10 702 31 251 31 251 
Total 62 979 89 909 183 907 257 557 

Caudal 

Doméstico (Q médio; m3/d) 6 884 10 206 19 897 29 496 
Industrial (Q médio; m3/d) 1 572 1 572 4 590 4 590 

Total 
Q médio (m3/d) 10 521 14 839 30 456 42 935 
Q ponta (m3/h) 788 1 053 2 193 2 941 

Carga (kg/dia) 

Doméstica 

CQO 6 901 10 455 20 151 29 872 
CBO5 3 137 4 752 9 159 13 578 
SST 3 659 5.544 10 686 15 841 
Nkj 627 950 1 832 2 716 
P-total 94 143 275 407 

Industrial 

CQO 1 413 1 413 4 125 4 125 
CBO5 422 422 1 233 1 233 
SST 332 332 970 970 
Nkj 128 128 375 375 
P-total 20 20 57 57 

Total 

CQO 8 313 11 868 24 276 33 997 
CBO5 3 559 5 175 10 392 14 811 
SST 3 992 5 877 11 656 16 811 
Nkj 756 1 079 2 207 3 091 
P-total 114 162 332 464 

HP – Horizonte de Projecto 
EB – Época Baixa 
EA – Época Alta 

 

O tratamento a implementar na ETAR compreende o tratamento das águas residuais afluentes à ETAR 

(fase líquida) e o tratamento das lamas produzidas no processo (fase sólida). 

Por forma garantir os objectivos de qualidade do efluente tratado, o esquema de tratamento da fase 

líquida, desenvolvendo-se segundo três linhas é composto pelas seguintes operações: 

 Tratamento preliminar ao qual corresponde a obra de entrada com remoção de sólidos grosseiros, 

areias e gorduras; 
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 Tratamento biológico por lamas activadas, operado em regime de arejamento convencional, em 

três reactores biológicos com a configuração de vala de oxidação de geometria circular e sistema 

de arejamento por difusores de bolha fina; 

 Tratamento terciário, com filtração por microtamisação e desinfecção com UV. 

O esquema de tratamento desenvolvido foi considerado o mais vantajoso, face ao quantitativo 

populacional a servir, à variação nas condições de afluência (época baixa e época alta) entre o ano de 

arranque do projecto e o horizonte do projecto, bem como ao quadro normativo aplicável ao efluente a 

descarregar após tratamento. 

Os objectivos de qualidade pretendidos para o efluente a descarregar após tratamento são os definidos 

pelas normas de qualidade das águas superficiais e balneares actualmente em vigor, face à proximidade 

de zonas balneares, tornando necessária a realização de desinfecção do efluente final até ao nível de 

2 000 NMP/100 ml de coliformes fecais. Deste modo, os objectivos de tratamento definidos par a ETAR 

são os seguintes: 

 CQO –125 mg/l; 

 CBO5 –25 mg/l; 

 Sólidos Suspensos Totais –35 mg/l; 

 Azoto total –15 mg/l; 

 Fósforo total –10 mg/l; 

 Amónia –10 mg/l; 

 Nitratos –50 mg/l; 

 Coliformes fecais – 2 000 NMP/100 ml. 

A parte do efluente final que será reutilizada como água de serviço será submetida a uma desinfecção 

adicional por UV, por forma a que possa cumprir a qualidade mínima legalmente exigida para o efeito, 

em termos de coliformes fecais (1000 NMP/100 ml). 

O tratamento previsto para a fase sólida é constituído por: 

 Espessamento; 

 Digestão anaeróbia, em regime mesófilo; 

 Desidratação mecânica. 

Decorrente do processo de tratamento é expectável, no horizonte de projecto, a produção de 

42,4 m3/dia e 27,7 m3/dia de lamas desidratadas (respectivamente, em época alta e época baixa). Estas 

lamas serão armazenadas em dois silos (com um volume de 150 m3 cada), tendo capacidade para 

armazenamento de cerca de 7 dias em época alta, no horizonte do projecto. Após armazenamento nos 
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silos, as lamas serão conduzidas a destino final, que poderá ser: valorização agrícola; valorização 

energética; encaminhamento a aterro adequado para o efeito. O destino final a privilegiar deverá ser 

"(…) a valorização agrícola se esta for economicamente viável". 

Em resultado do processo de tratamento dos efluentes serão também produzidos: 

 Gradados e areias (1,4 m3/dia e 12 m3/dia, respectivamente, e em época alta e no horizonte de 

projecto) que serão temporariamente armazenados em contentores e posteriormente recolhidos 

juntamente com os resíduos sólidos urbanos e transportados a destino final adequado 

(previsivelmente aterro licenciado); 

 Óleos e gorduras que serão encaminhados para a digestão anaeróbia, juntamente com as lamas 

espessadas. 

O biogás produzido nos digestores de lamas (4 992 m3/dia e 3 861 m3/dia, em época alta e época baixa, 

respectivamente), será armazenado num gasómetro (com 2 200 m3 de capacidade) e utilizado para 

produção de energia e aquecimento das lamas. A capacidade de armazenamento do biogás corresponde 

a cerca de 44 % da produção diária, no horizonte do projecto. 

O aproveitamento energético do biogás será realizado num sistema de recuperação de energia, 

constituído por dois grupos de co-geração de 348 kW de potência unitária, considerando um consumo 

total de biogás de 312 Nm3/h e um período de funcionamento estimado em 16 h/dia. Este sistema 

permitirá satisfazer as necessidades de aquecimento das lamas e suprir parcialmente as necessidades 

energéticas decorrentes do funcionamento da ETAR. 

Está prevista a instalação de um sistema de tratamento de odores associado a todos os órgãos e locais 

susceptíveis de os produzir. Este sistema compreende o confinamento e instalação de uma rede de 

ventilação que conduz o ar captado para tratamento constituído por um processo de lavagem química em 

três estágios, utilizando ácido sulfúrico (1ª etapa), adição de peróxido de hidrogénio (2ª etapa) e adição 

de hidróxido de sódio (3ª etapa). Os órgãos e locais abrangidos por este sistema são toda a zona da 

elevação inicial, obra de entrada, a sala de tratamento preliminar e tratamento de lamas, os 

decantadores primários, os espessadores gravíticos, digestores anaeróbios, tanques de armazenamento 

de lamas mistas e digeridas, os silos de lamas desidratadas e os selectores. 

Estão previstos os seguintes by-pass à ETAR e na ETAR: by-pass geral à ETAR, by-pass à gradagem fina, 

by-pass à decantação primária, by-pass ao tratamento biológico, by-pass ao tratamento terciário e by-

pass ao circuito normal do biogás. 

Por outro lado, de modo a prevenir a ocorrência de descargas de emergência a partir da ETAR, os 

diferentes processos e operações unitárias de tratamento encontram-se dotados de equipamentos e de 

sistemas de controlo e automação, que garantem a detecção atempada e automática de quaisquer 

avarias que se registem, bem como a consequente entrada em funcionamento dos órgãos e 

equipamentos de reserva aplicáveis. 
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Está também prevista a instalação de um gerador de emergência. 

A duração da fase de construção do projecto foi estimada em cerca de 18 meses. 

O estaleiro para apoio à obra será implantado na área destinada à implantação da ETAR, não estando 

prevista a ocupação dos terrenos exteriores a esta área. 

Será necessário executar uma plataforma para implantação da ETAR, envolvendo operações de 

desmatação, limpeza e decapagem, assim como execução de terraplenagens. Esta plataforma será 

implantada à cota +10, atendendo a que a cota de cheia para o local é de + 9,5. 

O volume de terras sobrantes decorrentes da fase de construção foi estimado em cerca de: 

 9 216 m3 provenientes da limpeza do terreno; 

 10 224 m3 provenientes das operações de terraplenagem. 

Não está prevista a exploração de quaisquer manchas de empréstimo. 

A construção e funcionamento da ETAR implicarão o tráfego de veículos pesados nas vias locais. Na fase 

de construção, o movimento de camiões estimado para transporte dos materiais sobrantes a destino final 

adequado é de: 

 2 a 3 transportes/hora, durante 2 semanas, durante a desmatação; 

 22 transportes/dia, durante cerca de 1 mês, durante a limpeza do terreno; 

 4 transportes/dia, durante cerca de 6 meses, durante a fase de criação da plataforma, de 

realização de terraplenagens para implantação dos órgãos da ETAR e de execução das fundações 

dos edifícios que constituem a ETAR. 

Durante a fase de exploração o acréscimo do tráfego de pesados, será cerca de 2-3 transportes/dia 

associados ao transporte de lamas e 1 transporte mensal para o transporte de reagentes. 

Prevê-se que o acesso de e para a ETAR se realize através do acesso a remodelar, que atravessa os 

aglomerados populacionais de Souto de Cima, Mourão e Corgo. Para a intervenção a realizar no acesso 

está prevista a afectação de uma faixa de cerca de 10 m, centrada no eixo da via e correspondendo a 

uma área de cerca de 8 000 m2, a qual será desmatada e regularizada numa área de cerca de 10 000 m2. 

Na visita ao local foi referido que existe um troço a abrir de novo, que não ultrapassa os 300 m, 

ocupando áreas agrícolas e atravessando uma linha de talvegue. 

O perfil transversal tipo, consiste em faixa de rodagem com 1 via de 5 m e bermas, dos dois lados, com 

cerca de 1 m. O traçado é composto fundamentalmente por três zonas: 

 Caminho existente que tem início na estrada que irá servir a ETAR; 

 Implantação da estrada a corta-mato; 

 Caminho existente que tem início no portão da ETAR. 



Parecer da Comissão de Avaliação 
Processo AIA N.º 1840 

 

ETAR do Ave 9 
Projecto de Execução 

Para a construção do emissário de descarga do efluente tratado será realizada a desmatação e limpeza 

do terreno, numa área de cerca de 670 m2, assim como será necessária a abertura de valas para 

colocação da conduta, operação que se prevê que afecte uma faixa de cerca de 5 m, centrada no eixo da 

vala. A cota de descarga do emissário será +2,70. 

Para permitir a adução à ETAR dos efluentes a tratar gerados na bacia de drenagem considerada para 

este subsistema é necessária a realização de um conjunto de intervenções em interceptores existentes e 

ainda completar a rede de interceptores que integra o subsistema municipal onde se insere esta frente de 

drenagem (FD10). Este subsistema incluirá uma rede de interceptores com 52,7 km de extensão, dos 

quais serão construídos ou remodelados 44,7 km e 8,0 km serão interceptores a integrar. A rede será 

constituída por interceptores, condutas elevatórias e estações elevatórias, prevendo-se que a rede de 

condutas elevatórias tenha uma extensão de 9 065 m, dos quais 5 624 m serão condutas a construir. 

A construção da rede de interceptores envolve, essencialmente, a abertura de valas para a construção 

das tubagens e órgãos acessórios, assentamento de colectores, tapamento e recuperação das áreas 

intervencionadas. Em toda a extensão da rede de interceptores será constituída uma servidão 

administrativa numa faixa de 3 m de largura, a qual implicará a proibição de se efectuarem escavações, 

edificações ou construções, seja a título duradouro ou precário e de levar a cabo o plantio de árvores e 

arbustos cuja raiz atinja profundidades superiores a 0,4 m. 

Está também prevista a construção de 5 novas estações elevatórias. 

No EIA os interceptores não foram considerados como projectos complementares. No entanto, a ETAR 

não poderá atingir os seus objectivos sem os mesmos, pelo que foi solicitado pela CA que em Aditamento 

os mesmos fossem tratados como um projecto associado. Sobre estes, é referido no Aditamento que 

"(…) embora se tratem de Projectos associados a elaboração dos correspondentes Projectos de Execução 

está a ser desenvolvida de forma autónoma face ao Projecto da ETAR do Ave (…) encontrando-se 

actualmente a ser desenvolvidos em Estudo Prévio (…). Uma vez terminados os projectos serão lançados 

os concursos das empreitadas para construção da rede de interceptores, prevendo-se que a construção 

de toda a rede a Oeste da ETAR do Ave esteja concluída até ao arranque previsto para a ETAR. (…) Os 

restantes interceptores, correspondentes à zona Este que virá a ser servida pela ETAR do Ave, serão 

construídos à medida que a rede em baixa vai sendo também estabelecida (…)" 

 

 

5. PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO 

A metodologia adoptada pela CA para a avaliação da ETAR do Ave foi a seguinte: 

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

elementos adicionais relativos aos seguintes capítulos e aspectos do EIA – Aspectos Gerais e do 
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Projecto, Uso do Solo, Recursos Hídricos e Solos, Património, Qualidade do Ar e Resíduos. Foi ainda 

solicitada a reformulação do Resumo Não Técnico; 

▪ Análise dos elementos adicionais remetidos pela AdAve, tendo-se considerado que a informação 

contida no Aditamento e no RNT reformulado dava resposta, no geral, às questões formuladas; 

▪ Declaração da Conformidade do EIA a 3 de Abril de 2008; 

▪ Solicitação de Parecer Externo às seguintes entidades – Instituto Nacional de Engenharia, Tecnologia 

e Inovação (INETI), Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAP Norte), Direcção-

Geral dos Recursos Florestais (DGRF), Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural 

(DGADR) e Câmara Municipal de Vila do Conde. Os pareceres recebidos, que se encontram em 

anexo, foram analisados e integrados no presente parecer, sempre que se entendeu ser pertinente; 

▪ Visita à área de implantação do projecto, efectuada no dia 26 de Maio de 2008, onde estiveram 

presentes representantes da CA (da APA, do INAG, do IGESPAR e da CCDR/Norte), da AdAVE e da 

empresa que elaborou o EIA; 

▪ Análise técnica do EIA, e respectivo Aditamento, bem como a consulta do Projecto de Execução da 

"ETAR do Ave", com o objectivo de avaliar os impactes do projecto e a possibilidade dos mesmos 

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

pareceres emitidos pelas entidades que constituem a CA. Assim, a APA/DAR emitiu parecer sobre 

Qualidade do Ar, a APA/DRU emitiu parecer sobre Produção e Gestão de Resíduos, a CCDR/Norte 

emitiu parecer sobre Sócio-Economia, Usos do Solo e Ordenamento do Território, e Domínio Hídrico, 

o IGESPAR sobre Património e o INAG sobre Geologia, Geotecnia e Sismicidade, Recursos Hídricos 

Subterrâneos e Superficiais. Os restantes descritores foram avaliados pela CA tendo em consideração 

o conteúdo do EIA, os elementos recolhidos na visita ao local e a informação veiculada pelos 

pareceres externos. A APA contou ainda com a colaboração da Eng.ª Maria João Palma na apreciação 

do descritor Ambiente Sonoro; 

▪ Selecção dos descritores fundamentais tendo em consideração as características do projecto e a área 

de implantação do projecto. Consideraram-se descritores determinantes nesta avaliação, os Recursos 

Hídricos e o Ordenamento do Território; 

▪ Análise dos resultados da Consulta Pública, que decorreu durante 35 dias úteis, desde o dia 28 de 

Abril até 19 de Junho de 2008; 

▪ Elaboração do Parecer Final, com a seguinte estrutura: 1. Introdução, 2. Enquadramento e objectivos 

do projecto, 3. Descrição do projecto, 4. Procedimento de avaliação, 5. Análise específica, 

6. Resultados da consulta pública, 7. Conclusão e 8. Condicionantes, medidas de minimização, e 

programas de monitorização. 
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6. ANÁLISE ESPECÍFICA 

No EIA, os impactes do projecto foram avaliados para os seguintes descritores: Clima; Geologia; 

Hidrogeologia; Solo e Aptidão do Solo; Uso Actual do Solo; Recursos Hídricos Superficiais; Ecologia; 

Paisagem; Património; Aspectos Sócio-económicos; Ordenamento do Território; Qualidade do Ar; Ruído. 

Atendendo às características do projecto e local de implantação, às informações contidas no EIA, no 

aditamento ao EIA (solicitado pela CA), no Projecto de Execução e outras recolhidas durante o 

procedimento de avaliação, foi possível identificar, decorrente da avaliação efectuada pela CA, os 

aspectos mais relevantes que seguidamente se evidenciam. 

O local de implantação da ETAR apresenta as seguintes características principais: 

 possui uma ocupação maioritariamente florestal (fundamentalmente eucalipto, que após ser 

retirado será passível de valorização económica); 

 a sua evolvente é ocupada por terrenos agricultados; 

 distando cerca de 100 m do rio Ave, encontra-se limitado a Norte Este e Oeste por este rio, e a Sul 

pela povoação de Tougues; 

 as cotas do terreno variam entre 6 e 14. 

O local de implantação da ETAR do Ave, emissário de descarga e respectivo acesso, não é abrangido pela 

Zona Vulnerável de Esposende - Vila do Conde. 

Por outro lado, os locais para implantação da ETAR e respectivo acesso, estão em área de Reserva 

Agrícola Nacional (RAN) e Reserva Ecológica Nacional (REN), obedecendo ainda ao regime do Domínio 

Público Hídrico. 

No que se refere ao traçado previsto para os interceptores a construir no âmbito da FD 10, verifica-se 

que será atravessada a Zona Vulnerável de Esposende – Vila do Conde (definida no Anexo I da Portaria 

n.º 1100/2004, de 3 de Setembro), nomeadamente pelos interceptores de A-Ver-o-Mar, Vila do Conde 

Norte e Vila do Conde. Por outro lado, situam-se dentro da área afecta a esta zona vulnerável as novas 

estações elevatórias de Pedra Negra, Molhe Sul, Lagoa e Vila do Conde. 

 

 

6.1. GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA, GEOTECNIA E SISMICIDADE 

Genericamente concorda-se com a metodologia utilizada para a caracterização da situação de referência 

apresentada pelo estudo relativamente aos descritores Geologia, Geomorfologia, Geotecnia e 

Sismicidade. 
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A caracterização Geológica e Geomorfológica, foi feita com base na Cartografia à escala 1:50 000 (carta 

Geológica 9-A de Póvoa de Varzim (1965)). Geomorfologicamente a região é condicionada pela litologia e 

pela tectónica, e os rios ocupam vales de origem estrutural. 

O rio Ave corre encaixado nos granitóides até Tougues, a partir daí desenvolve-se numa área mais 

aplanada de génese aluvial de idade Plio-Quaternária. Esta formação sedimentar com materiais 

fundamentalmente de natureza arenosa grosseira resultou da erosão ao longo do trajecto do rio através 

de rochas predominantemente graníticas. 

A Este da área de intervenção da ETAR do Ave regista-se a presença de uma escarpa de falha provável, 

com direcção NW-SE que desnivela compartimentos litológicos graníticos na casa dos 20-30 m. A altitude 

do local onde se vai inserir a ETAR, o emissário e o seu principal acesso varia entre 2,7 e 10 m. 

Relativamente à sismicidade, a área de implantação da ETAR insere-se na isossista de 6, sendo reduzida 

a probabilidade de ocorrência de um sismo de magnitude 6 e ainda menor a probabilidade desse sismo 

provocar um deslocamento da respectiva falha à superfície. 

De acordo com o estabelecido pelo zonamento da sismicidade do território português, (Regulamento de 

Segurança e Acções para Estruturas de Edifícios e Pontes, 1983), a área de intervenção ocorre numa 

zona sísmica do tipo D. Para a determinação dos efeitos nas estruturas, deverão os terrenos ser 

considerados do tipo II (rochas e solos pouco coerentes) pelo predomínio das rochas sedimentares. 

No que se refere aos impactes decorrentes da construção do projecto, os maiores impactes na 

geomorfologia e geologia dão-se na fase de construção e prendem-se com a construção da plataforma 

para a instalação da ETAR, abertura de vala para a instalação do emissário de descarga e a construção 

do novo acesso com uma extensão de cerca de 830 m, para ligação da ETAR à EM 528-1. As acções de 

construção inerentes à concretização destes elementos do projecto são: desmatação, limpeza e 

decapagem; instalação do estaleiro de apoio à obra; execução de terraplanagens; movimentação de 

terras; execução de betonagens; colocação de tubagens e dos acessórios; construção das câmaras de 

visita; abertura de valas para instalação do emissário de descarga; execução de arranjos exteriores; 

execução dos pavimentos e via de acesso. 

A execução das obras para a construção dos interceptores, envolverá basicamente a abertura de valas 

para a colocação das tubagens e órgãos acessórios, assentamento de colectores, tapamento e 

recuperação das áreas intervencionadas. 

Tendo em conta o tipo de obras e as estruturas em causa considera-se que, sendo asseguradas as boas 

práticas ambientais de construção e sendo cumpridas as medidas de minimização propostas no EIA e no 

Plano de Gestão Ambiental das Águas do Ave, os impactes em termos geomorfológicos e geológicos, 

considerados para a fase de construção como negativos e irreversíveis de magnitude reduzida, poderão 

ser minimizados. 
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O INETI refere no parecer emitido que, em termos de Geologia e Recursos Minerais, considera adequada 

a informação constante do EIA, nada tendo a opor à realização do projecto. 

 

 

6.2. RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS 

Do ponto de vista hidrogeológico a área de intervenção localiza-se no Maciço Antigo. As formações 

granitóides que ocupam grande parte do litoral NW, desde o Porto até à zona da Aguçadoura a Norte de 

Póvoa de Varzim, permitem a existência de aquíferos locais com características semelhantes ao Sistema 

Aquífero dos granitos do Porto. Subsidiariamente, também podem ser considerados como aquíferos, os 

aluviões do rio Ave sempre que a espessura dos depósitos permitam o armazenamento de água. 

A recarga dos aquíferos é fundamentalmente efectuada por infiltração directa da água das chuvas. A 

descarga natural do sistema subterrânea subjacente à área afectada pelo projecto é feita 

predominantemente pelo rio Ave. 

A permeabilidade dos aquíferos na formação granitóide depende do grau de fraturação existente, que na 

área de estudo as profundidades das zonas produtivas não ultrapassam os 30 a 40 m, verificando-se que 

as produtividades são muito baixas com os caudais que rondam 1 l/s. 

A piezometria dos aquíferos livres locais – aluvionar e cristalino – segue preferencialmente a topografia e 

a descarga subterrânea é realizada para o rio Ave. 

Tendo em conta, a precipitação média anual e a infiltração eficaz de 10% da precipitação indicada por 

Almeida e al. (2000), a área interessada do projecto contribui com 5 120 m3/ano de água para os 

recursos hídricos subterrâneos do sistema granítico renováveis anuais, que em termos regionais se 

estimaram ser de 36,6 h3/ano. 

A qualidade da água subterrânea apresenta no sedimentar subjacente à área de estudo genericamente 

valores de nitratos acima do VMR. A qualidade melhora nos aquíferos do cristalino. 

A vulnerabilidade considerada no estudo foi calculada pelo método EPPNA, 1998, e classificada como 

sendo Elevada para os aquíferos sedimentares com ligação hidráulica com a água de superficial (rio Ave). 

Para os aquíferos granitóides, a vulnerabilidade à poluição é Baixa e variável. 

Uma parte da rede de interceptores a Oeste da ETAR do Ave (que irá servir as populações das freguesias 

da Póvoa de Varzim interessadas pelo Projecto e da parte do litoral do Concelho de Vila do Conde) será 

instalada na Zona Vulnerável de Esposende - Vila do Conde. Encontrando-se esta área condicionada em 

termos da qualidade da água subterrânea pela Directiva dos Nitratos nº 91/676/CEE, deverão ser 

acautelados procedimentos específicos para todas as fases do respectivo projecto tendo em vista o 

cumprimento previsto pela Legislação. 
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No que se refere aos impactes decorrentes da construção do projecto, para a fase de construção o 

conjunto de actividades identificadas inerentes aos trabalhos de concretização do projecto, poderão 

induzir afectações sobre os recursos hídricos subterrâneos. Estes impactes têm uma incidência muito 

localizada e foram considerados negativos e reversíveis de magnitude reduzida, podendo ser minimizados 

se executadas as medidas de minimização propostas no EIA. 

Na fase de exploração, a implementação do projecto conduzirá a uma alteração na drenagem 

subterrânea, decorrente do aumento da área impermeabilizada. Identifica-se assim um impacte negativo 

que, no entanto, será de reduzida significância pois trata-se de uma pequena área impermeabilizada face 

à extensão da área drenante envolvente. 

Relativamente à fase de exploração, e considerando que as características climáticas favorecem, nos 

períodos de maior pluviosidade, a mobilização das substâncias poluentes nos solos e pavimentos em 

direcção às linhas de água, as actividades inerentes à laboração da ETAR, nomeadamente no que 

respeita ao manuseamento dos resíduos produzidos ou das substâncias químicas utilizadas no tratamento 

da água, constituem factores de risco para a contaminação das águas subterrâneas. 

Deste modo, considera-se que o funcionamento da ETAR do Ave gerará impactes negativos, pouco 

significativos a significativos, e directos, embora de abrangência reduzida. 

Relativamente ao funcionamento da rede de interceptores, constituem factores de risco para a 

contaminação da água os eventuais derrames de águas residuais brutas. No entanto, tendo em conta a 

verificação do conjunto de critérios ambientais definidos no Modelo de Plano de Gestão Ambiental da 

Águas do Ave apresentado no Anexo III do Aditamento ao EIA, durante a construção e verificação da 

estanquicidade da rede antes do seu funcionamento, pode considerar-se serem pouco significativos os 

impactes gerados pelo referido sistema adutor. 

Por outro lado, de modo a assegurar que não ocorram interferências dos interceptores a construir com 

captações/poços existentes deverá ser consultada a DRAP/N sobre o traçado dos mesmos. 

Concorda-se genericamente com as medidas indicadas no EIA, para minimização dos impactes 

identificados, considerando-se que a eficácia de tais medidas na fase de exploração tem de ser 

inequivocamente monitorizada. Considera-se ainda que devem ainda ser implementadas algumas 

medidas adicionais. 

No que se refere aos planos de monitorização, considera-se adequado o proposto relativamente aos 

Recursos Hídricos Subterrâneos. 

Salienta-se no entanto, que os parâmetros e a periodicidade de monitorização relativa aos recursos 

hídricos serão impostos na licença de descarga, a emitir pela CCDR ou ARH, se já constituída nessa data. 

Em síntese, da análise efectuada, considera-se que o projecto será indutor de impactes negativos ao 

nível dos recursos hídricos subterrâneos, mas cuja significância não será um factor de inviabilização do 
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mesmo, desde que sejam cumpridas as medidas de minimização e Programas de monitorização 

constantes deste Parecer. 

Tendo presente que a região do Vale do Ave é uma zona degradada do ponto de vista da qualidade dos 

seus recursos hídricos, a implementação da ETAR e da restante rede de interceptores da Frente de 

Drenagem 10 e a sua integração no Sistema Multimunicipal de Abastecimento e Saneamento, virá a 

resultar numa melhoria significativa com reflexos positivos para a região do Vale do Ave, constituindo um 

impacte positivo muito significativo. 

O INETI refere no parecer emitido que, em termos de Hidrogeologia, considera adequada a informação 

constante do EIA, nada tendo a acrescentar. 

 

 

6.3. RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS 

Ao nível dos recursos hídricos/qualidade da água, o EIA apresenta uma caracterização quantitativa e 

qualitativa suficiente tendo em conta as características do projecto. São referidos aspectos essenciais que 

retratam a situação de referência e a sua evolução. 

A área em estudo insere-se na bacia hidrográfica do rio Ave na margem esquerda do rio Ave, verificando-

se que o rio Este, afluente da margem direita do Ave desagua ligeiramente a montante do local previsto 

para a restituição da ETAR. A montante da confluência do rio Este existe no rio Ave o açude de Tougues. 

Os aspectos quantitativos dos recursos hídricos superficiais foram caracterizados (caracterização física, 

hidrológica e cheias) para a secção de restituição da ETAR. A informação de base utilizada foi retirada do 

SNIRH nomeadamente dos registos históricos das estações hidrométricas da Ponte da Junqueira, no rio 

Este e o açude de Tougues, no rio Ave. 

Os aspectos qualitativos caracterizados foram, por um lado, a identificação das principais fontes de 

poluição existente na bacia do rio Ave e, por outro, a caracterização da qualidade da água com base nas 

estações de monitorização existentes na envolvente à secção de descarga da ETAR do Ave e das águas 

costeiras de Vila do Conde. 

Para a caracterização da qualidade da água na secção de descarga da ETAR no rio Ave foram 

considerados os critérios de Classificação da Qualidade da Água do INAG, tendo sido obtidos como 

resultados águas muito poluídas face às elevadas concentrações de CQO, CBO5, coliformes fecais, SST 

azoto e fósforo. 

Os níveis encontrados associam-se possivelmente à contaminação resultante quer das actividades 

agrícolas, agropecuárias e têxteis existentes junto do rio Ave e quer do encaminhamento de descargas 

domésticas sem tratamento. 
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Relativamente à qualidade das águas costeiras na zona interessada pelo projecto, tendo em conta que 

uma parcela dos efluentes que virão a ser tratados na ETAR do Ave são actualmente descarregados na 

zona costeira entre Póvoa do Varzim e Matosinhos, sem tratamento ou com tratamento deficiente, 

verificou-se que num raio de 10 km centrado na foz do rio Ave as concentrações de coliformes fecais, 

coliformes totais e estreptococos fecais interditaram ou condicionaram, em 2006, o uso balnear da costa. 

A área envolvente da ETAR ficará inserida em cota de cheia, ao contrário da plataforma da ETAR. Este 

facto condicionará especialmente as fases de instalação do emissário e das descargas do efluente tratado 

em situações de ocorrência de cheias. Estes aspectos foram contemplados ao nível do projecto para 

minimização das situações de pressão hidrostáticas a que ficará sujeita a estrutura, durante a ocorrência 

da cheia. 

Relativamente ao acesso à ETAR, a opção seleccionada decorre da impossibilidade de utilização do 

caminho agrícola de Tougues, que se situa abaixo da cota de cheia, o que condicionaria o acesso à ETAR 

durante os períodos de cheia. 

No que se refere aos impactes decorrentes da construção do projecto em termos dos aspectos 

quantitativos, para a fase de construção o conjunto de actividades identificadas inerentes aos trabalhos 

de concretização do projecto, poderá induzir afectações sobre os recursos hídricos superficiais. Estes 

impactes têm uma incidência muito localizada e foram considerados negativos e reversíveis de magnitude 

reduzida, podendo ser minimizados se executadas as medidas de minimização propostas no EIA. 

Na fase de exploração, a implementação do projecto conduzirá a uma alteração na drenagem superficial, 

decorrente do aumento da área impermeabilizada. Identifica-se assim um impacte negativo sobre os 

recursos hídricos que, no entanto, será de reduzida significância pois trata-se de uma pequena área 

impermeabilizada face à extensão da área drenante envolvente. 

Ao nível dos aspectos qualitativos, e no que se refere à fase de construção, a maioria das acções 

decorrentes da construção conduzirá a uma afectação da qualidade da água devido ao aumento do 

número de partículas em suspensão, podendo também ocorrer derrames acidentais de hidrocarbonetos 

provenientes da maquinaria e equipamentos afectos à obra. Estes impactes na qualidade da água podem 

ser minimizados com a adopção de medidas de boa gestão ambiental em obra. 

Assim, considera-se que com a adopção das medidas de minimização adequadas não se prevêem 

grandes alterações na qualidade das águas, pelo que, os impactes serão negativos, de significância 

reduzida e carácter temporário. 

Relativamente à fase de exploração, considerando que as características climáticas favorecem, nos 

períodos de maior pluviosidade, a mobilização das substâncias poluentes nos solos e pavimentos, e por 

infiltração para os aquíferos, as actividades inerentes à laboração da ETAR nomeadamente no que 

respeita ao manuseamento dos resíduos produzidos ou das substâncias químicas utilizadas no tratamento 

da água, constituem factores de risco para a contaminação das águas superficiais. 
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Deste modo, considera-se que o funcionamento da ETAR do Ave gerará impactes negativos, pouco 

significativos a significativos, e directos, embora de abrangência reduzida. 

Relativamente ao funcionamento da rede de interceptores, constituem factores de risco para a 

contaminação da água os eventuais derrames de águas residuais brutas. No entanto tendo em conta a 

verificação do conjunto de critérios ambientais definidos no Modelo de Plano de Gestão Ambiental da 

Águas do Ave apresentado no Anexo III do Aditamento ao EIA, durante a construção e verificação da 

estanquicidade da rede antes do seu funcionamento, pode considerar-se serem pouco significativos os 

impactes gerados pelo referido sistema adutor. 

Concorda-se genericamente com as medidas indicadas no EIA, para minimização dos impactes 

identificados, considerando-se que a eficácia de tais medidas na fase de exploração tem de ser 

inequivocamente monitorizada. Considera-se que devem ainda ser implementadas algumas medidas 

adicionais. 

Relativamente ao Efluente Tratado, concorda-se de uma forma geral com o plano de monitorização 

proposto, à excepção da periodicidade de monitorização dos parâmetros pH, CQO, CBO5, SST, Nt, Pt e 

coliformes fecais, cuja frequência mínima de amostragem deverá ser quinzenal, tendo em conta o 

disposto no Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de Junho. 

Salienta-se no entanto, que os parâmetros e a periodicidade de monitorização relativa aos recursos 

hídricos serão impostos na licença de descarga, a emitir pela CCDR ou ARH, se já constituída nessa data. 

Em síntese, da análise efectuada, considera-se que o projecto será indutor de impactes negativos ao 

nível dos recursos hídricos superficiais, mas cuja significância não será um factor de inviabilização do 

mesmo, desde que sejam cumpridas as medidas de minimização e Programas de monitorização 

constantes deste Parecer. 

Atendendo a que a região do Vale do Ave é uma zona degradada do ponto de vista da qualidade dos 

seus recursos hídricos, a implementação da ETAR e da restante rede de interceptores da Frente de 

Drenagem 10 e a sua integração no Sistema Multimunicipal de Abastecimento e Saneamento, virá a 

resultar numa melhoria significativa com reflexos positivos para a região do Vale do Ave, constituindo um 

impacte positivo muito significativo. 

 

 

6.4. USO ACTUAL DO SOLO, ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DOMÍNIO HÍDRICO 

Os solos a ocupar com a implantação do projecto são de natureza agrícola (0,49 ha) e florestal (3,35 ha). 

O emissário de descarga afecta uma área de 0,06 ha de solos de ocupação agrícola e 0,01 ha de galeria 

ripícola. 
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Nas áreas agrícolas predomina o regadio, nomeadamente o milho e nas florestais o eucalipto, embora 

nalguns casos coexista o pinheiro bravo. 

Relativamente ao acesso prevê-se a ocupação de 0,8 ha de solos de natureza agrícola. 

Em termos de ordenamento do território, na área prevista para localização da ETAR e projecto 

complementar, vigora o Plano Director Municipal (PDM) de Vila do Conde, o qual foi publicado pela 

Resolução do Conselho de Ministros (RCM) n.º 166/95, de 12 de Dezembro, sendo as categorias de 

espaços as seguintes (de acordo com as Plantas de Ordenamento n.os P2C e P2D, à escala 1:10.000): 

 Áreas afectadas pelas infra-estruturas (m2) 
ETAR Emissário Acesso 

Espaços não urbanizáveis: Reserva Agrícola Nacional  36.000,00 673,98 7704,33 
Espaços não urbanizáveis: Reserva Ecológica Nacional ----- 507,80 4133,50 

 

Em termos de condicionantes, para além da afectação daquelas áreas pela instalação das infra-estruturas 

em solos da Reserva Agrícola Nacional (RAN) e da Reserva Ecológica Nacional (REN), há ainda incidência 

sobre Domínio Hídrico, dada a interferência com Linhas de água. A totalidade das condicionantes 

constitui servidões. 

No que concerne ao regime de uso e ocupação, para os solos da RAN e da REN estabelecem 

respectivamente o n.º 2, do artigo 53º e o n.º 2 do artigo 54º que "são permitidas as acções autorizadas 

nos termos da legislação em vigor, desde que não prejudiquem o correcto ordenamento e o 

enquadramento paisagístico das áreas envolventes". Pelo n.º 1, do artigo 61º dedicado às servidões 

administrativas e restrições de utilidade pública, prevê que todas sejam observadas, nomeadamente as 

constantes da planta de condicionantes, como é o caso das linhas de água, sendo que na memória 

descritiva se mencione que já foi solicitada a utilização do domínio hídrico para a colocação do emissário 

de descarga e a licença de descarga da água tratada. Também para o acesso à ETAR a construir deverá 

ser obtido o parecer positivo do Domínio Hídrico. 

Refira-se que, havendo afectação de áreas da RAN, deverá ainda ser obtido o parecer favorável da 

Comissão Regional da Reserva Agrícola do Norte. 

Da análise da Carta da REN de Vila do Conde, publicada pela RCM n.º 149/98, de 22 de Dezembro, 

observa-se que a implantação do emissário final e a execução do acesso à ETAR incidirão sobre  

4.641,30 m2 de área do sistema "leitos dos cursos de água e zonas ameaçadas pelas cheias". 

A implantação do emissário tem enquadramento no ponto X – Infra-estruturas de saneamento básico dos 

anexos IV e V do actual regime da REN. O acesso, apesar de não ter aparentemente enquadramento 

naquele ponto, é indispensável para a execução do restante projecto, pois sem ele não é possível 

proceder à construção e posterior funcionamento da ETAR, pelo que sem aquele a totalidade do projecto 

será inviabilizado. Nesse sentido, a implantação do emissário final e a execução do acesso à ETAR, 
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poderão ter enquadramento no ponto X – Infra-estruturas de saneamento básico, dos anexos IV e V, do 

actual regime da REN, o qual é definido pelo Decreto-lei n.º 180/2006, de 6 de Setembro. 

Em termos de usos do solo, na fase de construção, os principais impactes resultarão da movimentação 

de terras para a realização do projecto, com a consequente compactação do solo, derivada da 

movimentação de maquinaria pesada. 

Estes impactes serão certos, de magnitude reduzida e pouco significativos, atendendo à reduzida 

dimensão da área afectada. 

Tal como referido, a construção da ETAR implica a desmatação de cerca de 3,35 ha de eucaliptos e 

afecta cerca de 0,49 ha de uma parcela agrícola, sendo o estaleiro montado dentro da área afecta à 

ETAR. 

A afectação da galeria ripícola será também negativa, mas pouco significativa. 

Ainda no que se refere à fase de construção, os impactes sobre o ordenamento do território serão 

negativos e permanentes, uma vez que com a instalação da ETAR e emissário, tal como da construção do 

acesso, os solos da RAN e da REN perderão as funções/características actuais. 

Na fase de construção é referido que não são expectáveis impactes no rio Ave, uma vez que não está 

prevista a captação ou rejeição de águas no decurso desta fase. 

Relativamente às medidas apresentadas no EIA, considera-se que estão correctas e bem fundamentadas, 

devendo ser ainda ser contempladas as seguintes: 

 o caminho de acesso à ETAR deverá ser integrado paisagisticamente, com a instalação de uma 

cortina arbórea nos taludes marginais, tal como previsto no EIA para o projecto da ETAR, 

 a instalação do emissário de descarga deverá ser sujeita à prévia emissão de título de utilização 

dos recursos hídricos, de acordo com o Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de Maio; 

 após a instalação do emissário de descarga, deverá ser restituída a topografia natural da margem 

e garantida a estabilidade do talude marginal. 

Em síntese, e em termos de descarga de águas residuais, considera-se que o projecto apresentado está 

em condições de merecer apreciação favorável, uma vez que prevê a obtenção de um efluente tratado 

que cumpre o estipulado no Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de Junho, prevendo-se o tratamento do 

efluente até níveis compatíveis com usos múltiplos, nomeadamente balnear. 

Tendo em consideração que o projecto prevê a instalação do emissário de descarga de água tratada, na 

margem do rio Ave, conduta essa que será enterrada com ocupação exclusiva do sub-solo, entende-se 

nada haver a opor à realização dessa obra, no que respeita à afectação do domínio hídrico, desde que a 

conduta não seja instalada no leito e, após a sua instalação, seja restituída a topografia natural da 

margem e garantida a estabilidade do talude marginal, sendo esta intervenção sujeita à prévia emissão 

de título de utilização dos recursos hídricos, de acordo com o Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de Maio. 
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Em termos de Ordenamento do Território, será de emitir parecer favorável ao projecto da ETAR do Ave e 

seu projecto complementar (acesso), condicionado à obtenção dos pareceres positivos: 

 da Comissão Regional da Reserva Agrícola do Norte, para a ocupação de solos da Reserva Agrícola 

Nacional; 

 em sede de licenciamento, no que se refere às interferências do projecto com o Domínio Hídrico e 

com áreas de Reserva Ecológica Nacional; 

e à concretização das medidas de minimização apresentadas no EIA, conjugadas com as propostas no 

presente parecer. 

No que se refere aos interceptores, e tendo em consideração os elementos apresentados no aditamento 

do EIA, "(…) o Projecto de Execução está a ser desenvolvido de forma autónoma face ao Projecto da 
ETAR do Ave (o concurso para a realização dos estudos prévios e projectos de execução da rede de 

interceptores já foi lançado e adjudicado, encontrando-se em fase de desenvolvimento)", considera-se 

que desde que seja posteriormente dado cumprimento à legislação aplicável em matéria de Ordenamento 

do Território e Domínio Hídrico, nada mais terá a referir, uma vez que, até à presente data, não existem 

elementos de maior detalhe para tal. 

Salienta-se desde já que as condicionantes necessárias para que a execução das obras associadas à 

instalação dos interceptores possa ser aprovada, no âmbito do estipulado pelo Decreto-Lei 

n.º 226-A/2007, são as seguintes: 

 Qualquer atravessamento (subterrâneo ou aéreo) dos leitos das linhas de água não poderá 

constituir um obstáculo ao escoamento que actualmente se verifica, quer para os caudais normais, 

quer para os caudais de cheia; 

 Nos atravessamentos subterrâneos, a tubagem e a sua protecção deverão ficar abaixo do nível do 

leito natural, a uma profundidade tal que fiquem salvaguardadas de uma eventual erosão desse 

leito, de modo a garantir que assim ficarão sempre cobertas; 

 Nos atravessamentos aéreos, a tubagem deverá ficar, sempre que possível, aderente ao tabuleiro 

das pontes e acima do nível inferior da laje, de modo a não reduzir as secções de vazão dessas 

pontes, não constituindo, em caso algum, um obstáculo ao escoamentos dos caudais, normais ou 

de cheia; 

 Para qualquer intervenção no leito e margens a topografia natural do terreno, deverá sempre ser 

reposta e garantida a estabilidade quer dos leitos, quer dos taludes marginais, que as obras 

possam vir a pôr em causa; 

 As caixas de visita construídas em terrenos agrícolas não deverão ter as suas tampas salientes em 

relação ao terreno mais de 0,50 m; 

 A realização de qualquer obra no domínio hídrico não poderá prejudicar o escoamento das linhas 

de água, nem os direitos adquiridos por terceiros à utilização da água, nem colocar em risco a 

futura estabilidade dos leitos, margens e eventuais estruturas hidráulicas (pontes, açudes, levadas 

etc.), existentes nos locais de intervenção ou nas suas proximidades. 
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A DGRF refere no seu parecer que "Caso seja necessário proceder-se ao corte prematuro de exemplares 

de Eucalipto em áreas superiores a 1 ha, deverá ser cumprido o Decreto-Lei n.º 174/88, de 17 de Maio, 

que estabelece a obrigatoriedade de manifestar o corte ou arranque de árvores". 

Por sua vez, a DGADR refere não haver interferências com projectos da sua competência. Esta entidade 

evidência a afectação de áreas de RAN, tanto pela implantação da ETAR (na sua totalidade), assim como 

pelo caminho de acesso e construção do emissário. Entende que devem ser procuradas alternativas para 

a localização da ETAR, que não afectem solos de RAN, classificando esta afectação como um impacte 

negativo significativo, dadas as características destes solos que estiveram na base da sua inclusão na 

RAN e uma vez que a sua actual ocupação (povoamento de eucalipto) não lhes retira esses 

características. Refere a necessidade de adopção de medidas de minimização para salvaguarda dos solos 

de RAN ou linhas de água para rega, em caso de ruptura, indicando a necessidade de realização de 

manutenção periódica dos equipamentos. Indica a necessidade de ser consultada a DRAP/N, 

relativamente à possibilidade de interferência com áreas e/ou projectos da sua competência, e a 

Comissão Regional de Reserva Agrícola, relativamente à interferência com solos da RAN. 

A DRAP/N refere a necessidade de autorização, por parte da Comissão Regional da Reserva Agrícola do 

Norte, para utilização não agrícola dos solos afectos à RAN, indicando a necessidade de ser apresentada 

a devida fundamentação de opção pela implantação no local, assim como a inexistência de alternativa 

viável fora da área de RAN. No que se refere à solução de valorização agrícola, prevista para as lamas 

geradas em elevadas quantidades, como resultado da exploração da ETAR, alerta para o facto de esta 

solução apresentar actualmente vários constrangimentos muito significativos, indicando os vários factores 

associados. 

 

 

6.5. SÓCIO-ECONOMIA 

A situação de referência constante do EIA para este descritor enquadra o Concelho de Vila do Conde na 

NUTS III Grande Porto e NUTS II Norte. 

É efectuada uma análise da evolução da população ao nível das freguesias servidas pela ETAR, 

verificando-se no total, uma taxa de variação da população, entre os censos de 1991 e 2001, de 15,2 %, 

denotando uma grande dinâmica demográfica na região. 

O EIA apresenta uma caracterização das actividades económicas dos três concelhos envolvidos (Vila do 

Conde, Póvoa de Varzim e Trofa), sendo o comércio por grosso e a retalho, a construção civil e a 

indústria transformadora os ramos com maior expressão. No concelho de Póvoa de Varzim o sector de 

alojamento e restauração que desempenha um papel importante, assim como o sector da agricultura e 

pesca, também com expressão no concelho de Vila do Conde. O sector secundário assume grande 

importância na base económica dos três concelhos referidos. 
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As taxas de actividade da população nos três concelhos em análise são elevadas, variando entre 53% na 

Trofa e 51,1% na Póvoa de Varzim. O desemprego assumia taxas (em 2001), ligeiramente inferiores às 

sub-regiões em que se inserem, 6,1%, em Vila do Conde, 6,2 % em Póvoa de Varzim e 4,4 % em Trofa. 

Na freguesia de Tougues, em 2001, a taxa de desemprego era de apenas 3,5%. 

As actividades de transporte de materiais sobrantes da desmatação e da escavação darão origem aos 

seguintes movimentos de veículos pesados: 

 Resultantes da desmatação: 2 a 3 transportes/hora, durante 2 semanas; 

 Remoção de terras de limpeza: 22 transportes/dia, durante 1 mês; 

 Remoção de terras sobrantes: 4 transportes/dia, durante 6 meses. 

O transporte efectua-se através da EM 528-1, sendo o impacte resultante do movimento de veículos 

pesados, considerado negativo, directo, temporário, de baixa magnitude e pouco significativo sobre as 

povoações atravessadas, nomeadamente, Souto de Cima, Mourão e Corgo. Os impactes resultam na 

emissão de poeiras e ruído, congestionamento das vias e degradação dos pavimentos. 

O EIA refere ainda que dada a distância dos aglomerados mais próximos ao local de implantação da 

ETAR (Tougues a 375 m e Povoação a 625 m), os impactes decorrentes da a utilização de maquinaria 

pesada e de tráfego de veículos não são considerados significativos. 

Durante o período de construção previsto de 18 meses, a criação de cerca de 50 a 60 postos de trabalho, 

para as fases de pico, constitui um impacte positivo, directo, temporário, pouco significativo e de baixa 

magnitude, caso a contratação seja feita na região. Se a contratação for feita no exterior, é identificado 

um impacte resultante do incremento do comércio de produtos alimentares e de restauração nas 

imediações do local da obra. O impacte é aqui considerado positivo, directo, temporário, pouco 

significativo e de baixa magnitude. 

O alargamento de um caminho existente com uma extensão de cerca de 830 m, que garante a ligação à 

ETAR, a partir da EM 528-1, não afecta quaisquer construções. Na visita ao local, foi referido que existe 

um troço a abrir de novo, que não ultrapassa os 300 m ocupando áreas agrícolas e atravessando uma 

linha de talvegue. Naturalmente será necessário proceder atempadamente ao pagamento do justo valor 

pela expropriação dos terrenos necessários à construção da ETAR. As obras não deverão ter início antes 

das autorizações expressas dos proprietários e deverão garantir condições de drenagem que permitam 

manter as actuais actividades económicas nas áreas contíguas. 

No que se refere à fase de exploração, a entrada em serviço da ETAR garantirá o tratamento dos 

efluentes domésticos e industriais de todas as freguesias do Concelho de Vila do Conde, de nove 

freguesias de Póvoa de Varzim (A-Ver-o-Mar, Aguçadoura, Amorim, Agrival, Baltazar, Beiriz, Póvoa do 

Varzim, Rates e Terroso) e duas freguesias do Concelho de Trofa (Alvarelhos e Guidões). O impacte é 

identificado com sendo positivo, directo, permanente, de elevada magnitude e muito significativo. 
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A melhoria significativa da qualidade geral do ambiente na bacia do Ave, particularmente de linhas de 

água contaminadas com efluentes domésticos e industriais, repercute-se numa melhoria da qualidade de 

vida das populações e na qualidade da água captada, quer no rio Ave, quer em afluentes. Os impactes 

são assim positivos, directos e indirectos, permanentes, de elevada magnitude e muito significativos. 

É expectável que a operação da ETAR crie 6 portos de trabalho permanentes, sendo positivo, mas pouco 

significativo o impacte ao nível do emprego. 

A fase de operação da ETAR, originará o transporte de lamas que induzirão um volume diário de cerca de 

43 m3/dia, equivalendo a 2-3 transportes diários com veículos pesados. O impacte resultante sobre as 

populações é negativo, directo, permanente, de baixa magnitude e muito pouco significativo. 

As emissões de compostos odoríferos resultantes do processo de tratamento das águas residuais 

domésticas e industriais e as emissões associadas à instalação de cogeração, cujo combustível é o biogás 

resultante da digestão das lamas, são considerados no EIA, como não afectando a qualidade de vida das 

populações, tendo em conta os resultados da avaliação dos impactes na qualidade do ar. 

Os impactes cumulativos esperados, com a realização e entrada em funcionamento da ETAR do Ave e 

das restantes ETAR integrantes do Subsistema Multimunicipal do Ave, são positivos, visto que será 

efectuado o tratamento das águas residuais urbanas, de origem doméstica e industrial e ocorrerá a 

consequente melhoria da qualidade da água na bacia hidrográfica do Ave, cumprindo-se as metas 

definidas pelo PEAASAR II. 

No que se refere às medidas apresentadas no EIA, considera-se que estão correctas e bem 

fundamentadas, devendo ser ainda ser contempladas as seguintes: 

 Medidas de Minimização Gerais da Fase de Construção, expressas no documento da Agência 

Portuguesa do Ambiente: 21, 25, 27, 42, 47; 

 As obras relativas à abertura do caminho não deverão ter início antes das autorizações expressas 

dos proprietários; 

 No que se refere às obras de abertura do caminho, deverão ser garantidas condições de drenagem 

que permitam manter as actuais actividades económicas nas áreas contíguas; 

 Deverá ser disponibilizado e publicitado um canal de comunicação (também na Junta de Freguesia 

de Tougues) para receber eventuais reclamações e/ou pedidos de informação; 

 Deverá ainda ser contemplada a elaboração de um relatório, com periodicidade anual, relativo à 

recepção e processamento das reclamações e pedidos de informação recebidos através do canal 

de comunicação a criar para o efeito. 

Em síntese, e no que se refere ao descritor sócio-economia e tendo em conta os impactes positivos 

decorrentes da implementação do projecto, e desde que sejam cumpridas das medidas de minimização 

propostas para os descritores relativos ao ambiente sonoro, à qualidade do ar e à circulação de veículos, 

o parecer é favorável, devendo ser ainda cumpridas as medidas de minimização, supra referidas. 
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6.6. GESTÃO DE RESÍDUOS 

O processo de tratamento de efluentes a realizar na ETAR terá uma produção de lamas desidratadas, no 

horizonte do projecto, estimada em cerca de 42,4 m3/dia e 27,7 m3/dia, respectivamente, em época alta 

e época baixa. 

O EIA, indicando que não se encontra ainda estabelecido o respectivo destino final, refere que: 

"(…) está a ser desenvolvido um estudo detalhado para avaliação dos potenciais destinos finais 
das lamas das ETAR do Sousa, Cavado/Homem, Ave e Ponte da Baia. Tendo em conta que as 

lamas produzidas resultarão de um efluente tipicamente urbano e que serão digeridas, o 

destino final deverá privilegiar a valorização agrícola se esta for economicamente viável (tendo 

em conta as exigências constantes do Decreto-Lei n.º 118/2006). 

Não obstante a valorização agrícola ser uma solução privilegiada, a médio prazo esta solução 

poderá apresentar alguns constrangimentos associados ao aumento da produção de lamas, à 

eventual diminuição de áreas cultivadas e à sazonalidade desta actividade. 

No universo das empresas do grupo AdP (a que pertence a Águas do Ave) perspectiva-se que a 

produção de lamas em 2013 possa atingir valores elevados, prevendo-se que, para mais de 

50% destas lamas, ter-se-á que encontrar alternativa à valorização agrícola. Dada a dimensão 

do problema, o Grupo AdP entendeu assumir uma atitude concertada de procurar dar destino 

adequado às lamas produzidas nas ETAR das várias empresas e, com este objectivo, encontra-

se a desenvolver 2 novos projectos para a co-incineração industrial de Combustíveis derivados 

de Resíduos e lamas valorizando-as energeticamente". 

 

No âmbito da gestão de resíduos produzidos nesta ETAR, quer na fase de construção quer na fase de 

exploração os procedimentos a adoptar deverão ser enquadrados na seguinte legislação: 

 Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro, e demais legislação específica sobre fluxos de 

resíduos, nomeadamente 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 compreendendo a sua 

prevenção e reutilização e as suas operações de recolha, transporte, armazenagem, triagem, 

tratamento, valorização e eliminação; 

 Decisão n.º 2003/33/CE, do Conselho de 19 de Dezembro, que estabelece os procedimentos e os 

critérios de admissão de resíduos em aterro; 

 No caso especifico de resíduos não perigosos que possam ser depositados em aterros destinados 

unicamente á recepção de resíduos não perigosos, os procedimentos devem ser os da Decisão e os 

critérios os do Decreto-Lei n.º 152/2002, de 23 de Maio; 
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 Decreto-Lei n.º 118/2006, de 21 de Junho, que estabelece o regime de utilização agrícola das 

lamas definindo, nomeadamente o tipo e o volume de lamas utilizáveis, além de outros requisitos a 

observar de forma a salvaguardar os valores ambientais e a saúde humana. 

Segundo este diploma legal, a valorização agrícola de lamas é objecto de licenciamento por parte 

da Direcção Regional de Agricultura e Pescas territorialmente competente. 

Considera-se ainda que os gradados e areias produzidos, não devem ser recolhidos juntamente com os 

resíduos sólidos urbanos, devendo ser armazenados temporariamente em contentores e posteriormente 

recolhidos e transportados para destino final adequado. 

A Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Norte, no que se refere à solução de valorização 

agrícola, prevista para as lamas geradas em elevadas quantidades, como resultado da exploração da 

ETAR, alerta para o facto de esta solução apresentar actualmente vários constrangimentos muito 

significativos, indicando os vários factores associados: 

 "(…) disponibilidade elevada de efluentes pecuários, utilizados prioritariamente em relação 
a outros fertilizantes; 

 produção elevada de lamas, que ultrapassam já as necessidades de fertilização das 

culturas, a nível da região; 

 prática da fertilização, reduzida a duas aplicações por ano; 

 existência de uma Zona Vulnerável n.º 1 relativa a poluição de água pelos nitratos, e níveis 

elevados de nitratos nas águas subterrâneas em vários locais no exterior deste perímetro, 

pelo que a prática de fertilização na região em geral, exige cuidados que previnam a 

contaminação de águas e solos por fertilizantes em excesso; 

 elevado número, dispersão, e intrusamento de aglomerados populacionais e habitações no 

tecido rural, o que condiciona extremamente o cumprimento dos limites de distanciamento 

entre aglomerados e habitações aos locais de aplicação agrícola de lamas, estipulados no 

Decreto-lei n.º 118/2006, de 21 de Junho, relativo a utilização agrícola de lamas; 

 ocorrências em número significativo de práticas ilegais associadas ao destino final das 

lamas de ETAR, quer em termos de descargas e abandono de lamas no solo, quer em 

termos de aplicações agrícolas não licenciadas; 

 lamas de ETAR insuficientemente estabilizadas, com produção de odores intensos por 

períodos demorados após aplicação agrícola, que prejudicam o bem-estar das populações, 

mesmo quando a incorporação é realizada de imediato". 

Atendendo aos condicionalismos identificados relativamente a este assunto, e referindo que não são 

apresentadas alternativas à valorização agrícola quando do arranque da ETAR, esta entidade considera 

que a aprovação do projecto deve ser condicionada à apresentação de um estudo detalhado (que 

segundo o EIA se encontra em desenvolvimento), visando a avaliação dos potenciais destinos das lamas 

das ETAR do Sousa, Cavado/Homem, Ave e Ponte da Baia. 
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Relativamente ao mencionado por esta entidade, considera-se que os aspectos referidos não obstam a 

que o projecto seja aprovado, devendo a emissão da licença da exploração da ETAR estar dependente do 

comprovativo a apresentar pelo proponente de uma solução para destino final adequado das lamas 

produzidas. 

 

 

6.7. PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO, ARQUITECTÓNICO E ETNOGRÁFICO 

A metodologia utilizada para a caracterização da situação de referência no descritor patrimonial consistiu 

na pesquisa bibliográfica, na análise toponímica e fisiográfica da cartografia da área de estudo e na 

prospecção sistemática da área da ETAR e do acesso. Considera-se esta metodologia adequada ao tipo 

de projecto e à fase em que este foi apresentado em sede de Avaliação de Impacte Ambiental. 

Com base na informação recolhida é apresentado um enquadramento da área de estudo. Durante os 

trabalhos de prospecção foram registados materiais cerâmicos de cronologia indeterminada e vários 

muros de divisão de propriedade. Foi identificado um espaço que terá sido recentemente utilizado como 

vazadouro. 

Na coordenada atribuída ao sítio arqueológico Tougues, que corresponde a uma necrópole de cronologia 

indeterminada, localizada nas imediações da área de implantação do projecto não foram registados 

quaisquer vestígios arqueológicos, possivelmente devido à intensa exploração agrícola do local. 

Relativamente ao património edificado não se registaram quaisquer ocorrências. 

A execução do projecto implica acções durante a fase de construção que poderão ter impactes negativos 

ao nível do património arqueológico a saber, desmatação e decapagem do terreno, terraplenagens e 

escavações. 

Com base nos dados recolhidos não se prevê no EIA a ocorrência de impactes negativos. Não obstante 

os impactes serem pouco prováveis, não é de excluir a possibilidade de surgirem vestígios arqueológicos 

até ao momento desconhecidos durante a fase de construção. 

Relativamente à medida de minimização proposta no EIA (acompanhamento arqueológico da obra), 

considera-se a mesma correcta. 

Face ao exposto, deverão ser cumpridas as medidas de minimização preconizadas no Estudo de Impacte 

Ambiental. 
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6.8. QUALIDADE DO AR 

No que se refere ao sistema de cogeração contemplado no projecto da ETAR do Ave, e após a análise da 

informação disponibilizada, constata-se que: 

- o sistema de cogeração a instalar irá utilizar como combustível o biogás produzido na digestão 

anaeróbia das lamas espessadas, permitindo deste modo a sua valorização, sendo a potência 

térmica nominal estimada dos dois grupos geradores de 215 + 60 kW; 

- a estimativa das emissões de NOx, SO2, CO, PTS e COVNM resultantes desta fonte prevê que os 

seus caudais mássicos sejam inferiores aos respectivos limiares mássicos mínimos definidos na 

Portaria n.º 80/2006, de 23 de Janeiro; 

- foram apresentados os cálculos relativos à altura da chaminé do sistema de cogeração em 

questão, de acordo com o estabelecido na Portaria n.º 263/2005, de 17 de Março, dos quais 

resultou uma altura de chaminé de 20 m, sendo que, para os referidos cálculos, foi considerado 

como o maior obstáculo à boa dispersão do efluente gasoso, o silo de lamas, com uma altura de 

17,2 m; 

- foi efectuada a simulação da dispersão de NOx na atmosfera, recorrendo ao modelo matemático 

ISC-ST (Industrial Source Complex - Short Term) e utilizando os dados meteorológicos relativos 

ao ano 2006 referentes à Estação Meteorológica de Parada. Os resultados apresentados pelo 

modelo demonstram que o valor da concentração máxima horária de NOx obtida é bastante 

inferior aos limites estabelecidos na legislação em vigor. 

Face ao exposto, concorda-se com o proposto no EIA no que se refere ao sistema de cogeração 

associado ao projecto em questão. 

No entanto, no primeiro ano de laboração, deverá estar prevista a monitorização da fonte de emissão 

associada a este sistema de cogeração, a qual deverá incluir duas campanhas, com um intervalo mínimo 

de 2 meses, tal como previsto no artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de Abril, por forma a que, 

em função dos resultados obtidos, se possa definir o regime de monitorização a aplicar posteriormente. 

Acresce ainda que, no que diz respeito aos valores limite de emissão (VLE) e ao plano de monitorização 

relativos à fonte de emissão associada a este sistema de cogeração, estes deverão dar cumprimento à 

legislação em vigor, nomeadamente, a Portaria n.º 286/93, de 12 de Março e o Decreto-Lei n.º 78/2004, 

de 3 de Abril, para os poluentes SO2, NOx, PTS, CO e COVNM. 

No que se refere à comunicação dos resultados, a mesma deverá ser enviada à CCDR territorialmente 

competente, de acordo com o estipulado no Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de Abril. 

Em tudo o que o presente parecer for omisso, deverá ser cumprida a legislação em vigor relativa à 

qualidade do ar e às emissões para a atmosfera. 
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6.9. AMBIENTE SONORO 

Em termos da caracterização da situação actual, e para efeitos de caracterização acústica da envolvente 

da ETAR em projecto, foram efectuadas medições de ruído ambiente em 19 pontos, considerados como 

representativos das seis zonas com ocupação sensível localizadas na sua área de influência. 

Os valores medidos nos diferentes pontos permitem concluir que, na situação actual, os locais avaliados 

apresentam, na sua maior parte, um ambiente sonoro pouco a moderadamente perturbado, com valores 

de Lden da ordem dos 45 a 58 dB(A) e de Ln entre 38 e 50 dB(A). 

Na ausência de classificação acústica por parte da Câmara Municipal de Vila do Conde, atendeu-se ao 

prescrito no ponto 3 do Art.11º do Regulamento Geral de Ruído (RGR), considerando-se como valores 

limite de exposição 63 dB(A) e 53 dB(A), para os indicadores Lden e Ln, respectivamente. 

De acordo com o EIA, as rodovias constituem as fontes sonoras mais relevantes a nível local, 

nomeadamente a A28. 

Em termos de impactes, e no que se refere à fase de construção, a avaliação apresentada no EIA foi 

efectuada de forma qualitativa, uma vez que uma quantificação precisa exigiria um conhecimento 

rigoroso das características, número e regimes de funcionamento dos equipamentos usados na obra num 

dado momento. Assim, o EIA apresenta apenas, a título indicativo, valores médios dos níveis sonoros 

registados a várias distâncias dos equipamentos normalmente utilizados na construção deste tipo de 

infra-estruturas. A informação apresentada permite concluir que serão potencialmente afectados os 

receptores localizados num raio de 200 m a partir da frente de obra. 

Na fase de exploração, a avaliação de impactes sobre o ambiente sonoro teve como base a previsão dos 

valores de Lden e Ln para duas situações distintas de projecto: com e sem canópia de insonorização. Os 

resultados apresentados permitem antever que na ausência de canópia, isto é no cenário de emissão 

sonora de 80 dB(A)/m2, haverá incumprimento dos limites legais em 91% dos receptores analisados, 

enquanto que considerando a insonorização os valores limite serão cumpridos em todos os receptores. 

Em termos das medidas de minimização, consideram-se adequadas as previstas no EIA para a fase de 

construção, devendo implementadas em conjunto com as constantes deste Parecer. 

No que se refere à fase de exploração, uma vez que a canópia de insonorização limitará as emissões a 

60 dB(A)/m2, não se prevendo situações de incumprimento, considera-se que não será necessária a 

adopção de medidas de minimização. 

No que se refere à monitorização, na fase de construção deverão ser alvo de monitorização os receptores 

localizados num raio de 200 m a partir da frente de obra. 

Na fase de exploração, deverão ser considerados, pelo menos, os locais de amostragem designados no 

EIA por R01c, R03a, R05a, R06a e R06d. 
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Em cada um destes locais deverão ser realizadas medições acústicas nos três períodos de referência 

(diurno, entardecer e nocturno) considerados no RGR, tendo em vista a determinação dos valores dos 

indicadores Lden e Ln. 

As medições deverão ser realizadas de acordo com a norma NP 1730 (1996), complementada pela 

Circular Clientes n.º 02/2007 - “Critérios de acreditação transitórios relativos à representatividade das 

amostragens de acordo com o Decreto-Lei n.º 9/2007”, IPAC 2007. 

A primeira campanha de medições deverá ser efectuada logo após a entrada em funcionamento da 

ETAR. Após esta campanha, na ausência de reclamações e/ou de alterações significativas a nível de 

emissões da instalação, a monitorização deverá ser realizada de 5 em 5 anos. 

 

 

7. RESULTADOS DA CONSULTA PÚBLICA 

A Consulta Pública decorreu durante 35 dias úteis, desde o dia 28 de Abril até 19 de Junho de 2008. 

Durante este período não foram recebidos quaisquer comentários relativos ao projecto e ao Estudo de 

Impacte Ambiental. 

 

 

8. CONCLUSÃO 

O Projecto da ETAR do Ave consiste na construção de uma Estação de Tratamento de Águas Residuais 

(ETAR) para tratamento das águas residuais urbanas, e de uma parte dos efluentes industriais, de 

grande parte dos concelhos de Vila do Conde, Póvoa do Varzim e uma pequena parte do concelho da 

Trofa. Está dimensionado para servir uma população de 257 557 hab.eq. no ano horizonte de projecto 

(2036), em época alta. 

A área prevista para implantação da ETAR, com cerca de 3,84 ha e distando cerca de 100 m do rio Ave, 

localiza-se na freguesia de Tougues, concelho de Vila do Conde, do distrito do Porto. 

O projecto envolve a construção da ETAR e respectivo emissário. Será ainda realizada a 

reformulação/construção do respectivo acesso, que constitui um projecto complementar. Toda a rede de 

interceptores que irão drenar para a ETAR constitui um projecto associado. 

Esta ETAR constitui o ponto de recepção dos efluentes do subsistema do Ave, que constitui um dos três 

subsistemas da Frente de Drenagem 10 (FD10-Baixo Ave), o qual por sua vez se integra no Sistema 

Multimunicipal de Abastecimento de Água e de Saneamento do Vale do Ave. 
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A região do Vale do Ave apresenta uma deficiente rede de tratamento das águas residuais, implicando a 

degradação dos recursos naturais, principalmente no que se refere à qualidade dos cursos de água, 

sendo o rio Ave a principal linha de água desta região, o qual constitui o meio receptor dos efluentes 

gerados nos concelhos que drenam para esta bacia. 

Deste modo, a construção da ETAR do Ave tem por objectivo contribuir para uma melhoria da qualidade 

das águas costeiras na envolvente de Vila do Conde e da qualidade da água do rio Ave, de modo a 

garantir o cumprimento, na área de abrangência do Projecto, das normas de qualidade das águas 

superficiais e balneares actualmente em vigor. 

Com a entrada em funcionamento desta ETAR, é prevista a melhoria significativa da qualidade das linhas 

de água que se desenvolvem especificamente na Bacia Hidrográfica correspondente à FD 10 e das águas 

costeiras na proximidade da foz do rio Ave, decorrente do facto de passarem a ser interceptadas e 

tratadas as águas residuais que actualmente são encaminhadas para as linhas de água de forma difusa 

ou directamente descarregadas sem tratamento adequado na zona costeira. 

Assim, a realização deste projecto encontra-se objectivamente justificada, dada a premência em 

conceder à população a ser servida pela infra-estrutura um eficaz tratamento das águas residuais, 

conforme o próprio PEAASAR II faz referência pelos objectivos propostos, e sendo que o esquema de 

tratamento preconizado prevê o tratamento do efluente até níveis compatíveis com usos múltiplos, 

nomeadamente balnear. 

Tendo em conta os aspectos fundamentais identificados na análise específica efectuada pela CA, 

verificam-se impactes positivos associados aos Recursos Hídricos e à Sócio-Economia, bem como 

impactes negativos significativos ao nível dos Recursos Hídricos e do Ordenamento do Território. 

No que se refere aos impactes positivos, atendendo a que a região do Vale do Ave é uma zona 

degradada do ponto de vista da qualidade dos seus recursos hídricos, a implementação da ETAR e da 

restante rede de interceptores da FD 10 e a sua integração no Sistema Multimunicipal de Abastecimento 

e Saneamento, virá a resultar numa melhoria significativa com reflexos positivos para a região do Vale do 

Ave, constituindo um impacte positivo muito significativo. 

A melhoria significativa da qualidade geral do ambiente na bacia do Ave, particularmente de linhas de 

água contaminadas com efluentes domésticos e industriais, repercute-se numa melhoria da qualidade de 

vida das populações e na qualidade da água captada, quer no rio Ave, quer em afluentes. 

Os impactes cumulativos esperados, com a realização e entrada em funcionamento da ETAR do Ave e 

das restantes ETAR integrantes do Subsistema Multimunicipal do Ave, são positivos, visto que será 

efectuado o tratamento das águas residuais urbanas, de origem doméstica e industrial e ocorrerá a 

consequente melhoria da qualidade da água na bacia hidrográfica do Ave, cumprindo-se as metas 

definidas pelo PEAASAR II. 
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Por outro lado, a criação de postos de trabalho, bem como o incremento do comércio de produtos 

alimentares e de restauração nas imediações do local da obra, constitui um impacte positivo, sendo no 

entanto pouco significativo. 

Os impactes negativos significativos identificados referem-se: 

 Recursos Hídricos 

Na fase de exploração, o funcionamento da ETAR do Ave gerará impactes negativos, pouco 

significativos a significativos, embora de abrangência reduzida, decorrentes nomeadamente do 

manuseamento dos resíduos produzidos ou das substâncias químicas utilizados no tratamento da 

água, e considerando que as características climáticas favorecem, nos períodos de maior 

pluviosidade, a mobilização das substâncias poluentes nos solos e pavimentos em direcção às 

linhas de água. 

 Ordenamento do território 

Ao nível deste descritor os impactes decorrem da afectação de áreas inseridas na RAN, na REN 

(leitos dos cursos de água e zonas ameaçadas pelas cheias) ocorrendo ainda incidência sobre 

Domínio Hídrico, dada a interferência com Linhas de água. 

Ocorrerá afectação de áreas de RAN pela construção da ETAR, do emissário e do acesso. No que 

se refere à REN e ao Domínio Hídrico, a afectação decorre da construção do emissário e do 

acesso. 

Em termos da afectação da REN, o emissário tem enquadramento no actual regime da REN 

(ponto X – Infra-estruturas de saneamento básico dos anexos IV e V). O mesmo acontece no 

caso do acesso, por se constituir como indispensável para a execução do restante projecto, pois 

sem ele não é possível proceder à construção e posterior funcionamento da ETAR, pelo que sem 

aquele a totalidade do projecto ficaria inviabilizado. 

Estes impactes sobre o ordenamento do território serão negativos e permanentes, uma vez que 

com a instalação da ETAR e emissário, tal como da construção do acesso, os solos da RAN e da 

REN perderão as actuais funções/características. 

 

Há ainda a referir, no que concerne ao acesso à ETAR, que a opção seleccionada decorre da 

impossibilidade de utilização do caminho agrícola de Tougues, que se situa abaixo da cota de cheia, o 

que condicionaria o acesso à ETAR durante os períodos de cheia. 

No que concerne aos interceptores importa salientar que, constituindo um projecto associado uma vez 

que sem estes a ETAR não poderá atingir os seus objectivos, o desenvolvimento do respectivo Projecto 

de Execução está a ser efectuado de forma autónoma ao do Projecto da ETAR do Ave. 
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Ponderando os impactes negativos identificados, na generalidade susceptíveis de minimização, e os 

perspectivados impactes positivos, propõe-se a emissão de parecer favorável à "ETAR do Ave", 

condicionado ao cumprimento das condicionantes, das medidas de minimização, bem como dos 

programas de monitorização que se indicam no capítulo seguinte. 
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9. CONDICIONANTES, MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃO 

 
 

CONDICIONANTES AO PROJECTO 

1. Não instalação da conduta do emissário de descarga no leito do rio Ave. 

2. Prévia emissão de título de utilização dos recursos hídricos, para instalação do emissário de descarga, 
de acordo com o Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de Maio. 

3. Obtenção de parecer positivo da Comissão Regional da Reserva Agrícola do Norte, para a ocupação 
de solos da Reserva Agrícola Nacional. A solicitação deste parecer, deve ser acompanhada da devida 
fundamentação de opção pela implantação no local em causa, assim como a inexistência de 
alternativa viável fora da área de RAN. 

4. Obtenção de parecer positivo em sede de licenciamento, no que se refere às interferências do 
projecto com o Domínio Hídrico e com áreas de Reserva Ecológica Nacional. 

5. Apresentação, em sede de emissão da licença de exploração da ETAR, de comprovativo 
demonstrando a existência de uma solução aprovada pela entidade competente para destino final 
adequado das lamas produzidas. 

INTERCEPTORES 

6. Consulta à DRAP/N sobre o traçado dos interceptores a construir, no que se refere à ocorrência de 
interferências com captações/poços existentes. 

7. Qualquer atravessamento (subterrâneo ou aéreo) dos leitos das linhas de água não poderá constituir 
um obstáculo ao escoamento que actualmente se verifica, quer para os caudais normais, quer para 
os caudais de cheia. 

8. Nos atravessamentos subterrâneos, a tubagem e a sua protecção deverão ficar abaixo do nível do 
leito natural, a uma profundidade tal que fiquem salvaguardadas de uma eventual erosão desse leito, 
de modo a garantir que assim ficarão sempre cobertas. 

9. Nos atravessamentos aéreos, a tubagem deverá ficar, sempre que possível, aderente ao tabuleiro 
das pontes e acima do nível inferior da laje, de modo a não reduzir as secções de vazão dessas 
pontes, não constituindo, em caso algum, um obstáculo ao escoamentos dos caudais, normais ou de 
cheia. 

10. Para qualquer intervenção no leito e margens a topografia natural do terreno, deverá sempre ser 
reposta e garantida a estabilidade quer dos leitos, quer dos taludes marginais, que as obras possam 
vir a pôr em causa. 

11. As caixas de visita construídas em terrenos agrícolas não deverão ter as suas tampas salientes em 
relação ao terreno mais de 0,50 m. 

12. A realização de qualquer obra no domínio hídrico não poderá prejudicar o escoamento das linhas de 
água, nem os direitos adquiridos por terceiros à utilização da água, nem colocar em risco a futura 
estabilidade dos leitos, margens e eventuais estruturas hidráulicas (pontes, açudes, levadas etc.), 
existentes nos locais de intervenção ou nas suas proximidades. 
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MEDIDAS DE CARÁCTER GERAL 

Fase de construção 

Deve ser elaborado e implementado um Plano de Gestão Ambiental da Obra, onde deve ser realizado o 
planeamento da execução de todos os aspectos da obra e descriminadas as medidas de minimização a 
executar/implementar aquando da sua realização. Este Plano deve ainda contemplar e assegurar as 
medidas que de seguida se indicam. 

GER1. Previamente à execução da empreitada, a população deve ser informada acerca do 
desenvolvimento da obra, nomeadamente de situações como alteração de acessos, realização de 
actividades ruidosas, etc. 

GER2. Antes do início das actividades de construção, realizar acções de formação e sensibilização 
ambiental a todos os trabalhadores no início da fase de obra, de forma a serem informados sobre os 

procedimentos ambientalmente adequados a ter na fase de construção, assim como sobre a importância 
da aplicação das medidas de minimização e de gestão ambiental. Os trabalhadores devem ser instruídos 
nas boas práticas de gestão ambiental da obra e dos estaleiros. 

GER3. O período de construção deve ser reduzir ao mínimo possível. 

GER4. Todas as áreas afectas às obras, nomeadamente áreas de circulação deverão ser 
adequadamente sinalizadas, devendo ser adoptadas as medidas necessárias no domínio da sinalização 
informativa e da regulamentação do tráfego nas vias atravessadas, visando garantir a segurança e 
informação durante a fase de construção. 

GER5. A circulação do tráfego rodoviário afecto às obras deverá ser efectuada evitando a passagem 
pelo interior das localidades e evitando a concentração de circulação. 

GER6. Assegurar que os caminhos ou acessos nas imediações da área do projecto não fiquem 

obstruídos ou em más condições, possibilitando a sua normal utilização por parte da população local. 

GER7. A programação dos trabalhos deverá assegurar a redução ao mínimo possível do período em 
que os solos ficam descobertos, minimizando a ocorrência de fenómenos de suspensão e arrastamento 
de partículas por acção da erosão eólica e hídrica. 

GER8. De modo a proteger e preservar a vegetação e ocupação agrícola existente na envolvente dos 
locais de intervenção, no início da obra deverá: 

i. Ser vedada a área de obra; 

i. Pré-estabelecer-se os caminhos a utilizar para transporte de materiais e equipamentos; 

ii. Sensibilizar os trabalhadores para a não utilização de áreas exteriores às zonas pré-fixadas para 
zona de obra. 

GER9. Garantir a limpeza regular dos acessos e da área afecta à obra, de forma a evitar a acumulação 
e ressuspensão de poeiras, quer por acção do vento, quer por acção da circulação de veículos e de 

equipamentos de obra. 

GER10. Deverão ser efectuadas lavagens dos rodados da maquinaria e veículos afectos à obra na 
entrada em vias de circulação, sempre que se justifique. 

GER11. Deverá ser efectuada a reparação de eventuais danos nas estradas e caminhos locais 
provocados pela circulação de veículos e equipamentos afectos à obra. 

GER12. Deverá ser efectuada a cobertura das cargas no transporte de materiais particulado. 
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GER13. Caso ocorram incidentes/acidentes ambientais deverão ser activados os procedimentos 
necessários para a rápida resolução destes. Deverá ainda proceder-se à recuperação imediata da zona 
afectada. Para este efeito, os estaleiros e as diferentes frentes de obra deverão estar equipados com 
todos os materiais e meios necessários que permitam responder em situações de incidentes/acidentes 
ambientais, nomeadamente derrames acidentais de substâncias poluentes. Os resíduos que possam 
resultar de tais procedimentos deverão ser encaminhados para destino final adequado. 

GER14. A implantação do estaleiro bem como a localização de depósitos temporários de materiais de 
escavação deverá ser efectuada unicamente na área destinada à implantação da ETAR, exceptuando os 
materiais de escavação resultantes da abertura da vala para a colocação do emissário de descarga e os 
materiais resultantes da remodelação do acesso. 

GER15. Os locais de estaleiro, depósito de materiais resultantes das escavações bem como dos resíduos 
e entulhos, devem ser criteriosamente seleccionados não podendo ser efectuada a sua deposição, ainda 

que provisória, nas margens, leitos de linhas de água e zonas ameaçadas pelas cheias. 

GER16. A zona do estaleiro afecta às oficinas e parque de máquinas deverá ser impermeabilizada. O 
local destinado ao abastecimento de combustível e armazenamento temporário de óleos devem ser 
impermeabilizados, planos e preferencialmente cobertos. Os locais destinados à lavagem de veículos e 
máquinas afectas à obra devem ser equipados com separador de hidrocarbonetos. 

GER17. Deve ser evitada a realização de operações de manutenção de equipamentos (por exemplo, 
mudanças de óleo) no local da obra. Se tal não for possível, na execução destas operações, devem ser 
empregues os meios necessários para minimização dos riscos de contaminação de solos e águas (telas 
plásticas, material absorvente, recipientes estanques para recolha de óleos usados, etc.). 

GER18. O estaleiro deverá dispor de um rede de drenagem devidamente dimensionada. 

GER19. Deverá ser implementado no estaleiro um adequado sistema de recolha e tratamento de águas 
residuais, o qual deverá ter em atenção as diferentes características dos efluentes gerados durante a fase 

de obra. 

GER20. As águas residuais geradas no estaleiro que contenham, ou potencialmente possam conter, 
substâncias químicas, assim como as águas com elevada concentração de óleos e gorduras, devem ser 
conduzidas para um depósito estanque, sobre terreno impermeabilizado, devendo posteriormente ser 
encaminhadas para destino final adequado. 

GER21. As águas residuais provenientes da lavagem das betoneiras devem ser decantadas antes da sua 
rejeição no meio receptor, após verificação das normas de descarga aplicáveis. 

GER22. Assegurar o destino final adequado para os efluentes domésticos provenientes do estaleiro, de 
acordo com a legislação em vigor – ligação ao sistema municipal ou, alternativamente, recolha em 
tanques ou fossas estanques e posteriormente encaminhados para tratamento. 

GER23. Caso, durante a realização da obra, seja utilizada uma ETAR compacta para tratamento dos 
efluentes domésticos gerados, ao proceder-se à limpeza da respectiva fossa, os efluentes e lamas devem 

ser encaminhados para destino final adequado. 

GER24. Os resíduos deverão ser segregados e armazenados separadamente no estaleiro, em função 
das suas características e destino final, e os locais que nos estaleiros sejam afectos ao seu 
armazenamento temporário devem ser delimitados e identificados. 

GER25. Todos os resíduos produzidos deverão ser encaminhados para valorização e/ou destino final 
adequado, devendo ser promovida, tanto quanto possível, a sua reutilização e reciclagem. 
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GER26. Os resíduos classificados como perigosos pela LER, nomeadamente óleos usados, lubrificantes, 
tintas e solventes, bem como resíduos contaminados por óleos e produtos químicos deverão ser 
devidamente acondicionados, identificados e armazenados em local impermeabilizado e coberto, com 
bacia de retenção de derrames acidentais. 

GER27. No que respeita aos óleos usados deverão separar-se, para gestão diferenciada, os óleos 
hidráulicos e de motor usados. 

GER28. Os locais de armazenagem dos resíduos perigosos devem ser de fácil acesso, de forma a 
facilitar a operação de trasfega de resíduos e produtos químicos. 

GER29. Caso haja necessidade de levar a depósito terras sobrantes, a selecção dessas zonas de 
depósito deve excluir as seguintes áreas: 

i. Áreas do domínio hídrico; 

ii. Áreas inundáveis; 

iii. Zonas de protecção de águas subterrâneas (áreas de elevada infiltração); 

iv. Perímetros de protecção de captações; 

v. Áreas classificadas da Reserva Agrícola Nacional (RAN) ou da Reserva Ecológica Nacional (REN); 

vi. Outras áreas com estatuto de protecção, nomeadamente no âmbito da conservação da natureza; 

vii. Outras áreas onde possam ser afectadas espécies de flora e de fauna protegidas por lei, 
nomeadamente sobreiros e/ou azinheiras; 

viii. Locais sensíveis do ponto de vista geotécnico; 

ix. Locais sensíveis do ponto de vista paisagístico; 

x. Áreas de ocupação agrícola; 

xi. Proximidade de áreas urbanas e/ou turísticas; 

xii. Zonas de protecção do património. 

GER30. Os equipamentos a utilizar deverão respeitar as normas e especificações técnicas estabelecidas, 
em termos de níveis de emissão sonora e de emissão de poluentes atmosféricos, devendo ainda ser 
efectuada uma manutenção periódica dos equipamentos, de modo a prevenir o seu aumento. 

GER31. Após a conclusão da fase de construção, os terrenos afectados pelas actividades de construção 
que não sejam objecto de intervenção pelo Projecto deverão ser alvo de recuperação para garantir a 
reutilização precedente do local. 

GER32. São proibidas queimas a céu aberto. 

 

Acesso e Emissário 

GER33. As desmatações e a afectação de áreas exteriores ao perímetro da ETAR para a construção do 
emissário de descarga e para a execução das intervenções no caminho de acesso deverão restringir-se às 

áreas estritamente necessárias. 

GER34. O estaleiro para a realização das intervenções no caminho de acesso deverá ser o mesmo da 
ETAR. Caso tal não seja possível, o estaleiro a utilizar deverá cumprir as medidas de minimização 
previstas para o estaleiro da ETAR. 
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GER35. As intervenções para a colocação do emissário sejam devidamente programadas de modo a 
reduzir a área de obra e consequentemente evitar interferências desnecessárias na galeria ripícola 
existente e nas margens do rio Ave na proximidade do local de descarga do efluente tratado. 

 

Rede de interceptores 

GER36. Implementar o Modelo de Plano de Gestão Ambiental apresentado no Aditamento ao EIA, 
completado com as restantes medidas acima listadas. 
 

MEDIDAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO  
 

GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

GEO1. Privilegiar o uso de meios mecânicos nas operações de escavação que perturbem o mínimo a 
estabilidade geomecânica da zona. 

GEO2. Os materiais sobrantes das escavações devem, sempre que possível, ser reutilizados na 
construção da nova via de acesso. Os excedentes devem ser encaminhados a destino final adequado. 

GEO3. Limitar a área de circulação de máquinas às zonas a serem intervencionadas no âmbito do 
projecto de modo a evitar a compactação dos terrenos envolventes. 

 

RECURSOS HÍDRICOS 

Fase de construção 

RH1. Após a finalização dos trabalhos, proceder à escarificação dos terrenos na zona de circulação 
temporária, de forma a permitir no restabelecimento das condições de infiltração. 

 

Fase de exploração 

RH2. Manter limpas e devidamente protegidas as drenagens de águas pluviais de modo a evitar 
contaminações. 

RH3. Manter as zonas não impermeabilizadas em condições que favoreçam a infiltração. 

RH4. Garantir que o manuseamento dos resíduos produzidos não potencie a contaminação das águas 
superficiais e subterrâneas. 

RH5. Estabelecer um Plano de Gestão Ambiental que salvaguarde as actividades que envolvem a 
movimentação e transporte de e para a ETAR, nomeadamente: gradados, areias (provenientes dos 
desarenadores), óleos e gorduras, lamas digeridas, produtos químicos utilizados no tratamento das águas 
residuais. 

RH6. Deve ser consultada a DRAP/N sobre o traçado dos interceptores a construir, de modo a 

assegurar que não ocorram interferências com captações/poços existentes. 

Rede de interceptores 

RH7. Verificar a estanquicidade da rede de interceptores antes da sua entrada em funcionamento. 

RH8. Instalar e testar a rede de telegestão antes do funcionamento da rede. 
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ECOLOGIA 

ECO1. Acções como a colocação de cravos, cavilhas, correntes e outro tipo de equipamento em árvores 
e arbustos não devem ser permitidas. Do mesmo modo, não devem ser deixadas raízes a descoberto e 
sem protecção em locais de escavação. 

ECO2. Na zona de construção do emissário de descarga do efluente tratado no meio receptor, a 
interferência no regime hídrico, coberto vegetal, estabilidade das margens e condições ecológicas, deve 
ser a mínima possível. 

ECO3. Durante as intervenções no caminho de acesso devem ser preservados os nichos ripícolas 
existentes nos atravessamentos das linhas de água 
 

PAISAGEM 

PAI1. A escolha dos materiais a utilizar no acabamento das infraestruturas a construir, deve ter em 
atenção o seu enquadramento paisagístico. Na medida do possível, devem projectar-se as novas 
infraestruturas por forma a assegurar a continuidade das existentes, e de modo a não surgirem como 
novos elementos desenquadrados e distintos dos que já caracterizam a paisagem actual. 

PAI2. Deverá proceder-se à remoção prévia da camada superficial dos solos da área de intervenção, de 
forma a prevenir-se a sua compactação e para que os mesmos possam ser posteriormente utilizados 
como camada de terra viva nas áreas com integração paisagística prevista na ETAR. Os solos deverão ser 
armazenados em pargas, que não deverão ser calcadas por veículos. 

PAI3. Deve ser seleccionado um local próprio para armazenamento destes solos, que deverá possuir 
boa drenagem e garantir condições para que não haja mistura com outros materiais. 

PAI4. O caminho de acesso à ETAR deverá ser integrado paisagisticamente, com a instalação de uma 
cortina arbórea nos taludes marginais, tal como previsto no EIA para o projecto da ETAR 
 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

Fase de construção 

OT1. O corte ou arranque prematuro de exemplares de eucalipto, em áreas superiores a 1 ha deve ser 
declarado junto da DGRF, em cumprimento do estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 174/88, de 17 de Maio. 

OT2. Após a instalação do emissário de descarga, deverá ser restituída a topografia natural da 
margem e garantida a estabilidade do talude marginal. 
 

SÓCIO-ECONOMIA 

SE1. As obras relativas à abertura do caminho não deverão ter início antes das autorizações expressas 
dos proprietários. 

SE2. No que se refere às obras de abertura do caminho, deverão ser garantidas condições de 
drenagem que permitam manter as actuais actividades económicas nas áreas contíguas. 

SE3. Deverá ser disponibilizado e publicitado um canal de comunicação (também na Junta de 
Freguesia de Tougues) para receber eventuais reclamações e/ou pedidos de informação. 
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SE4. Deverá ser contemplada a elaboração de um relatório, com periodicidade anual, relativo à 
recepção e processamento das reclamações e pedidos de informação recebidos através do canal de 
comunicação a criar para o efeito. 
 

GESTÃO DE RESÍDUOS 

GR1. Os gradados e areias produzidos devem ser armazenados temporariamente em contentores e 
posteriormente recolhidos e transportados para destino final adequado. 

GR2. No âmbito da gestão de resíduos produzidos nesta ETAR, quer na fase de construção quer na fase 
de exploração os procedimentos a adoptar deverão ser enquadrados na seguinte legislação: 

i. Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro, e demais legislação específica sobre fluxos de 
resíduos, nomeadamente 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 compreendendo a sua 
prevenção e reutilização e as suas operações de recolha, transporte, armazenagem, triagem, 
tratamento, valorização e eliminação; 

ii. Decisão n.º 2003/33/CE, do Conselho de 19 de Dezembro, que estabelece os procedimentos e os 
critérios de admissão de resíduos em aterro; 

iii. No caso especifico de resíduos não perigosos que possam ser depositados em aterros destinados 
unicamente á recepção de resíduos não perigosos, os procedimentos devem ser os da Decisão e 
os critérios os do Decreto-Lei n.º 152/2002, de 23 de Maio; 

iv. Decreto-Lei n.º 118/2006, de 21 de Junho, que estabelece o regime de utilização agrícola das 
lamas definindo, nomeadamente o tipo e o volume de lamas utilizáveis, além de outros requisitos 
a observar de forma a salvaguardar os valores ambientais e a saúde humana. Define ainda que a 
valorização agrícola de lamas é objecto de licenciamento por parte da Direcção Regional de 

Agricultura e Pescas territorialmente competente. 
 

QUALIDADE DO AR 

QAR1. No que se refere à fonte de emissão associada ao sistema de cogeração, deverá ser dado 
cumprimento à legislação em vigor, nomeadamente, a Portaria n.º 286/93, de 12 de Março e o Decreto-
Lei n.º 78/2004, de 3 de Abril, para os poluentes SO2, NOx, PTS, CO e COVNM. 
 

AMBIENTE SONORO 

Fase de construção 

AS1. Divulgar o programa de execução das obras às populações interessadas, designadamente à 
população residente na área envolvente; a informação disponibilizada deve incluir o objectivo, a 
natureza, a localização da obra, as principais acções a realizar, respectiva calendarização e eventuais 

afectações à população. 

AS2. Limitar, na medida do possível, as operações mais ruidosas, que se efectuem na proximidade de 
habitações, ao período diurno e dias úteis. 

AS3. 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. 
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AS4. Instalar barreiras sonoras nos perímetros de apoio de frente de obra no caso de se verificarem 
impactes locais directos. 

Fase de exploração 

AS5. Canopiamento dos equipamentos mais ruidosos e/ou um adequado isolamento sonoro da 
fachada dos edifícios que vão integrar esses equipamentos. 
 

PATRIMÓNIO 

PAT1. Acompanhamento arqueológico de todas as acções que impliquem revolvimento de solos, 
nomeadamente escavações, terraplanagens, depósitos e empréstimos de terras. O acompanhamento 
deve ser realizado por um arqueólogo em cada frente de obra sempre que as acções decorram em 
simultâneo. 

PAT2. Na área do vazadouro de materiais de construção tradicionais, deverá ser verificada em fase de 
acompanhamento arqueológico da obra a remoção dos materiais e analisada a sua eventual 
correspondência a contextos no subsolo, para que se possa aferir adequadamente a existência ou não de 
potencial arqueológico no local e implementar as medidas de mitigação de impactes necessárias (ser 
garantida a execução de intervenções arqueológicas de salvamento/emergência, que consistem em 
sondagens diagnóstico e/ou escavação e registo apropriado). 
 

RISCO E PREVENÇÃO DE ACIDENTES 

RPA1. Deve ser efectuada a manutenção periódica dos equipamentos. 

RPA2. A ETAR deve possuir um Plano de Emergência onde estejam indicadas todas as medidas a tomar 
em caso de acidente, com indicação do responsável pela sua implementação. 

RPA3. Este Plano deve indicar as situações de potencial risco ambiental, associadas nomeadamente a 
descargas não controladas para a atmosfera, água ou solo, resultantes de falhas, avarias, ou outras 
causas, incluindo uma descrição das medidas de prevenção, minimização e actuação em cada um dos 
cenários de risco que identificados, bem como directrizes para a sua correcta implementação, incluindo a 
formação dos operadores responsáveis. 
 

PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃO 

Os Relatórios de Monitorização devem ser apresentados à Autoridade de AIA, respeitando a estrutura 
prevista no Anexo V da Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril, e de acordo com a periodicidade fixada para 
cada um dos descritores. 
 

EFLUENTE TRATADO 

a) Objectivo 

Deverá ser efectuada a monitorização do efluente tratado com o objectivo de verificar a conformidade da 
descarga com os requisitos legais aplicáveis. 

b) Parâmetros e frequências de amostragem 

Devem ser recolhidas amostras compósitas de 24 horas, à saída da ETAR, e determinados os seguintes 
parâmetros: 
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i. Com periodicidade quinzenal (estes parâmetros deverão ser também determinados à entrada da 

ETAR): 

 pH  CQO  CBO5  SST  Azoto total  Fósforo total  Coliformes fecais 

ii. Com periodicidade semestral – restantes parâmetros constantes do Anexo XXVIII do Decreto-Lei 

n.º 236/98: 

 Temperatura  Condutividade  Azoto Amoniacal  Azoto Orgânico  Nitratos  Cianetos  Hidrocarbonetos dissolvidos ou emulsionados  Fenóis (índice fenólico)  Aldeídos  Metais pesados (As, Pb, Cr, Cd, Zn, Cu, Ni, Hg, Cr(VI))  Óleos e gorduras  Alumínio  Ferro total  Manganês total  Cloro residual disponível (livre e total)  Sulfuretos  Sulfitos  Sulfatos 

c) Locais de amostragem e recolha de amostras 

As amostras do afluente à ETAR devem ser recolhidas a montante dos retornos à cabeça da mesma, de 
forma a amostrar as águas residuais brutas afluentes. As amostras do efluente devem ser recolhidas na 
tubagem de saída dos efluentes tratados. Em cada local, devem ser recolhidas amostras compósitas, 
representativas de períodos de 24 horas. 

d) Determinações analíticas 

Os métodos laboratoriais utilizados na determinação dos diversos parâmetros devem ser os referidos no 
Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto, que define as normas de gestão e de avaliação da qualidade da 
água para diversos fins. 

e) Critérios de avaliação dos dados 

Os resultados obtidos nas campanhas de monitorização devem ser comparados com as normas de 

qualidade da água definidas no Decreto-Lei n.º 152/97, com os objectivos de qualidade definidos para o 
efluente final, e com o Anexo XVIII do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto. 

f) Tipos de medidas de gestão ambiental a adoptar na sequência das monitorizações a 
efectuar 

O acompanhamento da evolução da qualidade da água afluente e do efluente tratado permitirá estimar 
os impactes directos da descarga dos efluentes da nova ETAR na qualidade da água no rio Ave e avaliar 
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a necessidade de implementar medidas adicionais de tratamento de efluentes ou controlo das águas 
residuais afluentes à ETAR. 

Em função dos resultados obtidos ao longo das monitorizações efectuadas, deve ser avaliada a 
necessidade de ajustar o plano de monitorização, quer no que respeita aos parâmetros a monitorizar, 
quer no que respeita à frequência e duração das amostragens. 

O Plano de Monitorização deve ser igualmente revisto e, se necessário, ajustado, sempre que ocorram 
alterações nas instalações, nas águas residuais afluentes ou na legislação aplicável. 

g) Relatório de monitorização 

Deve ser elaborado, por cada ano de monitorização, um relatório de monitorização. 

Nos relatórios de monitorização, devem ser descritas as condições de realização da amostragem, 
apresentados os resultados obtidos e analisada a conformidade dos mesmos com as normas referidas no 
ponto anterior. 
 

RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS 

Tendo em atenção que a zona de implantação da ETAR se situa na proximidade da Zona Vulnerável de 
Esposende – Vila do Conde e tendo em conta a presença do sistema aquífero livre constituído 
fundamentalmente por rochas detríticas, que ocorre no vale do rio permanente (rio Ave) e que 
apresentará Vulnerabilidade Alta, deve ser implementado um plano de monitorização dos recursos 
hídricos subterrâneos. 

a) Locais de amostragem e frequência 

Atendendo ao resultados do modelo e transporte estabelecido para zona envolvente ao local de 
implantação do Projecto, devem ser implantados piezómetros em 4 locais, com uma profundidade da 
ordem dos 15 m. Deverão ser apresentados os respectivos relatórios técnicos com informação sobre os 
trabalhos efectuados (perfuração, entubamento, ensaios de limpeza, nível piezométrico, etc). As 

coordenadas dos 4 piezómetros são as seguintes: 

 
Piezómetros M P 

P1 151892 488908 
P2 151890 488845 
P3 151860 488775 
P4 152060 488975 

 

A medição dos níveis de água em cada um dos piezómetros deve ter periodicidade bianual: uma em 
águas altas e outra em águas baixas. Estas leituras piezométricas devem ocorrer em simultâneo com as 
campanhas de amostragem para a monitorização da qualidade da água subterrânea. 

A frequência de monitorização da qualidade da água subterrânea deverá ser também bianual e deverá 

contemplar os seguintes parâmetros: pH, condutividade, Carbono Total, coliformes totais e fecais, 
nitritos, nitratos e oxidabilidade. 

Deverá ser feita uma campanha de monitorização antes do início da fase de exploração cujos dados 
servirão para definir a situação de referência. 

b) Determinações analíticas 

Os métodos laboratoriais utilizados na determinação dos diversos parâmetros deverão ser os referidos no 
Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto, que define as normas de qualidade da água para a rega. 
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QUALIDADE DO AR 

No primeiro ano de laboração, deverá ser realizada a monitorização da fonte de emissão associada ao 
sistema de cogeração, a qual deverá prever duas campanhas, com um intervalo mínimo de 2 meses, tal 
como previsto no artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de Abril. Assim, em função dos resultados 
obtidos, deverá ser definido o regime de monitorização a aplicar posteriormente. 

Os resultados obtidos para os poluentes SO2, NOx, PTS, CO e COVNM deverão respeitar os valores limite 
de emissão (VLE) estabelecidos pela legislação em vigor, nomeadamente, a Portaria n.º 286/93, de 12 de 
Março e o Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de Abril. 

Os resultados obtidos devem ser enviados à CCDR/N, de acordo com o estipulado no Decreto-Lei 
n.º 78/2004, de 3 de Abril. 
 

AMBIENTE SONORO 

a) Objectivo 

O plano de monitorização de ruído, tem como objectivo avaliar os níveis sonoros em pontos considerados 
pertinentes, numa lógica de proporcionalidade com as dimensões e características do Projecto, de forma 
a verificar se são cumpridos os requisitos legais, ou outros, se é necessária a implementação de medidas 
de minimização, qual a eficácia das medidas implementadas, se é necessário complementar essas 
medidas e qual o grau de incerteza inerente às técnicas de predição. 

 

b) Pontos de monitorização e periodicidade 

Fase de Construção 

Durante a fase de construção, devem ser alvo de monitorização os receptores localizados num raio de 

200 m a partir da frente de obra. 

A periodicidade de realização de campanhas de monitorização deve estar de acordo com a realização das 
actividades de construção mais ruidosas. 

 

Fase de Exploração 

Na fase de exploração, deverão ser considerados, pelo menos, os locais de amostragem designados no 
EIA por R01c, R03a, R05a, R06a e R06d. 

Em cada um destes locais deverão ser realizadas medições acústicas nos três períodos de referência 
(diurno, entardecer e nocturno) considerados no Regulamento Geral de Ruído (RGR), tendo em vista a 
determinação dos valores dos indicadores Lden e Ln. 

 

c) Parâmetros a caracterizar 

Devem ser caracterizados os seguintes parâmetros, sem prejuízo de outros que se verifiquem 
necessários: 

 Nível Sonoro Contínuo Equivalente, Ponderado A (LAeq,T), com vista à determinação dos valores 
dos indicadores Lden e Ln; 

 Nível de Avaliação (LAr); 

 Quantidade de camiões na fase de exploração. 
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d) Metodologia 

A obtenção dos parâmetros referidos deve ser efectuada mediante sonómetro integrador de classe 1, de 
modelo aprovado pelo IPQ e objecto de calibração periódica em laboratório acreditado para o efeito, e/ou 
mediante os equipamentos complementares necessários ao cabal cumprimento do estabelecido na 
normalização aplicável, nomeadamente a norma NP 1730 (1996), complementada pela Circular Clientes 
n.º 02/2007 – "Critérios de acreditação transitórios relativos à representatividade das amostragens de 
acordo com o Decreto-Lei n.º 9/2007", IPAC 2007. 

O LAeq,T deve corresponder, pelo menos, ao período diurno, ao período do entardecer e ao período 
nocturno. 

O programa de medições e os períodos de amostragens, em cada campanha, devem ser os suficientes ao 
cumprimento inequívoco do estabelecido na normalização e legislação aplicáveis. 

Deve ser contabilizado o movimento de camiões de e para a ETAR, durante a fase de exploração. 

 

e) Relatório de monitorização 

Deve ser elaborado um relatório de monitorização, por cada campanha de monitorização. 

Os resultados das medições acústicas in situ, deverão ser analisados no sentido do cumprimento ou 
incumprimento dos requisitos legais aplicáveis, nomeadamente os estabelecidos no Decreto-Lei 
n.º 9/2007, de 17 de Janeiro. 

Caso exista incumprimento deverão ser equacionadas medidas de minimização e deverá ser revisto o 
Plano de Monitorização. 
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ANEXO I 

 

Planta de localização 

Planta da rede de interceptores da FD10 
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ANEXO II 

 

 

Pareceres das entidades consultadas 

 

 Direcção-Geral dos Recursos Florestais (DGRF) 

 Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR) 

 Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAP/N) 

 Instituto Nacional de Engenharia, Tecnologia e Inovação (INETI) 

 

 


















