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A fim de dar cumprimento à legislação sobre Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), a Estradas de
Portugal, S.A., então como Entidade Licenciadora, e simultaneamente Proponente, enviou à Agência
Portuguesa do Ambiente (APA), a 11.07.2008, o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) sobre o “IC35 ,
Nó de Guilhufe (A4/IP4) / Nó de Penafiel Sul”, em fase de Projecto Base, acompanhado do respectivo
Projecto.
No âmbito do procedimento de AIA foram nomeadas pela APA (oficio nº 010117 de 18.07.2008), na
qualidade de Autoridade de AIA, as entidades a integrar na respectiva Comissão de Avaliação (CA),
com a seguinte constituição:
. APA , (alínea a) do nº1 do Artigo 9º) – Engª Lúcia Desterro, Engª Rita Cardoso
. ARH,Norte , (alínea b) do nº1 do Artigo 9º) –
. IGESPAR, IP – (alínea d) do nº1 do Artigo 9º) – Drª Alexandra Estorninho e Drª Leonor
Pereira, como membro suplente
. CCDR,Norte , (alínea e) do nº1 do Artigo 9º) – Arqª Alexandra Cabral
. DRAP,Norte – (alínea f) do nº1 do Artigo 9º) , Engª Maria Paula Cunha
. APA , (alínea f) do nº1 do Artigo 9º) – DACAR Drº Nuno Sequeira (ambiente sonoro)
Dado que apenas no dia 1 de Outubro de 2008 foi constituída a ARH,N, não foi recebida a nomeação
do representante dessa Entidade. Tratando,se de um Projecto do Anexo I e dados os potenciais
impactes significativos sobre os recursos hídricos, decorrentes do facto projecto se desenvolver sobre
uma linha de água (conforme se verificou no decurso da avaliação), foi solicitada a nomeação de um
representante do INAG, tendo sido nomeada a Engª Teresa Ferreira.
Posteriormente à solicitação da nomeação de um representante do INAG, a ARH,N (Engª Maria João
Magalhães) informou que participaria na avaliação.
Dado os potenciais impactes do Projecto sobre o património classificado, decorrentes nomeadamente
do projecto afectar a Quinta da Aveleda, foi também solicitada a nomeação de um representante da
Direcção Regional de Cultura do Norte, tendo sido nomeado o Dr. Paulo Amaral.
A apreciação do factor ambiental qualidade do Ar foi assegurada pela Engª Alexandra Dias, do
DACAR.
O EIA foi elaborado pela empresa Amb&Veritas, e a sua execução decorreu entre Fevereiro e Junho
de 2008. O Projecto Base foi desenvolvido pela empresa Proplano , Gabinete de Estudos e Projectos,
Lda, e data de Abril de 2008.
Pretende,se com este parecer apresentar os aspectos que se consideram relevantes na avaliação
efectuada, de forma a poder fundamentar a decisão superior sobre o projecto.
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A metodologia adoptada pela CA para a apreciação técnica foi:
. Realização da primeira reunião da CA, no dia 5 de Agosto de 2008, na qual estiveram presentes os
representantes da APA, para apreciação da Análise da conformidade do EIA, na qual se conclui que
deveriam ser solicitados elementos adicionais.
. Elaboração de pedido de informação adicional da CA integrando as apreciações recebidas dos
elementos da CA, relativas à fase de conformidade do EIA.
. Solicitação, ao abrigo do ponto 5, do artigo 13º, do DL 69/2000, de 3 de Maio, de elementos
adicionais relativos ao Projecto e aos seguintes factores ambientais: Ordenamento do Território,
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Ambiente Sonoro, Componente Social e Uso do Solo, Recursos Hídricos, Património, Paisagem,
Medidas de Minimização e Resumo Não Técnico (fax refª 676/08/GAIA de 18.08.2008). Em resposta
foi apresentado, em 29.09.2008, o documento “Aditamento de Set. 2008”.
. Análise do documento “Aditamento de Set. 2008”, tendo,se considerado que a informação
apresentada permitia dar continuidade ao procedimento de avaliação, embora se tivessem identificado
lacunas no seu conteúdo.
. Declaração da Conformidade do EIA a 6 de Outubro de 2008.
. Solicitação, ao abrigo do ponto 6, do artigo 13º, do DL 69/2000, de 3 de Maio, de informação
relativa às lacunas identificadas no Aditamento de Setembro de 2008 (fax refª 892/08/GAIA de
27.10.2008), relativas ao Ordenamento e Ambiente Sonoro. Em resposta foi apresentado, em 19 de
Novembro, o documento “Informação Complementar , Novembro de 2008”.
. Solicitação de pareceres externos às seguintes entidades – Instituto Nacional de Engenharia,
Tecnologia e Inovação I.P. (INETI), ao Instituto de Meteorologia (IM), à Direcção Regional de
Economia do Norte (DRE,N) e Instituto de Infra,Estruturas Rodoviárias, I.P. (Inir). Apenas foram
recebidos os pareceres do INETI,IP, e do IM, os quais foram integrados no presente parecer e se
anexam.
. Realização de visita ao local onde se desenvolve o Projecto, efectuada no dia 9 de Dezembro.
Estiveram presentes representantes da APA, do INAG, da DRAP,N, dos Projectistas e da Entidade
Licenciadora. Os representantes da ARH,N e da DRC,N efectuaram a visita ao local, posterior e
individualmente.
. Solicitação de informação sobre ocorrências patrimoniais identificadas no decurso da visita, e sobre
as quais o EIA não desenvolveu a caracterização e avaliação de impactes (Quinta da Alameda,
elementos de arquitectura de cariz vernáculo, e uma oficina de artes tradicionais (fax refª
1065/08/GAIA de 23.12.2008). Em resposta foi apresentado, em 14.01.2009, o documento
“Informação Complementar – Janeiro de 2009”.
. Análise Técnica do EIA, e respectivos Aditamento e Informações Complementares, bem como
consulta do Projecto, com o objectivo de avaliar os impactes do projecto e a possibilidade dos
mesmos serem minimizados. A apreciação dos descritores foi efectuada tendo por base os pareceres
emitidos pelas entidades que constituem a CA – a APA emitiu parecer sobre a qualidade do ar e
ambiente sonoro, a CCDR,N sobre a Sócio Economia e Ordenamento do Território, o INAG sobre os
Recursos Hídricos, a ARH sobre a “afectação do domínio hídrico” e a “afectação das águas
subterrâneas e superficial”, a DRAP,N sobre a RAN e o uso agrícola do solo, e a DRC,N e o IGESPAR
sobre o Património. Verificando,se que a CA não dispõe de valência técnica na área dos factores
ambientais paisagem e geomorfologia, a informação constante deste parecer relativa aqueles factores
é elaborada com base apenas no EIA, no Projecto, e na visita de campo.
. Realização da Consulta Pública e análise dos respectivos resultados.
. Realização de reunião da CA para analisar o Projecto e respectivos impactes, os contributos
sectoriais das entidades da CA, os pareceres solicitados a entidades externas à CA, analisar os
resultados da Consulta Pública, acordar a proposta de decisão e identificar as medidas de minimização
a incluir na Declaração de Impacte Ambiental, a qual foi efectuada por vídeo conferência.
. Elaboração do parecer final.
Tendo a conformidade sido declarada a 06.10.2008, o prazo final do procedimento de AIA é 13 de
Março de 2009.
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O Itinerário Complementar nº 35 (IC35), segundo o Plano Rodoviário Nacional (alteração constante da
Lei nº 98/99, de 26 de Julho), apresenta como pontos extremos Penafiel e Sever do Vouga, e como
pontos intermédios, no trecho em avaliação, Penafiel e Castelo de Paiva. Ainda de acordo com o PRN
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“a rede nacional complementar assegura a ligação entre a rede nacional fundamental e os centros
urbanos de influência concelhia ou supra concelhia, mas infra,distrital”.
Assim, e segundo o EIA, o projecto em análise tem como objectivo estabelecer:
. a ligação do IC35 com a rede fundamental –A4/IP4, através do Nó de Guilhufe.
. a ligação do IC35 com a localidade de Penafiel, e com a rede viária existente – EN15, através
do Nó de Penafiel Sul.

"
O Projecto do IC35, entre Penafiel e Entre,os,Rios, cujo Trecho 1 incluía a ligação agora em avaliação,
foi submetido a procedimento de AIA em 2002, em fase de Estudo Prévio (em anexo figura relativa à
comparação das soluções estudadas no Estudo Prévio e em Projecto Base).
Nas duas soluções estudadas no Estudo Prévio, a ligação do IC35 à A4 era efectuada de forma
indirecta, através de uma ligação à Variante de Novelas, a qual estabelecia, por sua vez, a ligação à
A4, implicando o prolongamento do IC35 para Norte da A4, de forma a ligar à referida Variante.
Aquela solução de Projecto implicava, em ambas as soluções, impactes significativos decorrentes da
afectação da Quinta da Aveleda.
Na Declaração de Impacte Ambiental (DIA) emitida em 31.03.2003, a qual se encontra prorrogada até
31.03.2009, foi emitido parecer favorável ao traçado do Trecho 2, com a adopção da Solução B (do
km 3+225 ao km 11+000) e:

“Parecer desfavorável ao Trecho 1 (Sol A km 0+000 ao km 3+00 e Solução km 0+000 ao
km 3+225), para o qual deverão ser estudadas, e posteriormente submetidas a avaliação
de impacte ambiental, soluções alternativas que minimizem os impactes identificados
(…)”.
"
Em consequência da referida DIA e dos objectivos do Projecto a solução a desenvolver para o troço
do IC35 agora em avaliação está condicionada, a Sul pelo início do Trecho 2 do IC35 já aprovado, a
Norte pelo traçado da A4, e ainda pela necessidade de existência de um Nó de ligação à EN15, a fim
de estabelecer ligação ao núcleo urbano de Penafiel.
Tendo presente as referidas condicionantes a CA solicitou o desenvolvimento da justificação para o
facto de não serem apresentadas alternativas, nomeadamente paralelas à EN15.
No Aditamento apresentado em resposta é referido que o traçado em avaliação se desenvolve de
acordo com as pretensões da Câmara Municipal, pelo que se encontra já de acordo com o
recentemente reformulado Plano Director Municipal.
É também referido que foi considerada a posição da Quinta da Aveleda apresentada na Consulta
Pública relativa à fase de Estudo Prévio, na qual foram propostas soluções que minimizavam a
afectação da respectiva área de vinha, face à solução então em análise (ligação à Variante de
Novelas). Contudo, não se considera tal justificação válida, uma vez que o desenvolvimento de uma
solução paralela à EN 15, poderia evitar totalmente a afectação de área de vinha, contrariamente à
solução agora proposta, cujo Nó com a A4 se desenvolve ainda dentro da referida área de vinha,
embora induzindo uma menor afectação, face à induzida pelas soluções do Estudo Prévio.
Em relação ao estudo de alternativas paralelas à EN15 é referido que não foi considerado viável, dada
a ocupação actual e as disposições de ordenamento em vigor, destacando,se a existência de um
aglomerado de habitações ao longo da EN15 (a Este do km 1+100 do traçado em análise), o Hospital
do Vale do Sousa e várias estruturas existentes na Zona Industrial de Gandra.
Verifica,se assim que a ocupação do território existente ao longo da EN15, e as opções de
ordenamento constantes do PDM recentemente alterado, induzem a que a solução agora apresentada
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se desenvolva sobretudo em área agrícola (classificada como RAN), afecte a área de vinha da Quinta
da Aveleda, embora numa área menor face ao proposto no Estudo Prévio, e inviabilize ainda uma
quinta em exploração (Quinta da Alamela).
Dada a existência de um Nó na A4 (imediatamente a Poente do agora proposto Nó de Guilhufe) foi
solicitada pela CA a justificação para o facto de não ter sido considerada a ligação ao Nó já existente
(a fim de evitar a construção de um novo Nó, que se desenvolve na área de vinha da Quinta da
Aveleda). Em resposta, foi referido que não foi possível desenvolver essa alternativa:
. por Sul (do actual Nó), devido à ocupação existente ao longo da EN15 e para Oeste da
mesma;
. por Norte (do actual Nó), terá sido estudada apenas uma ligação através da EN15, e não
directa ao Nó actual, facto que implicaria obviamente uma maior extensão e consequente maior
ocupação, bem como a criação de focos de congestionamento.
Face ao exposto, encontra,se em avaliação uma solução de Projecto que tem o seu término fixado
(restante troço do IC35 já aprovado), o início condicionado (pelo traçado da A4), uma reduzida
extensão, e que se desenvolve sobretudo sobre áreas agrícolas classificadas como RAN, dada a
ocupação do território existente ao longo da EN15 e as opções de ordenamento constantes do PDM
recentemente revisto.
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O Projecto em análise “IC35 Nó de Guilhufe (A4/IP4) / Nó de Penafiel Sul” (esboço corográfico em
anexo) desenvolve,se a Nascente de Penafiel, com uma orientação Norte Sul; tem como principal
objectivo, segundo a Memória Descritiva do Projecto, estabelecer a ligação entre o IC35 Penafiel /
Entre os Rios e a Auto Estrada A4, através do Nó de Guilhufe, e estabelecer as ligações do IC35 e da
A4 a Penafiel, através do Nó de Penafiel Sul, ligando,se à EN15 e à EN 106.
O Projecto inclui assim, além da plena via com cerca de 1,42 km, o Nó de Guilhufe, que estabelece a
ligação com a A4, e o Nó de Penafiel Sul, que estabelece a ligação com a EN15 e o núcleo urbano de
Penafiel.
O Nó de Guilhufe, em trompete, prevê já o alargamento para 2x3 vias da A4 e localiza,se a cerca de
400m a Nascente do Nó já existente (com a A4), o qual será demolido, incluindo a recuperação e
renaturalização da respectiva área ocupada.
O Nó de Penafiel Sul tem uma geometria composta, Nó em trompete e Nó Terminal.
Com o objectivo de dividir tráfegos, o Projecto do Nó de Penafiel Sul contempla duas zonas/soluções
de ligação à rede local: uma ligação através da Rotunda 1, localizada na EN15, e uma outra ligação
através da Rotunda 2, localizada numa via municipal, com ligações à EN106 e EN15. Note,se que a
EN106 entronca já actualmente com a EN15, através de uma rotunda, e que o Projecto de
alargamento da EN15, consta das peças desenhadas do Projecto, e foi já considerado no projecto da
Rotunda 1.
A acessibilidade à A4 fica assim garantida através do IC35, da Rotunda 1 e da Rotunda 2. Conforme é
reconhecido nos estudos, o Nó de Penafiel Sul “permite múltiplas e redundantes opções” de ligação à
rede viária local.
A velocidade de projecto é de 80km/h na plena via e de 40km/h nos Nós.
O Projecto contempla uma Praça de Portagem de plena via, localizada ao km 0+500 (facto que reduz
a velocidade neste troço para 60km/h), e cinco passagens superiores (sobre a A4, sobre o IC35 e sob
a EN15).
O Projecto não contempla o restabelecimento dos caminhos existentes.
O Projecto contempla 9 passagens hidráulicas (seis das quais com 1 m de diâmetro e três com 4x4 m)
dimensionadas para um período de retorno de 100 anos.
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A plena via apresenta um perfil transversal tipo 2x2 (duas vias por sentido), com uma largura total de
plataforma de 24,1 m. As inclinações da plena via variam entre i=0,55% e i=4,5%. Os ramos
apresentam inclinações elevadas que chegam a atingir 10% nos ramos F e H.
Segundo a Memória Descritiva a camada de desgaste do pavimento será em betão betuminoso.
Contudo, de acordo com a avaliação relativa ao ambiente sonoro, prevê,se a aplicação de pavimento
com características de absorção acústica, em troços determinados.
Em termos de movimento de terras, além da decapagem de 7100m3, prevêem,se 32700m3 de
escavação e 569000 m3 de aterro. Evidenciam,se os elevados valores de movimentos de terras (quer
de aterro quer de escavação associados ao Nó de Penafiel Sul).
A previsão de tráfego Médio Diário Anual apresenta valores de 19636 veículos para o ano 2012, 23793
veículos para 2022 e 27504 veículos para o ano 2032.
Como Projecto associado é referido o troço do IC35 Penafiel / Entre,os,Rios, actualmente em fase de
desenvolvimento a Projecto Base.
Embora não sejam referidos quais os troços dos ramos que serão vedados, pressupõe,se que o IC35
seja vedado.
Não é apresentada a calendarização prevista para o desenvolvimento do projecto, embora na
avaliação desenvolvida no EIA tenha sido considerado o início de exploração em 2012.
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Previamente ao desenvolvimento da análise específica refira,se que o EIA apresenta diversas
incorrecções e lacunas, patentes na análise seguinte, as quais foram detectadas quer na fase de
conformidade, quer no decurso da apreciação mais detalhada, inclusive no decurso da visita, e que se
tentaram colmatar através de três pedidos de informação.
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O Parecer do INETI (em anexo) aponta para incorrecções várias relativas à informação apresentada
sobre a geologia, concluindo contudo que o seu (do INETI) conhecimento regional da geologia “vai no
sentido de não obstar à realização da obra”.
Em termos de geomorfologia verifica,se que o traçado do IC35 se desenvolverá em aterro com cerca
de 9 m de altura até ao km 0+950 e em escavação com altura máxima de 12m entre o km 0+950 e o
final do traçado.
Os ramos dos Nós, de Guilhufe e de Penafiel Sul apresentam grandes extensões, quer de aterro quer
de escavação, com alturas relativamente elevadas (face à orografia não muito acentuada da zona).
Das referidas situações destacam,se:
. o desenvolvimento dos ramos A e B do Nó de Guilhufe, em aterro com cerca de 7 m de altura,
sobre a vinha da Quinta da Aveleda;
. o desenvolvimento do ramo A do Nó de Penafiel Sul, em escavação com cerca de 13 m sobre a
área agrícola;
. o desenvolvimento dos ramos E e F do Nó de Penafiel Sul, em aterro com cerca de 9 m sobre a
Quinta da Alamela.
Destaque,se ainda o desenvolvimento da plena via, em aterro com cerca 9 m de altura, sobre a linha
de água, aproximadamente entre o km 0+450 e 0+530.
(Note,se que o EIA apresenta alguns valores incorrectos, referindo nomeadamente escavações para
os ramos E e F quando estes se desenvolvem em aterro).
Verificar,se,ão assim elevados movimentos de terra face à reduzida extensão do traçado: 569 000m3
de aterro e 327 000m3 de escavação, conforme consta da descrição do projecto.
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

2

0

0

O EIA não apresenta a caracterização das formações aquíferas da área em estudo, não sendo assim
perceptíveis os critérios subjacentes à identificação e avaliação da magnitude dos impactes que o
projecto terá nos recursos hídricos subterrâneos.
O INETI considera que a ausência de dados quantitativos e de qualidade das água subterrâneas da
região nos sites do INAG e/ou SNIRH não justifica que não se tenha efectuado o estudo da
caracterização hidrogeológica da área envolvente ao projecto. Refere ainda que, inserindo,se o
projecto na área da folha 1 da Carta Hidrogeológica, à escala 1/2000 publicada pelo IGM, em 1998, a
mesma poderia ter servido de base na elaboração do factor ambiental Hidrogeologia.
O parecer do INETI refere que não se concebe que, havendo captações na envolvente do traçado,
não se tenham efectuado determinações básicas como a profundidade do nível freático, determinação
das direcções do fluxo subterrâneo, caudais, tipo de aquíferos presentes, etc e realizado uma
campanha de amostragens de água nessas captações para a sua caracterização físico,química e
qualitativa. Considera ainda incorrecto que o EIA assuma que, por não haver afectação directa das
captações identificadas, não haverá impactes sobre as captações de origem subterrânea durante a
fase de construção, tanto mais que o Projecto apresenta troços em escavação nas imediações de
captações. Menciona ainda o registo, no inventário de pontos de água do Departamento de
Hidrogeologia do INETI, de uma nascente junto ao ramo H do Nó de Penafiel que poderá vir a ser
afectada directamente pela sua construção. Ainda sobre este aspecto note,se que no decurso da vista
de campo se verificou a existência de uma exsurgência de água cerca do km 0+750 da plena via.
Face ao exposto, na fase prévia ao Projecto de Execução deve proceder,se a uma adequada
caracterização e avaliação de impactes sobre a hidrogeologia (a qual deve ser integrada no RECAPE),
a fim de permitir que o Projecto de Execução integre eventuais soluções de projecto que permitam
uma adequada minimização de impactes.
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Para a caracterização dos solos da área de estudo foi utilizada a Carta de Solos e a Carta de Aptidão
da Terra de Entre Douro e Minho da DRAEDM, à escala 1/100 000.
Segundo a informação constante das mesmas o Projecto desenvolve,se sobre “Antrossolos
cumúlicos”, afectando assim cerca de 14,63 ha de “solos que pela actividade humana sofreram uma
modificação profunda, por soterramento dos horizontes originais, ou através de remoção ou
perturbação dos horizontes superficiais, cortes ou escavações, adições seculares de materiais
orgânicos, rega contínua e duradoura” (José Paulo Vieira Valimar Com. Urb), com aptidão moderada
para a agricultura.
Como refere o EIA (pág. 92), “a zona onde se desenvolve o projecto caracteriza,se por apresentar
uma capacidade para o uso agrícola moderada, segundo a Carta de Aptidão da Terra”, ou seja solos
com relevância em termos agrícolas e cuja afectação representa um impacte significativo.
Segundo a legislação em vigor sobre a “Reserva Agrícola Nacional” a sua instituição pretende proteger
“as áreas que, por serem constituídas por solos de maiores potencialidades agrícolas, (…) se mostrem
mais vocacionados para uma agricultura modera e racional” nas quais são proibidas todas as acções
que destruam ou diminuam as suas potencialidades agrícolas. Como excepção, e no que se relaciona
com o projecto em análise, a legislação refere: “as vias de comunicação (…) desde que não haja
alternativa técnico,económica aceitável para o seu traçado”.
Da análise da cartografia verifica,se que o projecto se insere na sua quase totalidade em áreas
classificadas como RAN (carta síntese de condicionantes em anexo). Destaque,se que o projecto, até
cerca do km 1, se desenvolve em aterro com cerca de 10m de altura sobre a referida condicionante e
que todo o Nó de Guilhufe se desenvolve, também em aterro, sobre área RAN, actualmente ocupada
por cultura de vinha incluída na Quinta da Aveleda. Também os ramos A+B, C, grande parte do ramo
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*

___________________________________________________________________________________
E e parte do ramo F, do Nó de Penafiel Sul, se desenvolvem em aterro com cerca de 10 m sobre
áreas RAN. São assim destruídos, segundo o EIA, cerca de 7 ha de solos classificados como RAN.
Acresce que as referidas áreas se encontram em exploração agrícola, algumas das quais com
produção de vinha (quinta da Aveleda e Quinta da Alamela) inseridas na Região Demarcada de Vinhos
Verdes.
Saliente,se que os referidos valores (7 ha) se reportam apenas a afectações directas, não
contabilizando impactes indirectos resultantes da alteração do uso do solo induzida pelo projecto.
Note,se ainda que os impactes não se limitarão à área directamente inviabilizada para o cultivo
(impactes directos), mas também ao efeito barreira, às parcelas sobrantes que a passagem da via
produzirá (impactes indirectos), as quais podem ver comprometida a viabilidade da sua exploração
agrícola (caso da Quinta da Alamela), e às áreas localizadas no interior dos Nós.
Assim, considera,se que a área de RAN afectada inclui, além da área directamente afectada, os solos
limítrofes que são isolados da mancha contínua de RAN, prevendo,se a afectação de uma área
consideravelmente superior, e não apenas 7 ha conforme referido no estudo.
A totalidade dos solos – directa e indirectamente afectados pela construção da via , devem ser
incluídos no pedido de autorização para utilização não agrícola dirigido à Comissão de Reserva
Agrícola do Norte.
Como medida de minimização relativa à afectação de áreas agrícolas é identificada a recuperação dos
solos actualmente ocupados pelo Nó com a A4, o qual será desactivado. Embora se considere tal
medida potencialmente eficaz (caso o solo venha a recuperar a sua capacidade de uso) a mesma será
de âmbito muito localizado (apenas sobre a Quinta da Aveleda e não sobre as restantes áreas, para as
quais não se identificam medidas de minimização).
Dada a extensa área RAN afectada, face à reduzida extensão do Projecto, e dado o seu uso agrícola
de relevante interesse económico e com expressão não só regional, como nacional e mesmo
internacional, considera,se que ocorrerão impactes negativos sobre a RAN, de magnitude e
significância elevada, os quais apenas poderão ser minimizados caso se proceda a alterações das
soluções de Nós adoptadas (nomeadamente supressão de ramos).
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A caracterização do uso actual do solo apresentada no EIA baseou,se no levantamento topográfico e
fotografias aéreas, e traduziu,se na carta de Uso Actual do Solo, a qual foi corrigida através de
prospecção no local.
Segundo a caracterização apresentada verifica,se na área de estudo uma importante componente
urbana e agrícola, destacando,se nesta a Quinta da Aveleda, na qual ocorre a produção de vinho
“Quinta da Aveleda” e a Quinta da Alamela.
Saliente,se que a Quinta da Aveleda constitui, segundo o EIA, uma referência e Património Vitícola da
Região dos Vinhos Verdes, fazendo parte da Rota dos Vinhos Verdes. Tem sido alvo de Programas de
Apoio Comunitário à Reestruturação, e apresenta um grande valor comercial; regista uma venda de
cerca de 12 milhões de garrafas /ano, 60% da qual se destina à exportação para 90 países, com
destaque para a Alemanha, EUA, Canadá, Suécia e França. Note,se que a Quinta da Aveleda tem
vindo a ser alvo de um conjunto de expropriações decorrentes de urbanizações, do Hospital do Vale
do Sousa, da A4 e da Linha do Douro, as quais totalizam cerca de 15 ha.
A classe de uso do solo mais afectada pelo Projecto será assim o “Uso agrícola”, constituindo cerca de
47% da área total afectada, sendo a afectação da classe “Áreas urbanas” de cerca de 10%.
O relatório síntese indica que são afectados cerca de 7 ha de áreas agrícolas, ocupadas por vinha em
0,92 ha, e 6,04 ha de pomares e culturas anuais.
Note,se que na afectação da classe “Uso agrícola” não se encontram contabilizadas as áreas
indirectamente afectadas pelo projecto, nomeadamente as áreas localizadas no interior dos ramos dos
Nós, nem as das parcelas cuja exploração se torna inviável face à fragmentação ou isolamento.
___________________________________________________________________________________
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Das afectações da classe “Uso agrícola” destacam,se, pela significância dos impactes negativos, as
seguintes situações:
. desenvolvimento do Nó de Guilhufe sobre a área de vinha da Quinta da Aveleda. Embora o
EIA identifica apenas a afectação de 0,92 ha de área de vinha, da análise das cartas verifica,se
que esta afectação será de cerca de 2 ha. O Nó implicará ainda a afectação directa da casa dos
caseiros, de anexos agrícolas e de uma eira.
. desenvolvimento da plena via do IC35 e dos ramos B, F, E e A+B do Nó de Penafiel Sul sobre
a Quinta da Alamela, a qual possuirá uma área total de 5 ha, cuja principal produção será
também a vinha (sendo ainda referida a produção de milho para comercialização, e de
hortícolas e batata para consumo próprio), destruindo as residências principais da quinta (2
habitações) e afectando de forma indirecta a respectiva casa dos caseiros, com dois anexos (a
qual ficará a cerca de 7 m do talude e cujos anexos serão destruídos) e uma outra habitação
recentemente construída, a qual ficará localizada a cerca de 40 m do ramo D do referido Nó.
Embora não sejam identificadas as respectivas áreas agrícolas afectadas, nem os limites da
propriedade, dado que serão destruídas as habitações principais e grande parte do terreno
produtivo da quinta, será inviabilizada a totalidade da exploração da quinta, acarretando
impactes muito significativos e irreversíveis.
Embora não constitua uma situação tão grave como as atrás identificadas note,se que grande parte
do ramo G do Nó de Penafiel se desenvolve também sobre “Área agrícola”.
Tendo em conta o exposto, considera,se os impactes induzidos quer pela plena via, quer pelo Nó de
Penafiel Sul, e respectivas ligações à rede viária local, sobre a quinta da Alamela, constituem o
impacte mais significativo deste projecto, em termos de uso do solo, o qual apenas poderá ser
minimizado caso sejam suprimidos os ramos E e F do Nó de Penafiel Sul.
Face ao exposto, pela magnitude do impacte (afectação de grandes áreas face à extensão do
projecto) e pelo relevante interesse económico e patrimonial, com projecção nacional e até
internacional, do uso das áreas afectadas, considera,se que ocorrerão impactes negativos, muito
significativos, e não minimizáveis sobre o uso agrícola.
Apenas pontualmente se poderá verificar alguma compensação da área de vinha da Quinta da
Aveleda, caso os terrenos actualmente ocupados pelo Nó com a A4 (a desactivar) sejam
adequadamente recuperados e integrados na área de produção de vinha da Quinta da Aveleda.
Das afectações da classe “Áreas urbanas” destaca,se:
. a afectação directa de 4 habitações (quadro 5.44 do EIA) pela Rotunda 2 e ramo H do Nó de
Penafiel Sul.
. a afectação directa de uma tanoaria (oficina de artes tradicionais) pelo ramo H do nó de
Penafiel Sul, a qual produz pipas, bem como produtos artesanais baseados nesta arte.
Considera,se que nas situações atrás referidas ocorrerão impactes negativos significativos dado ser
destruído um elevado número de habitações (4 por uma rotunda e ramo) e pelo facto do ofício
artesanal afectado ser “relativamente raro”.
Em termos de medidas de minimização considera,se que apenas alterações da geometria do Nó de
Penafiel Sul, ou seja a supressão da Rotunda 2 e dos ramos G e H, constituem medidas de
minimização para os referidos impactes.
Saliente,se ainda que o impacte sobre a oficina de artes tradicionais apenas poderia ser minimizado
de uma forma eficaz se fosse assegurado o restabelecimento da respectiva actividade.
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. Proceder à supressão dos ramos E, F, G, H e Rotunda 2 do Nó de Penafiel Sul, a fim de minimizar
a afectação da Quinta da Alamela, das habitações localizadas junto à Rotunda 2 e da oficina de
artes tradicionais.
___________________________________________________________________________________
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. Adoptar soluções de contenção nos taludes de escavação dos ramos A e D do Nó de Penafiel Sul,
de forma a minimizar quer a afectação de área agrícola (ramo A), quer de habitações e anexos
(ramo D).
. Proceder á deslocação do Nó de Guilhufe para Sul, de forma a minimizar a afectação da área de
vinha da Quinta da Aveleda, e evitar a afectação da respectiva casa dos caseiros e eira.
. Assegurar os acessos, do mesmo nível de qualidade ou superior aos actualmente existentes, a
todas as propriedades, que em virtude da implantação do projecto sejam isoladas, ou cujos
acessos existentes sejam afectados.
. Proceder ao restabelecimento dos caminhos afectados, nomeadamente ao km 0+390 e 0+980.
. Efectuar o levantamento de todas as infra,estruturas rurais afectadas na fase de construção ou
exploração do traçado , serventias, levadas, tanques, represas, construções agrícolas, ou outras ,
e assegurar a sua recuperação, ou substituição se necessário.
. Proceder ao restabelecimento dos caminhos afectados, nomeadamente ao km 0+390 e 0+980.
6
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. Assegurar que os terrenos actualmente ocupados pelo Nó com a A4 (a desactivar) são
adequadamente recuperados e integrados na área de produção de vinha da Quinta da Aveleda, a
fim de compensar a afectação da área de vinha pelo Nó de Guilhufe.
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O Projecto em avaliação desenvolve,se na bacia hidrográfica do rio Douro, na sub,bacia do rio Sousa
e na sub,bacia do rio Cavalum. O traçado propriamente dito desenvolve,se na bacia hidrográfica de
uma linha de água afluente do rio Sousa, de 2ª ordem de acordo com a Classificação Decimal, que
apresenta regime torrencial. O escoamento superficial acompanha a variação sazonal da precipitação,
apresentando os valores mais elevados, no semestre húmido e os valores mínimos no semestre seco.
Note,se que o traçado se desenvolve, em aterro, ao longo da referida linha de água e muito próximo
desta, atravessando,a diversas vezes; destaque,se que a Praça da Portagem se localiza sobre a
mesma, prevendo,se o restabelecimento da linha de água. Os principais impactes induzidos pela
implementação do projecto em análise na fase de construção resultam de:
. Alterações do escoamento superficial em resultado do estabelecimento das passagens hidráulicas,
e da ocupação efectuada pelo traçado (em aterro);
. Emissão de poeiras para as linhas de água;
. Drenagem das águas de escorrência.
O EIA considera a ocorrência de impactes negativos de baixa magnitude e significância, na medida em
que todas as linhas de água são restabelecidas por passagens hidráulicas, cujas secções de vazão
foram dimensionadas para o período de retorno de 100 anos, a fim de assegurar o funcionamento
hidráulico, e minimizar a sua afectação.
Contudo, convém referir que o traçado intercepta diversas vezes esta linha de água (conforme se
verifica na carta síntese de condicionantes em anexo), a qual é restabelecida através das seguintes
passagens hidráulicas:
. plena via , PH 5 com secção 4x4 ao Km 0+500 (a praça de portagem localiza,se sobre esta PH) e
PH 2.2 com diâmetro de 1 m ao Km 0+866;
. Nó de Penafiel Sul – PH 2.1 e PH 4 respectivamente no ramo C e ramo F, com secção circular de
1 m.
. Nó de Guilhufe , PH 8 e PH 6, respectivamente no ramo B e ramo C, com secção de 4x4.
Assim, considera,se que o atravessamento desta linha de água em diversos pontos, bem como o seu
aterro na zona da portagem, e consequente destruição da vegetação ribeirinha, será indutor de um
___________________________________________________________________________________
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impacte negativo significativo de âmbito local, pois interfere com a conectividade ecológica
(transversal e longitudinal), apesar de reposta a sua função hidráulica através de passagens
hidráulicas.
No caso da afectação das linhas de águas em resultado da emissão de poeiras o impacte induzido
será negativo de magnitude e significância variável, dependente do volume de material arrastado e da
distância à linha de água.
Em relação à desactivação do actual Nó da A4, considera,se que os impactes induzidos serão
diferenciados. Inicialmente os impactes serão similares aos das acções construtivas do projecto –
alteração da drenagem natural e da qualidade de água. Na fase de exploração e após o
desmantelamento da infra,estrutura rodoviária serão restabelecidas as condições originais existentes,
verificando a diminuição do escoamento superficial e o aumento da infiltração da água no solo, sendo
o impacte positivo pouco significativo.
Caso, na fase de construção, se verifique a afectação de infra,estruturas (conduta adutora da AdDP,
conduta de abastecimento de água, interceptor de águas residuais e colector existente) pelo Nó
Penafiel Sul e plena via, podem ocorrer impactes de baixa magnitude (localizados) e de significância
média (dependendo do período de reposição e da população afectada), os quais poderão ser evitados
se forem adoptados os procedimentos adequados na fase de obra.
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Em relação à qualidade da água o EIA teve em conta os dados das estações de Quintela ,06G/08 (rio
Sousa), tendo posteriormente procedido à sua análise nos termos da legislação vigente – Decreto,Lei
nº236/98 de 1 de Agosto , Anexo XVI “Qualidade das águas destinadas à rega” e Anexo XXI
“Objectivos Ambientais de qualidade Mínima para as águas superficiais”.
Em relação à qualidade de água para rega verifica,se que os parâmetros – cloretos, coliformes fecais,
nitratos e Sólidos Suspensos Totais , apresentam valores superiores ao Valor Máximo Recomendado.
Em relação aos objectivos ambientais de qualidade mínima das águas superficiais constatou,se que o
parâmetro CBO5 apresenta valores superiores ao limite admissível para este uso.
Em relação à qualidade de água, de acordo com a classificação apresentada pelo INAG, tendo em
conta os valores dos parâmetros – CQO, CBO5, Crómio, Nitratos e Sólidos Suspensos Totais, constata,
se que em função destes parâmetros o rio Sousa, nesta estação, encontra,se classificado na Classe E,
ou seja de muito má qualidade.
O EIA procedeu ainda ao levantamento das várias fontes poluidoras , poluição difusa (componente
agrícola, agropecuária e populacional) e poluição pontual (de origem urbana e de origem industrial),
que afectam a qualidade da água.
A identificação e avaliação dos impactes foram desenvolvidas para a fase de construção e exploração.
Na fase de construção os impactes estão essencialmente relacionados com o aumento da erosão
hídrica e consequentemente com o acréscimo do transporte sólido e o aumento de turvação, sendo os
impactes negativos e temporários.
Na fase de exploração, os impactes estão relacionados com o arrastamento de substâncias poluentes
depositadas no pavimento da via.
O EIA procedeu à previsão dos acréscimos de concentração de poluentes nos meios receptores, para
o período crítico (aquando da ocorrência das primeiras chuvadas após um período sem chuva), tendo
em conta as suas características e os usos existentes.
De acordo com as estimativas efectuadas, tendo em conta o estipulado no Decreto,lei nº 236/98, de 1
de Agosto (Anexo XXI “Objectivos Ambientais de qualidade Mínima para as águas superficiais”),
prevê,se que o limite para a concentração de hidrocarbonetos seja ultrapassado em dois locais (km
0+200 e km 0+500), para o período crítico, no ano horizonte de projecto.

___________________________________________________________________________________
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Tendo em conta a análise efectuada no EIA, considera,se a ocorrência de impactes negativos, na sua
maioria de magnitude média, e significância variável consoante a proximidade a receptores sensíveis,
pelo que devem ser apresentadas medidas de minimização específicas.
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Relativamente ao Recursos Hídricos Subterrâneos a área em estudo localiza,se na unidade geológica
do Maciço Antigo, não sendo apresentada uma caracterização mais detalhada das formações aquíferas
existentes, conforme já referido. O Maciço Antigo é constituído essencialmente por rochas eruptivas e
meta sedimentares. Em termos gerais podem,se considerar como materiais com escassa aptidão
hidrogeológica, pobres em recursos hídricos subterrâneos.
O EIA refere que na zona em estudo não foram inventariadas captações de água. Contudo, no factor
património foi inventariada uma fonte junto do ramo F do Nó de Penafiel Sul, que se encontra em
funcionamento.
A identificação e avaliação dos impactes considerou a fase de obra e de exploração da via, tendo em
conta as acções características de cada fase. Contudo esta foi efectuada de uma forma genérica, não
tendo avaliado de forma concreta o projecto. Assim, foram apenas identificados os impactes negativos
inerentes a qualquer rodovia, nomeadamente os resultantes da alteração do equilíbrio hidrológico
provocado pelos trabalhos de escavação e aterro, e diminuição da permeabilidade das formações
geológicas, provocada pela construção dos aterros e impermeabilização dos terrenos atravessados
pela infra,estrutura, sendo de baixa a média magnitude e significância.
Referem,se ainda os potenciais impactes induzidos pela descarga acidental de óleos e lubrificantes da
maquinaria utilizada e efluentes dos estaleiros, ao nível da qualidade da água, podendo o impacte ser
negativo de magnitude variável, consoante a área afectada e de baixa significância, Contudo, se
cumpridas as medidas de minimização adequadas poderá ser minimizado, sendo o seu efeito bastante
reduzido.
Considera,se que a afectação da fonte, localizada junto do ramo F do Nó de Penafiel Sul, constitui um
impacte negativo com algum significado a nível local. Assim, na fase de Projecto de Execução deve
ser apresentada uma caracterização desta origem de água, referindo os usos associados bem como o
número de pessoas que utilizam esta origem de água, tendo em vista o desenvolvimento das
respectivas medidas de minimização.
Na fase de exploração as modificações ocorridas na fase de construção tenderão a manter,se. Os
níveis freáticos nas zonas marginais tenderão a estabilizar, não se perspectivando a ocorrência de
impactes negativos significativos.
Assim, tendo em conta os impactes ao nível dos Recursos Hídricos, considera,se que o traçado do
IC35 em análise será indutor de impactes negativos decorrentes sobretudo da interferência com a
conectividade ecológica e hidráulica da linha de água de 2ª ordem, afluente do rio Sousa.
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A fim de minimizar os impactes identificados devem ser desenvolvidas e implementadas as seguintes
medidas:
. O troço da linha de água que se desenvolve entre o nó de Penafiel Sul e o fim do Nó com A4, a
desactivar, deve ser objecto de requalificação fluvial, no qual, além de ser garantido o escoamento
dos caudais da cheia centenária, seja promovida a qualidade ecológica deste troço da linha de
água. No desenvolvimento desta medida devem ser consideradas técnicas de Engenharia Biofísica,
devendo o material vegetal vivo a utilizar pertencer à flora local.
. Deve ser apresentada uma caracterização da origem de água da fonte localizada junto do ramo F
do Nó de Penafiel Sul, e identificados os usos associados bem como o número de pessoas que
utilizam esta origem de água, tendo em vista o desenvolvimento e apresentação das respectivas
medidas de minimização.
As medidas de minimização preconizadas no EIA devem ser implementadas.
___________________________________________________________________________________
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Considerando as simulações apresentadas no EIA para a previsão da concentração de poluentes no
ano de início de exploração (2012) e no ano horizonte de projecto (2032), verifica,se que os impactes
gerados por este projecto não são significativos no que diz respeito aos poluentes CO e NO2, nos
receptores sensíveis analisados, uma vez que as concentrações previstas estão bastante abaixo dos
valores limite legislados (Decreto Lei 111/2002 de 16 de Abril).
No que respeita ao poluente PM10 prevêem,se impactes, embora pouco significativos, para todos os
receptores sensíveis, pois, apesar das concentrações previstas não ultrapassarem o valor limite para
este poluente, encontram,se próximas deste valor, excedendo inclusive o limiar superior de avaliação
para este poluente.
Em termos de metodologia identificaram,se as seguintes incorrecções e lacunas:
. A simulação de concentrações de poluentes foi apresentada para ambos os Nós, mas não para a
plena via.
. A caracterização da qualidade do ar no local de inserção do projecto apresentada no EIA não
considerou a influência da zona industrial existente, nomeadamente os principais poluentes
emitidos.
. Verifica,se a existência de receptores sensíveis a reduzida distância do IC35 (identificados para o
factor ambiental ruído e assinalados na carta EIA,AD.00,RUD,01 do Aditamento de Setembro de
2008) sobre os quais podem ocorrer impactes, que não foram identificados nem avaliados:
, ponto 8 (habitações a 45 m da via);
, ponto 9 (habitação a 40 m da via);
, ponto 11 (habitações a 60 m da via);
, ponto 12 (habitações a 38 m da via).
. Refira,se ainda que, relativamente aos receptores sensíveis 5 e 7, do factor ambiental qualidade
do ar, as áreas assinaladas não incluem os edifícios de habitação, respectivamente a 25 m e a 35
m da via, correspondentes aos pontos 5 e 6 dos receptores sensíveis do ruído.
. A habitação localizada ao km 0+200 (lado Este) do ramo G do Nó de Penafiel Sul e a escola
localizada ao m 1+350 (lado Oeste) não foram considerados como receptores sensíveis.
. No capítulo do EIA relativo às conclusões sobre os impactes gerados não se identificam os 4
receptores sensíveis que na fase de construção se prevê que sofram impactes significativos, o
mesmo se verificando no caso do único receptor afectado na fase de exploração, por impactes de
média significância.
. A concentração de fundo de NO2 utilizada para as simulações baseia,se em informação de 2001
quando, à semelhança das PM10, se poderia ter utilizado informação mais recente, proveniente da
estação de fundo de Centro de Lacticínios, situada em Paços de Ferreira.
Assim, na fase de Projecto de Execução devem ser efectuadas novas simulações e respectiva
avaliação de impactes, considerando o atrás exposto.
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As medidas de minimização apresentadas no EIA, embora globalmente correctas, não são adequadas
à fase do projecto.
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O Plano de monitorização apresentado deverá integrar os aspectos resultantes da avaliação a efectuar
na fase de Projecto de Execução e ainda as seguintes considerações:
. No ano de início de exploração da via, as medições indicativas devem ser realizadas nos pontos
representativos das situações mais críticas para os vários receptores sensíveis, tendo em conta os
resultados das simulações a efectuar.
. O único ponto de monitorização da qualidade do ar constante do Plano de Monitorização
apresentado, junto ao aglomerado populacional de Penafiel, não é suficiente para aferir da
influência da via em todas as situações problemáticas em termos de qualidade do ar. Acresce que
o mesmo se deve localizar mais próximo da plena via do Projecto.
. As medições indicativas devem respeitar os objectivos de qualidade estipulados no Anexo X do
Decreto,Lei 111/2002 de 16 de Abril e ter uma duração total (somatório dos períodos de medição
de todos os pontos de amostragem) não inferior ao “período mínimo de amostragem”.
. Os resultados destas medições irão permitir a sua comparação com os obtidos nas simulações a
efectuar e a verificação do cumprimento dos Valores Limite e dos Limiares de Avaliação Superior e
Inferior, descritos no Decreto,Lei referido.
. No que diz respeito à frequência das campanhas de amostragem, esta ficará condicionada aos
resultados obtidos na monitorização do primeiro ano de exploração. Assim, se os valores obtidos
indicarem a não ultrapassagem do Limiar Superior de Avaliação (LSA), as medições anuais não são
obrigatórias e nova avaliação deverá ser realizada pelo menos ao fim de cinco anos. No caso de se
verificar a ultrapassagem do LSA a monitorização deverá ser anual.
. Caso se verifique a violação dos valores limite, o plano deve apresentar uma lista de potenciais
acções que visem a efectiva minimização do impacte, bem como considerar a realização de novas
campanhas, após a adopção destas medidas, até que a situação de incumprimento cesse.
Os resultados das campanhas de monitorização deverão ser remetidos à autoridade de AIA no sentido
de dar cumprimento à legislação em vigor.
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Para o projecto em análise, foi realizada uma caracterização da situação de referência baseada em
medições acústicas em 12 locais (P01 a P12), a uma altura de 1,5 m acima do solo, realizadas em
Março e em Setembro de 2008.
Os 12 locais avaliados correspondem a 12 receptores sensíveis que se situam na envolvente da via em
avaliação, potencialmente mais expostos a impactes nos níveis sonoros devido ao futuro IC35. Os
valores obtidos nas medições acústicas indicam que os valores limite (Lden ≤63 dB(A) e Ln ≤53 dB(A))
já são ultrapassados em 5 dos 12 locais avaliados, nomeadamente, nos receptores 1, 3, 4, 6 e 10.
O estudo considerou, na ausência de classificação acústica por parte da Câmara Municipal, que se
aplicam os valores limite de Lden ≤63 dB(A) e Ln ≤53 dB(A), tal como está definido no Regulamento
Geral do Ruído (RGR).
A análise de impactes ambientais para a fase de construção, baseou,se numa previsão qualitativa dos
níveis sonoros, tendo o estudo apresentado, a título indicativo, valores médios dos níveis sonoros
registados a várias distâncias dos equipamentos normalmente utilizados em fase de obra. O estudo
indica, ainda, que os receptores potencialmente mais expostos a impactes negativos durante a fase de
obra serão os que se situam a menos de 190 m da futura via, sobre os quais ocorrerão impactes
significativos nesta fase.
De referir que a distância dos receptores à via, apresentada no Quadro 3.2 do Aditamento,
corresponde à distância aproximada à plena via. Contudo, alguns dos receptores estão relativamente
afastados da plena via, mas próximos dos ramos de acesso dos Nós (como é o caso do receptor 3),
pelo que também ficarão sujeitos ao ruído de obra. Desta forma, não se afigura correcta a afirmação
___________________________________________________________________________________
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constante na página AII.17 (Aditamento de Setembro de 2008), que exclui o receptor 3 dos
receptores sujeitos a impactes no ambiente sonoro, durante a fase de construção.
Na fase de exploração, a análise de impactes baseou,se na previsão dos níveis de ruído relativos à
emissão sonora da futura via, nos 12 receptores sensíveis considerados (carta em anexo), por
simulação num programa de cálculo automático (Soundplan), tendo em conta os volumes de tráfego
rodoviário estimados para o ano de entrada em exploração (2012) e para o ano horizonte (2032).
Uma vez que o acréscimo expectável dos níveis sonoros entre o ano inicial e o ano horizonte é de
cerca de 2 dB(A) em cada receptor, considerou,se não ser necessário avaliar um ano intermédio.
Relativamente aos 12 receptores sensíveis considerados, o estudo prevê que, para o ano horizonte
(2032), haverá ultrapassagem dos valores limite em 7 receptores, nomeadamente nos receptores 1,2,
5, 7, 8, 9 e 12, incumprimento esse que ocorre desde o ano início de exploração (2012), à excepção
do receptor 2.
Em relação à Regra de Boas Práticas (RBP), o estudo prevê acréscimos superiores a 12 dB(A) nos
receptores 8 e 9, pelo que estes receptores estão sujeitos a impactes significativos.
O incumprimento legal nos receptores 3, 4 e 10 é devido à situação actual, uma vez que valores
previstos para a via em análise estão, pelo menos, 10 dB(A) abaixo aos da situação actual, apesar de
no caso do receptor 3 os níveis estimados para o futuro IC35 também excederem os limites legais.
No caso do receptor 6, apesar da ultrapassagem dos valores limite também ocorrer na situação de
referência, verifica,se que o futuro IC35 contribui para o aumento do valor resultante do indicador Lden
em cerca de 1 dB(A).
A principal fonte responsável pelos níveis sonoros na situação actual nos receptores 4 e 10 é a EN15 e
no receptor 6 é a EN106. Uma vez que a gestão destas vias é da competência da EP, que é
simultaneamente a entidade responsável pela via em avaliação, deve ser garantido que o nível sonoro
global das várias fontes cumpra os valores limite aplicáveis.
É de salientar, ainda, a existência de receptores sensíveis não avaliados pelo estudo, onde se
afiguram impactes no ambiente sonoro equivalentes aos dos receptores analisados, nomeadamente:
A. habitação aproximadamente ao km 0+100 (lado Sul) do Ramo D do Nó de Penafiel Sul, próxima
do receptor 5 (pertencente à Quinta da Alamela);
B. habitação situada aproximadamente ao km 0+200 (lado Este) do Ramo G do Nó de Penafiel Sul;
C. escola situada aproximadamente ao km 1+350 (lado Oeste) da plena via.
Os receptores anteriormente referidos devem ser avaliados em fase de Projecto de Execução e
devidamente minimizados os eventuais impactes provocados pelo futuro IC35.
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Na fase de Projecto de Execução, devem ser desenvolvidas e apresentadas as medidas de
minimização a adoptar na fase de obra, medidas essas que devem constar no Caderno de Encargos.
A necessidade de revisão das medidas de minimização, para a fase de construção, é reforçada pelo
facto das medidas propostas no EIA (pág. AII.29 do Aditamento) não poderem ser consideradas como
tal, dado que constituem obrigações que decorrem da legislação em vigor (pedido de Licença Especial
de Ruído e campanhas de monitorização de ruído). Na fase de Projecto de Execução devem assim ser
apresentadas as medidas de redução que garantam o cumprimento da legislação em vigor.
Fase de Exploração
Para os receptores sensíveis afectados pelo projecto, nos quais se prevêem impactes significativos a
fim de permitir o cumprimento dos valores limite e/ou a Regra de Boas Práticas, o estudo propõe as
seguintes medidas de minimização:
Pavimento com características de absorção acústica
___________________________________________________________________________________
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. km 0+200 ao km 1+150 da Plena Via (950 m de extensão) para protecção dos receptores 2, 5, 7,
8, 9, e 12;
. km 1+400 ao km 1+500 da Plena Via (secção de 100 m de extensão) para protecção do receptor
6;
. km 0+000 ao km 0+200 do Ramo C do Nó de Penafiel Sul) (secção com 200 m de extensão)
para protecção do receptor 7;
. km 0+000 ao km 0+200 do Ramo E do Nó de Penafiel Sul (secção com 200 m de extensão) para
protecção dos receptores 7 e 12.
Barreiras acústicas
. Barreira B1 de 230 m de comprimento e de 4 m de altura (do km 0+050 ao km 0+280 do Ramo
D do nó de Guilhufe) para proteger o receptor 1;
. Barreira B2 de 220 m de comprimento e de 2 a 3 m de altura (do km 0+300 ao km 0+520 da
Plena Via) para proteger os receptores 8 e 9;
. Barreira B3 de 180 m de comprimento e 3,5 m de altura (do km 0+000 ao km 0+180 do Ramo E
do Nó de Penafiel Sul) para proteger o receptor 12;
. Barreira B4 de 240 m de comprimento e 4 m de altura (do km 0+000 do Ramo D do Nó de
Penafiel Sul ao km 1+140 da Plena Via) para proteger o receptor 5.
Uma vez que o estudo prevê impactes no ambiente sonoro desde a entrada em exploração do futuro
IC35, as medidas de minimização deverão estar implementadas na data de entrada de funcionamento
da via.
Em fase de Projecto de Execução, face ao maior grau pormenorização e a eventuais alterações, deve
ser revisto e apresentado o projecto das medidas de minimização, devidamente dimensionadas e
adequadas a cada uma das situações concretas, considerando nomeadamente o nº de pisos, nas
quais ocorre o incumprimento dos valores limite e/ou impactes significativos. O projecto das medidas
de minimização deve, ainda, considerar os seguintes aspectos:
. as medidas de minimização para os receptores com acréscimos superiores a 12 dB(A), de forma a
dar cumprimento à Regra de Boas práticas, devem ser dimensionadas considerando o Ln como o
indicador mais relevante.
. No caso do receptor 1 no qual os níveis sonoros actuais já ultrapassam os valores limite, e dado
que o IC35 contribui para o incremento do nível sonoro global, as medidas de minimização a
adoptar devem garantir que o Projecto em avaliação não contribuirá para o acréscimo do nível
sonoro global. De referir, ainda, que não se considera que a secção de pavimento proposta pelo
estudo (do km 0+200 ao km 1+150 da plena via) proteja o receptor 1.
. No caso do receptor 3, cujos níveis sonoros actuais já excedem os valores limite e cujos níveis
estimados para o futuro IC35 também excedem os limites legais, as medidas de minimização a
apresentar devem garantir que o nível sonoro da futura via cumpre os valores limite aplicáveis.
Considera,se desejável que sejam adoptadas medidas de minimização conjuntas (entre a EP –
entidade responsável pelo IC35, e a Câmara Municipal – entidade responsável pela via existente).
De referir, ainda, que não se considera que a secção de pavimento proposta pelo estudo (do km
0+200 ao km 1+150 da Plena Via) proteja o receptor 3.
Na fase de Projecto de Execução devem ser avaliados os impactes provocados pelo futuro IC35 nos
receptores sensíveis não considerados no EIA (2 habitações e escola) e devem ser apresentadas as
respectivas medidas de minimização.
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O programa de monitorização do ambiente sonoro apresentado pelo estudo deve ser revisto e
adaptado, face às eventuais alterações e maior grau de pormenorização do Projecto de Execução,
devendo considerar os seguintes aspectos:
. Na fase de construção, a monitorização deve contemplar os receptores sensíveis mais próximos
da frente de obra e estaleiros, bem como os receptores que se situem nos percursos de circulação
de veículos pesados para acesso às frentes de obra e estaleiros;
. Na fase de exploração, a monitorização deve contemplar os receptores sensíveis que representem
as situações de maior exposição ao ruído e aqueles que foram alvo de medidas de minimização,
bem como os receptores para os quais se previam valores próximos dos limites legais. Assim, o
programa de monitorização deverá considerar os receptores 1 a 12 e os receptores referidos no
presente parecer como B e C;
. Em cada um dos locais a monitorizar devem ser realizadas medições acústicas nos 3 períodos de
referência (diurno, entardecer e nocturno), de modo a determinar os indicadores Lden e Ln;
. As medições acústicas devem ser realizadas de acordo com a norma NP 1730:1996,
complementada pela Circular Clientes nº 2/2007 , “Critérios de acreditação transitórios relativos à
representatividade das amostragens de acordo com o Decreto,lei n.º 9/2007”, editada pelo IPAC
em Fevereiro de 2007,e acompanhadas por contagens de tráfego.
. A 1ª campanha de monitorização, para a fase de exploração, deve ser efectuada 6 meses após a
entrada em funcionamento da via e, posteriormente, no final do 1º ano de exploração. Após estas
campanhas, na ausência de reclamações e/ou alterações significativas a nível do volume de
tráfego, a monitorização deverá ter uma periodicidade quinquenal.
. Os resultados da monitorização devem permitir confirmar as previsões do estudo, verificar o
cumprimento da legislação nos receptores para os quais se previam valores próximos dos limites
legais, avaliar a eficácia das medidas de minimização implementadas, e, ainda, verificar a
necessidade de medidas complementares.
. Em situação de reclamação, devem ser efectuadas medições acústicas no local em causa, o qual
deve passar a constar no conjunto de pontos a monitorizar.
,","
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Da situação de referência apresentada reveste,se de particular importância a “Caracterização da Área
em Estudo” que apresenta, ao longo do traçado em análise, um elevado número de casas de
habitação, estabelecimentos comerciais, a zona industrial de Gandra, a Quinta da Alamela e a Quinta
da Aveleda.
Em termos de impactes na fase de construção prevê,se, ao nível regional, um impacte positivo não
significativo e temporário na economia e emprego, nomeadamente através da criação de postos de
trabalho na indústria construtiva. São também previstos, ao nível regional e concelhio, impactes
negativos que se prendem com a sobrecarga de algumas vias, o que poderá proporcionar um
aumento de acidentes rodoviários. Prevê,se ainda que a desactivação do Nó de Guilhufe com a A4 irá
proporcionar constrangimentos de fluxo de tráfego nessa zona.
Ao nível local, prevê,se a afectação dos residentes nas habitações localizadas junto às vias,
nomeadamente através da alteração da qualidade da paisagem, da qualidade ambiental (aumento
dos níveis de ruído e poeiras) bem como o aumento do stress.
Prevêem,se impactes negativos com elevada significância, nomeadamente nos indivíduos residentes
em 7 habitações que se localizam sob o traçado em estudo (habitações destruídas), sobre uma
oficina de artes tradicionais (tanoaria) que será destruída pelo ramo H do Nó de Penafiel Sul, sobre a
Quinta da Aveleda (cuja casa dos quinteiros e anexos serão destruídos, e cuja área de vinha em
plena produção será afectada pelo Nó de Guilhufe) e sobre a Quinta da Alamela, na qual se verificará
___________________________________________________________________________________
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a afectação directa das duas habitações principais, bem como do anexo/barracão pertencente à casa
dos caseiros, além da afectação de grande parte do respectivo terreno produtivo.
Para a fase de exploração, são identificados no EIA impactes negativos decorrentes da afectação
directa das habitações, considerando que os impactes negativos ao nível psicossocial se mantêm nos
anos subsequentes à relocalização da população, e da afectação indirecta nas habitações localizadas
na sua envolvente próxima (diminuição da qualidade de vida).
Prevê,se ainda um impacte negativo significativo ao nível na Quinta da Aveleda, dado que pode
ocorrer uma menor afluência de visitantes, quer nacionais, quer estrangeiros.
Na fase de exploração são previstos impactes positivos referentes à melhoria das acessibilidades,
com consequências ao nível do desenvolvimento da economia local e diminuição dos tempos de
percurso.
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São apresentadas medidas de minimização específicas relativas às fases de construção e exploração,
chamando,se particular atenção para a necessidade do cumprimento das medidas que se relacionam
com a reposição das ligações/acessos das diferentes infra,estruturas existentes, bem como das
medidas de minimização previstas para os descritores “Ruído” e “Qualidade do Ar”, assim como com
a constituição da Quinta da Aveleda e da Quinta da Alamela como interlocutores a considerar no
desenvolvimento do projecto de Execução e a relocalização da tanoaria. Relativamente às medidas
de minimização sobre a Quinta da Alamela, constantes do Aditamento de Janeiro, considera,se que
apenas será eficaz a medida relativa à contenção dos taludes de escavação dos ramos A, A+B, e D;
as restantes medidas apresentadas, relativas ao desenvolvimento dos ramos E e F, não podem ser
consideradas viáveis, uma vez que as habitações ficariam sempre entre Nós. Assim, apenas a
supressão destes ramos poderá permitir quer a preservação das casas principais da Quinta, quer a
minimização da área agrícola afectada.
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Elaboração de um relatório anual, relativo à recepção e processamento das reclamações e pedidos de
informação recebidos através do canal de comunicação a criar para o efeito, a remeter às Juntas de
Freguesia da área do projecto.
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Em termos de Ordenamento do Território, na área do projecto vigora o PDM de Penafiel, o qual foi
recentemente revisto (Resolução do Conselho de Ministros n.º 163/2007, de 17 de Outubro).
Tal como consta do Aditamento apresentado (Carta Síntese de Condicionantes em anexo), o PDM de
Penafiel define um espaço,canal associado ao troço do IC35 na área de estudo (n.º7 do artigo 54.º).
O n.º1 do artigo 54.º, do Regulamento do PDM, refere que “os espaços canais correspondem aos

corredores de passagem das infra,estruturas (…) existentes ou previstas, estando definidos na planta
de ordenamento os relativos às (…) e rodoviárias.”. O nº 8, do mesmo artigo, refere que com a
publicação da respectiva planta parcelar ou com a aprovação do estudo do traçado a implementar, a
faixa de protecção non aedificandi passa a ser definida na legislação específica sobre esta matéria.
Comparando o traçado proposto no EIA com o eixo definido na planta de ordenamento do PDM de
Penafiel (desenho EIA,AD.00,PGT,01), verifica,se que o mesmo se desenvolve dentro do espaço,canal
reservado do PDM de Penafiel, exceptuando alguns ramos do Nó de Penafiel Sul.
Dada a recente alteração do PDM, o traçado é praticamente coincidente com o traçado definido no
mesmo, com as seguintes excepções:
. Nó de Guilhufe e plena via até cerca do km 0+500;
___________________________________________________________________________________
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. ramos G e H e Rotunda 2, inerentes à ligações do Nó de Penafiel Sul à EN106, e restabelecimento
1.
Não obstante o PDM definir uma proposta de itinerário, considerando as variações encontradas e o
disposto no n.º3 do artigo 54.º do Regulamento do PDM, seguidamente far,se,á uma análise da
compatibilidade do projecto com as restantes categorias de espaço a serem afectadas por este
projecto. Assim, ao nível da Planta de Ordenamento deve,se ainda considerar que o projecto afectará
nomeadamente espaços “Urbanos” e de “Urbanização Programada”, além de espaços agrícolas.
Consultado o regulamento do PDM para estas categorias de espaço, verifica,se que para a sub,
categoria espaços agrícolas protegidos, tal como define o n.º1 do artigo 37.º, aplica,se a estas áreas
o regime da RAN, considerando a condicionante que integra esta sub,categoria de espaços, o que
implicará que o proponente tenha que obter obrigatoriamente o parecer favorável da CRRA,Norte.
Para as restantes categorias de espaços ou sub,categorias, segundo parecer da CCDRN, nada há a
obstar ao desenvolvimento do projecto.
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(já avaliada no ponto 6.2 deste parecer)
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A avaliação da afectação de áreas REN, a qual não constava do EIA, foi apresentada no Aditamento
de Setembro de 2008, apresentado em resposta à solicitação da CA. De acordo com o mesmo,
através da análise do “Extracto Original da Carta de REN” verifica,se que “o projecto apenas se
desenvolve no sistema integrado de REN, Linhas de Água”, não sendo quantificadas áreas e
extensões da linha de água de água afectadas, nem detalhadas as situações de afectação da linha de
água. É apenas apresentado um extracto de uma carta, com as situações de afectação assinaladas
sem o rigor adequado a uma avaliação fundamentada.
Da análise da carta de condicionantes (carta síntese de condicionantes em anexo) verifica,se que o
Projecto afectará, para além da afectação de áreas da RAN já referidas, áreas da REN e do domínio
hídrico, estas últimas coincidentes dado que o sistema da REN a afectar parcialmente são “leitos dos
cursos de água”.
Verifica,se assim que o traçado se desenvolve em aterro sobre “leitos dos cursos de água” em
diversas situações das quais se destacam:
. ramo C, E e F do Nó de Penafiel Sul e km 0+820 da plena via;
. entre o km 0+450 e 0+600 da plena via (com a plataforma em aterro com cerca de 55m, dada a
implantação da Praça de Portagem).
Em termos de avaliação de impactes, considera,se que ocorrerão impactes significativos decorrentes
do desenvolvimento do traçado em aterro nas referidas situações, decorrentes, nomeadamente da
impermeabilização da área ocupada pelo traçado, e da destruição da vegetação ripícola.
Contudo, dado que a continuidade hidráulica da linha de água se encontra assegurada pelas
passagens hidráulicas, e que se trata de um “Leito” de 1ª ordem, com regime torrencial, ou seja com
pouca relevância, considera,se que os impactes se encontram minimizados.
Em termos de legislação, sobre a condicionante REN, o estatuto de uso e ocupação do solo destinada
ao projecto encontra,se igualmente sujeito aos regimes constantes da legislação aplicável às
servidões e restrições de utilidade pública, nomeadamente:
. ocupação de áreas da REN – sujeito ao disposto no D.L. n.º 166/2008, de 22 de Agosto.
. ocupação de áreas do domínio hídrico – sujeito ao D.L. nº 226,A/2007, de 31 de Maio, o que
implicará que o proponente terá que obter a autorização/aprovação da ARH,Norte.
Da análise efectuada ao actual regime da REN verifica,se que o projecto poderá ter enquadramento
no n.º3 do artigo 21.º, ou seja, dada a natureza do projecto poderá ser considerada como uma acção
de relevante interesse público.
___________________________________________________________________________________
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(medidas relativas aos recursos hídricos, enunciadas no respectivo item)
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A metodologia utilizada para a caracterização da situação de referência consistiu na pesquisa
bibliográfica e documental sobre a área de estudo, assim como na prospecção sistemática da área de
implementação do projecto.
Não obstante esta metodologia se afigurar, em teoria, correcta, constata,se que não terá sido
cabalmente aplicada, como se passa a explicar. Relativamente à informação recolhida e apresentada
no EIA, no Aditamento e na Informação Complementar verificam,se algumas lacunas e
incongruências, nomeadamente no que concerne aos critérios utilizados na valoração patrimonial e
avaliação de impactes.
No EIA em avaliação foi apenas registada uma ocorrência patrimonial de cariz etnográfico (Sítio nº 1
Fonte) situada na área do projecto, sendo referido como condicionante ao trabalho de campo que o
terreno se encontrava ocupado com a plantação de milho e vinha ou com vegetação densa, pelo que
a visibilidade do solo era reduzida.
Verifica,se, contudo, a omissão de um elemento patrimonial identificado no anterior EIA sobre este
empreendimento (Sequeiro , nº 13), com a agravante deste sítio, em ambas as formulações
propostas para o traçado, ter um impacte negativo directo, irreversível, decorrente da sua destruição.
Destaque,se, ainda, que na visita de campo da Comissão de Avaliação foram observadas quatro
outras ocorrências patrimoniais não inventariadas e avaliadas em termos patrimoniais no EIA , Eira e
anexos agrícolas da Quinta da Aveleda, Casa da Quinta da Alamela, Casa do caseiro e anexo agrícola
da Quinta da Alamela e Oficina de tanoaria. Saliente,se, também, que constituindo a Quinta da
Aveleda um elemento de significativa relevância patrimonial, na área da qual se localiza o Nó de
Guilhufe, esta é tratada no EIA apenas ao nível do levantamento bibliográfico, sem a correspondente
inventariação e avaliação. Esta propriedade com cerca de 150 hectares, integra a casa senhorial,
datada na sua versão inicial de 1671, a Casa de Chá em estilo vitoriano, a Fonte das Quatro Irmãs, a
Capela e a Adega Velha, bem como a designada Janela da Reboleira, classificada como Monumento
Nacional através do Decreto de 16,06,1910, DG 136, de 23,06,1910. A Quinta da Aveleda constitui,
em termos patrimoniais, um conjunto coerente em articulação com a paisagem envolvente, sendo que
à luz dos pressupostos actualmente respeitados em termos de património cultural, os vestígios
patrimoniais, arquitectónicos e arqueológicos fazem sentido quando integrados na paisagem
envolvente que condicionou a sua criação. Este aspecto não foi tido em conta no EIA.
Tendo sido solicitada informação adicional (Dezembro 08) sobre as ocorrências em causa, não foi,
contudo, prestada uma resposta que esclarecesse satisfatoriamente o solicitado. No Aditamento
entregue em Janeiro do corrente ano foi unicamente indicado que os elementos em causa não foram
considerados com valor patrimonial que justificasse a sua integração no EIA, enquanto que em
relação ao Sequeiro (sítio nº 13 do anterior Estudo Prévio) se insistia no erro de considerar que o
mesmo não seria afectado pelo empreendimento.
Verificando,se que foi a mesma empresa de arqueologia que elaborou a avaliação patrimonial no EIA
relativo ao Estudo Prévio e no EIA relativo ao Projecto Base, não se julga fundamentada a
discrepância de critérios usados, constatando,se que no presente trabalho foram menosprezados
exemplares de arqueologia contemporânea, concretamente elementos de arquitectura de cariz
vernáculo de idêntica valia ao numeroso conjunto da mesma tipologia registado na anterior versão do
EIA, pelo que se considera que no EIA em avaliação foi utilizado um critério incompreensivelmente
redutor na avaliação patrimonial dos elementos em presença, não respeitando, assim, os princípios
veiculados pela Lei nº 107/2001 de 8 de Setembro , diploma que estabelece as bases da política e do
regime de protecção e valorização do património cultural , os quais tinham sido anteriormente levados
na devida consideração. Será de atentar que a Oficina de tanoaria corresponde a uma unidade
tradicional de produção e comercialização de pipas e de outros produtos artesanais baseados nesta
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arte, sendo considerada no EIA como um elemento que não possui valor patrimonial, pelo facto de se
tratar de uma construção precária. Não se pode aceitar esta abordagem, uma vez que, de acordo com
a mencionada Lei n.º 107/01, o património cultural integra na categoria de bens imateriais “as
realidades que, tendo ou não suporte em coisas móveis ou imóveis, representem testemunhos
etnográficos ou antropológicos com valor de civilização ou de cultura com significado para a
identidade e memória colectivas” (nº 1, artigo 91º). Ainda segundo o nº 2 do mesmo artigo “Especial
protecção devem merecer as expressões orais de transmissão cultural e os modos tradicionais de
fazer, nomeadamente as técnicas tradicionais de construção e de fabrico e os modos de preparar os
alimentos”.
Em resumo, face às lacunas e incorrecções assinaladas a caracterização da situação de referência não
permitiu uma total apreensão da realidade patrimonial da área do projecto, dado que não só foi
omitido algum património existente, como foi descurada a importância da envolvente para o
significado e importância dos bens culturais.
'
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A única ocorrência referenciada no EIA (Fonte sítio nº 1) é avaliada como tendo um Valor Patrimonial
Reduzido,Médio. O restante conjunto que foi possível compulsar durante o processo de avaliação
deste EIA, que será destruído pela Solução de Projecto em avaliação, é constituído por exemplares de
arquitectura civil e uma oficina de artes tradicionais, de que se destaca a Casa da Quinta da Alamela,
imóvel datável de finais do séc. XVIII / inícios o séc. XIX e que apresenta uma estrutura e alguns
elementos arquitectónicos com características mais eruditas. Todas as outras ocorrências representam
formulações de ocupação do território características desta área rural de Entre,Douro,e,Minho, que
por si só não estão dotados de especial relevância, mas cujo significado e valia patrimonial lhe é
conferida enquanto componentes da estratégia de exploração económica do espaço em que se
inserem. Saliente,se que este tipo de património de cariz vernáculo desta zona se encontra num
processo de rápida desagregação/descaracterização e cuja preservação/salvaguarda haverá que
acautelar, facto este que aumenta a significância dos impactes negativos.
Em termos da Avaliação de Impactes, o EIA somente identifica o impacte negativo directo, irreversível
sobre a Fonte (sítio nº 1), localizada entre o km 0+800 da plena via e o km 0+350 do ramo F, a qual
será destruída pelos taludes inerentes ao projecto.
O EIA não considera, conforme atrás referido, os impactes negativos directos (decorrentes da
destruição pela solução de projecto apresentada) que ocorrerão sobre:
. Sequeiro (sítio nº 13 da anterior versão do EIA), implantado sob o km 0+600 da plena via;
. anexo agrícola da Quinta da Alamela (km 1+090 da plena via e ramo D);
. casa da Quinta da Alamela (km 0+320 do ramo E e km 0+260 do ramo F);
. Oficina de tanoaria (km 0+100 do ramo H),
apesar destes últimos três sítios serem tratados na Informação Complementar datada de Janeiro
2009, a nível da Componente Social, e para os mesmos serem identificados impactes negativos
directos, muito significativos.
Relativamente à Quinta da Aveleda verificar,se,á uma afectação directa de área de vinha, da Eira e
dos Anexos agrícolas (casa dos Quinteiros (km 0+030 da plena via). No Aditamento de Setembro de
2008 conclui,se que não ocorrerão impactes sobre a Janela da Reboleira e que os terrenos da Quinta
da Aveleda afectados pelo projecto não possuem potencial “arqueológico,patrimonial”. Esta análise,
tal como em relação à Quinta da Alamela, não teve em conta que o património abrange a globalidade
da paisagem no sentido que toda ela é uma construção humana, pelo que a afectação destes
contextos constitui em si mesmo um impacte negativo da implementação do projecto decorrente da
alteração do seu enquadramento paisagístico. A afectação da zona de vinha da Quinta da Aveleda é
assinalada no EIA ao nível da Paisagem como impacte negativo, dado tratar,se de uma zona de
sensibilidade elevada e com grande qualidade visual sendo que a ocupação é feita em taludes de
aterro que interferem na leitura da paisagem, situação esta que igualmente se verificará em relação à
Quinta da Alamela.
___________________________________________________________________________________
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Em termos das medidas de minimização propostas, concordando,se com a medida de carácter geral
referente ao acompanhamento arqueológico da obra, deverá, também, ser considerada a necessidade
de se proceder a registos para memória futura das estruturas e infra,estruturas da exploração agrícola
deste espaço, mormente anexos agrícolas, componentes dos sistemas de aproveitamento e
distribuição de águas, muros divisórios de propriedade, caminhos rurais, etc., que vierem a ser
detectados no referido acompanhamento.
Em termos das medidas específicas, somente é indicada a relativa ao único sítio registado no presente
estudo (Fonte). A validade e pertinência da medida proposta releva a arbitrariedade do critério de
registo adoptado e, concomitantemente, sublinha as deficiências atrás referidas quanto à
caracterização efectuada sobre a área do projecto. Por tal facto, em termos das medidas de
minimização de carácter específico considera,se como fundamental a introdução das seguintes
medidas:
. Casa da Quinta da Alamela: supressão dos ramos F e E do projecto por forma a preservar o
imóvel;
. Casa do Caseiro e anexo agrícola da Quinta da Alamela: adopção de muros para o talude de
escavação, aproximadamente entre o km 1+050 e 1+120, por forma por forma a preservar o
anexo agrícola e a promover um maior afastamento da casa do Caseiro;
. Oficina de tanoaria: assegurar a deslocalização da oficina para novo local, no qual deverão ser
disponibilizados todos os meios e condições para que esta possa efectuar o processo produtivo
mantendo os meios tecnológicos tradicionais;
. Sequeiro: registo gráfico, topográfico, fotográfico e elaboração da respectiva memória descritiva;
trasladação para local dentro da mesma propriedade rústica, num critério de implantação que
obedeça às características funcionais que a sua edificação teve por base.
. Eira e anexos agrícolas da Quinta da Aveleda: registo gráfico, topográfico, fotográfico e
elaboração da respectiva memória descritiva; trasladação para local dentro da mesma propriedade
rústica, num critério de implantação que obedeça às características funcionais que a sua edificação
teve por base.
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A caracterização da paisagem apresentada no EIA, identifica as principais Unidades Homogéneas de
Paisagem (Quinta da Aveleda,UHP1, Mosaico Agrícola, UHP2, Zonas Urbanas consolidadas,UHP3 ,
Zonas Industrias,UHP4 e Zonas Florestais e Mato,UHP5) e avalia a sua qualidade visual, capacidade
da absorção e fragilidade. Segundo o EIA as unidades directamente afectadas serão a Norte a UHP1,
no troço intermédio a UHP2 e a UH5 e parte da UHP4. Verifica,se que a caracterização apresentada,
além de pouco detalhada, não identifica a linha de água e respectiva vegetação, a Quinta da Alamela
nem as habitações sobre as quais ocorrerão impactes.
Em termos de avaliação de impactes o EIA identifica como de significância elevada os impactes que
decorrem da afectação da zona de vinha da Quinta da Aveleda, que considera apresentar elevada
sensibilidade e grande qualidade visual e identifica como de significância média os impactes sobre as
zonas agro,florestais que considera também de grande riqueza visual e elevada sensibilidade.
Verifica,se que o EIA não identifica nem avalia os impactes que ocorrerão sobre a Quinta da Alamela,
nem sobre as diversas habitações que se localizam na envolvente do traçado, actualmente envolvidas
numa paisagem com carácter agrícola e que ficarão localizadas entre a zona industrial e a plena via,
entre os ramos do Nó de Guilhufe, ou entre a EN15 e os ramos do referido Nó.
As medidas de minimização apresentadas no EIA, embora globalmente adequadas, reflectem a falta
de detalhe da avaliação desenvolvida, pelo que não são apresentadas medidas específicas para as
referidas situações não avaliadas.
___________________________________________________________________________________
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A Consulta Pública decorreu durante 45 dias úteis, desde o dia 23 de Outubro a 29 de Dezembro de
2008.
No âmbito da Consulta Pública foram recebidos 2 pareceres com a seguinte proveniência:
. Junta de Freguesia de Marecos
. Aveleda – Sociedade Agrícola e Comercial da Quinta da Aveleda, S.A.
A Junta de Freguesia de Marecos é favorável ao projecto em avaliação pois considera que irá
constituir uma melhoria na qualidade de vida das populações locais.
A Aveleda – Sociedade Agrícola e Comercial da Quinta da Aveleda, S.A. refere que concorda com o
projecto em avaliação.
No entanto, considera que sendo ainda uma pequena parte ocupada pelo nó, sugere que aqueles
terrenos sejam trocados pelos do actual Nó com a A4, que será abandonado, depois das terras serem
devidamente tratadas e regularizadas, e a ribeira deslocada para o lado, de modo a poder replantar
uma área sensivelmente semelhante à que será expropriada.
A CA refere que os resultados da Consulta Pública foram integrados nas condicionantes ao Projecto e
medidas constantes deste parecer.
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1. O Projecto em análise “IC35 , Nó de Guilhufe (A4/IP4) / Nó de Penafiel Sul”, encontra,se em fase
de Projecto Base, e desenvolve,se no concelho de Penafiel, freguesias de Penafiel, Guilhufe e
Marecos. Tem como objectivo estabelecer:
. a ligação do IC35 com a rede fundamental –A4/IP4, através do Nó de Guilhufe,
. a ligação do IC35 com a localidade de Penafiel, e com a rede viária existente, através do Nó
de Penafiel Sul.

2. O Projecto do IC35, entre Penafiel e Entre,os,Rios, cujo Trecho 1 incluía a ligação agora em
avaliação, foi submetido a procedimento de AIA em 2002. Dado que as soluções então apresentadas
para o referido trecho implicavam, nomeadamente, impactes significativos decorrentes da afectação
da Quinta da Aveleda, na respectiva Declaração de Impacte Ambiental (DIA) foi emitido parecer
desfavorável ao Trecho 1 (e favorável ao Trecho 2).
Verificando,se que:
. o Projecto agora em avaliação se desenvolve em quase toda a sua extensão sobre áreas RAN;
. o Nó de ligação à A4 (Nó de Guilhufe) se desenvolve ainda sobre a área de vinha da Quinta da
Aveleda (cuja afectação tinha fundamentado a emissão de parecer desfavorável sobre o trecho 1),
embora induzindo uma menor afectação, em relação à solução apresentada no estudo Prévio;
. existe um Nó na A4 imediatamente a Poente do agora proposto Nó de Guilhufe,
a CA solicitou o desenvolvimento da justificação para o facto de não serem apresentadas alternativas,
nomeadamente paralelas à EN15, e para o facto de não ter sido considerada a ligação ao Nó já
existente na A4.
Da informação apresentada verifica,se que tais factos decorrem da ocupação do território existente ao
longo da EN15, e das opções de ordenamento constantes do PDM em vigor.
Face ao exposto, encontra,se em avaliação uma solução de Projecto que tem o seu término fixado
(restante troço do IC35 já aprovado), o início condicionado pela necessidade de efectuar ligação à A4,
uma reduzida extensão, e que se desenvolve sobretudo sobre áreas agrícolas classificadas como RAN,
___________________________________________________________________________________
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dada a ocupação do território existente ao longo da EN15 e as opções de ordenamento constantes do
PDM recentemente revisto.

3. Na área de incidência directa do projecto destaca,se a Quinta da Aveleda, a Quinta da Alamela,
extensas áreas RAN em exploração agrícola, e uma linha de água ao longo da qual o projecto se
desenvolve.
Conforme explicito na análise específica, a Solução de Projecto apresentada terá impactes negativos
significativos sobre o uso do solo, a área RAN, os recursos hídricos, a sócio,economia e o património,
destacando,se as seguintes situações:
. desenvolvimento da quase totalidade do projecto sobre áreas classificadas como RAN;
. desenvolvimento do Nó de Guilhufe sobre a área de vinha da Quinta da Aveleda, inserida na
Região Demarcada de Vinhos Verdes, e com relevante interesse económico e expressão não só
regional, como nacional e mesmo internacional. O Nó implicará ainda a afectação directa da casa
dos caseiros, de anexos agrícolas e de uma eira;
. desenvolvimento da plena via do IC35 e dos ramos B, F, E e A+B do Nó de Penafiel Sul sobre a
Quinta da Alamela, destruindo as habitações principais e grande parte do terreno produtivo da
quinta, inviabilizando assim a totalidade da exploração da quinta;
. afectação directa de 4 habitações pela Rotunda 2 e ramo H do Nó de Penafiel Sul;
. afectação directa de uma oficina de artes tradicionais (tanoaria) pelo ramo H do nó de Penafiel
Sul;
. desenvolvimento do traçado em aterro, ao longo de uma linha de água e muito próximo desta. O
atravessamento desta linha de água em diversos pontos, bem como o seu aterro na zona da
portagem, e consequente destruição da vegetação ribeirinha, afectará a sua conectividade
ecológica, e áreas da REN e do domínio hídrico;
. afectação de ocorrências patrimoniais que representam formulações de ocupação do território
características desta área rural de Entre,Douro,e,Minho, que por si só não estão dotados de
especial relevância, mas cujo significado e valia patrimonial lhe é conferida enquanto componentes
da estratégia de exploração económica do espaço em que se inserem.
O principal impacte positivo do projecto decorre da necessária articulação de duas rodovias (IC 35 e
A4), induzindo efeitos positivos de carácter municipal e intermunicipal, uma vez que promove, em
articulação com o restante lanço do IC35, a melhoria das acessibilidades.

4. Face às condicionantes do desenvolvimento para a ligação do IC35 à A4, e face aos impactes
negativos identificados, considera,se que apenas poderá ser emitido parecer favorável ao Projecto
condicionado às seguintes alterações:
. Ripagem do traçado da plena via do IC35 para Oeste, aproximando,se da área industrial de
Gandra, a fim de minimizar a afectação da linha de água e de área RAN.
. Deslocação do Nó de Guilhufe para Sul, de forma a minimizar a afectação da área de vinha da
Quinta da Aveleda, e a preservação da respectiva casa dos Quinteiros e eira.
. Supressão dos ramos E, F, G, H e Rotunda 2, do Nó de Penafiel Sul, dados os impactes
significativos que os mesmos induzem e dado que as ligações a Penafiel são asseguradas pelos
restantes ramos do Nó,
e ao cumprimento das medidas de minimização e compensação constantes deste parecer.
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