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1. INTRODUÇÃO
Em cumprimento da legislação sobre Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), designadamente o
Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 197/2005,
de 8 de Setembro, e a Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril, o InIR – Instituto de Infra-Estruturas
Rodoviárias, IP, através do Ofício com a referência S/2010/5781, de 31/12/2010, na sua qualidade de
entidade licenciadora, enviou à Agência Portuguesa do Ambiente (APA), para procedimento de AIA, o
Estudo de Impacte Ambiental (EIA) relativo ao projecto do “Alargamento da A28, Sublanço
Freixieiro/Póvoa de Varzim (km 9+825 a km 32+825)”, em fase de Projecto de Execução, cujo
proponente é a Auto-Estradas Norte Litoral – Sociedade Concessionária – AENL, SA.
O projecto em causa enquadra-se no Anexo II do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, na sua
actual redacção, designadamente nas disposições do n.º 13: “Qualquer alteração, modificação ou
ampliação de projectos incluídos no anexo I ou incluídos no anexo II já autorizados e executados ou
em execução que possam ter impactes negativos no ambiente (…)” (conforme Declaração de
Rectificação n.º 2/2006, publicada no Diário da República, I Série - A, n.º 5, de 6 de Janeiro de 2006).
A APA, na sua qualidade de Autoridade de AIA, nomeou, através do Ofício Circular n.º
015/2011/GAIA, de 10/01/2011, a respectiva Comissão de Avaliação (CA), constituída por
representantes da APA (entidade que preside), da Administração da Região Hidrográfica do Norte, IP
(ARH-N), do Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico, IP (IGESPAR), da
Direcção Regional de Cultura do Norte (DRC-N), da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional do Norte (CCDR-N), do Laboratório Nacional de Energia e Geologia, IP (LNEG) e do
Instituto Superior de Agronomia/Centro de Ecologia Aplicada Prof. Baeta Neves.
Por razões de organização interna da APA, houve necessidade de se proceder à redefinição da
constituição da CA, pelo que através do Ofício n.º 0044/2011/GAIA, de 03/02/2011, foi igualmente
nomeada Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP).
A CA é assim constituída pelos representantes a seguir indicados, nomeados pelas entidades atrás
referidas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dr. João Teles (APA/GAIA);
Dr.ª Clara Sintrão (APA/GAIA);
Eng.ª Maria João Magalhães (ARH-N);
Dr.ª Alexandra Estorninho e Dr. Pedro Faria (IGESPAR);
Dr.ª Maria Belém Paiva (DRC-N);
Eng.º José Freire dos Santos (CCDR-N);
Prof.ª Cecília Rocha (FEUP);
Dr.ª Rita Solá (LNEG);
Arqt.º João Jorge e Arqt.ª Raquel Santiago (ISA/CEABN).

O EIA, datado de Outubro de 2010 e objecto da presente análise, é constituído pelos seguintes
documentos:
•
•
•
•
•
•

Resumo Não Técnico (volume 1);
Relatório Síntese (volume 2 - partes 1 e 2);
Peças Desenhadas (volume 3).
Anexos (volume 4);
Projecto de Integração Paisagística;
Projecto de Protecção Sonora.

No âmbito do procedimento de AIA, o EIA foi ainda complementado com os documentos
“Aditamento”, datado de Março de 2011, e “Aditamento 2”, datado de Maio de 2011.
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Relativamente ao Projecto de Execução, datado de Outubro de 2010, foram disponibilizados os
seguintes elementos:
•
•
•
•
•
•
•
•

P1.1 Geometria de Traçado;
P1.2 Estudo Geológico-Geotécnico;
P1.3 Terraplenagens Gerais;
P2 Drenagem;
P3.1 Nó da Póvoa de Varzim;
P7 Vedações;
P17 Serviços Afectados;
P23 Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição.

2. PROCEDIMENTOS PARA A AVALIAÇÃO
No âmbito da presente avaliação, a CA utilizou os procedimentos que a seguir se sistematizam:
• Análise global do EIA por forma a avaliar a sua conformidade, tendo em consideração as
disposições do Artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, na sua actual redacção, e
do Anexo II da Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril.
• Solicitação de informação complementar (consubstanciada em dois Aditamentos ao EIA), no
sentido de serem clarificadas algumas questões de pormenor sobre o próprio projecto,
designadamente sobre o tráfego, mas também sobre os factores ambientais; Recursos
Hídricos, Qualidade do Ar, Ruído, Sistemas Ecológicos, Socioeconomia, Ordenamento do
Território, Património e Paisagem, para além da reformulação do Resumo Não Técnico.
• Solicitação de informação complementar ao proponente (dando origem ao documento
Aditamento 2 ao EIA, de Maio de 2011), no sentido de serem esclarecidas algumas questões
remanescentes em matéria de tráfego, mas também no que respeita aos factores Qualidade do
Ar, Ruído, Sistemas Ecológicos, Socioeconomia e Paisagem.
• Análise sectorial do EIA, complementada com a consulta dos instrumentos de gestão territorial
em vigor para a área em estudo. Na avaliação da conformidade e análise técnica do EIA, as
apreciações técnicas específicas foram asseguradas pelas entidades que integram a CA, no
âmbito das respectivas competências e segundo a seguinte distribuição:
APA: Clima, Gestão de Resíduos e Consulta Pública;
ARH-N: Recursos Hídricos;
IGESPAR: Património;
DRC-N: Património;
CCDR-N: Solos e Usos do Solo, Qualidade do Ar, Sistemas Ecológicos, Socioeconomia
e Ordenamento do Território;
o FEUP: Ambiente Sonoro;
o LNEG: Geologia, Geomorfologia e Recursos Minerais;
o ISA/CEABN: Paisagem.
o
o
o
o
o

• Realização de uma visita de reconhecimento ao traçado da infra-estrutura em análise, no dia
26/04/2011, em colaboração com a AENL, SA, o projectista e a equipa que realizou o EIA.
• Realização da Consulta Pública e análise dos seus resultados.
• Realização de três reuniões de trabalho (cujas actas fazem parte do respectivo processo na
APA), visando a verificação da conformidade do EIA, bem como a integração no Parecer da CA
das diferentes análises sectoriais e específicas e dos resultados da Consulta Pública, para
além da discussão das seguintes temáticas principais; objectivos do projecto, caracterização da
situação existente, identificação e avaliação dos impactes e definição de medidas de
minimização e monitorização.
• Definição de uma estrutura do Parecer da CA tendo em conta os pontos referidos
anteriormente, demonstrativa das várias etapas do processo de avaliação, com ênfase na
avaliação dos impactes e na definição de medidas de minimização e da monitorização e no
apoio à tomada de decisão.
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3. CARACTERIZAÇÃO DO PROJECTO
Antecedentes
A A28 foi construída no início da década de 1990 como via rápida, IC1, para servir de alternativa à
EN13, via então já congestionada e urbanizada em grande parte do seu percurso. Devido às
características do seu perfil e aos volumes de tráfego foi classificada como auto-estrada e integrada
na rede nacional, tendo para o efeito sido realizadas algumas melhorias. A construção do IC1 não foi
alvo de procedimento de avaliação de impacte ambiental (AIA).
Esta via foi concessionada à Euroscut Norte e passou ao regime sem custos ao utilizador (SCUT),
sendo que o Sublanço Freixieiro/Póvoa de Varzim (que abriu ao público em 1992, apresentando
presentemente 18 anos em serviço) é parte integrante da Concessão Norte Litoral desde 17 de
Setembro de 2001, e tem sido sujeito a algumas obras de beneficiação, nomeadamente o reforço do
pavimento em extensões variadas em ambos os sentidos, trabalhos estes executados em 2003.
Atendendo à necessidade de alargamento da A28 no sublanço em causa, foi realizado o respectivo
projecto base entre Setembro de 2008 e Maio de 2009, aprovado condicionalmente pelo InIR, IP em
Outubro de 2008. Em Maio de 2009, o projecto base rectificado e com as especificações definidas
pela entidade licenciadora foi objecto de aprovação. O projecto de execução objecto do presente
procedimento de AIA desenvolve o projecto base aprovado, mantendo, segundo o EIA, o conceito
geral do alargamento.
Justificação e Objectivos do Projecto
O IC1/A28 está incluído no Plano Rodoviário Nacional 2000 (PRN 2000) definido no Decreto-Lei nº
222/98, de 17 de Julho, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 98/99, de 26 de Julho, pela
Declaração de Rectificação n.º 19-D/98 e pelo Decreto-Lei n.º 182/2003, de 16 de Agosto, como parte
integrante da rede nacional complementar, que compreende os itinerários complementares (IC) e
pelas estradas nacionais (EN), constantes, respectivamente, das listas II e III daquele diploma legal.
De acordo com o PRN 2000, o IC1 possui como pontos extremos e intermédios; Valença/Viana do
Castelo/Póvoa de Varzim/Porto/Espinho/Ovar/Aveiro/Figueira da Foz/Leiria/Caldas da Rainha/Torres
Vedras/Lisboa/Marateca/Alcácer do Sal/Grândola/Ourique/Guia (IC4). O IC1 encontra-se igualmente
integrado na Rede Nacional de Auto-estradas, em conformidade com a lista IV do PRN 2000.
Ainda de acordo com o PRN 2000, “A rede nacional complementar assegura a ligação entre a rede
nacional fundamental e os centros urbanos de influência concelhia ou supraconcelhia, mas
infradistrital.”, sendo que, “Os itinerários complementares são as vias que, no contexto do plano
rodoviário nacional, estabelecem as ligações de maior interesse regional, bem como as principais
vias envolventes e de acesso nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto.”.
O Sublanço Freixieiro/Póvoa de Varzim, na sua parte inicial, tem como função principal a difusão do
tráfego metropolitano e interurbano do Grande Porto pela rede arterial do tecido urbano, sendo que,
para além desta função colectora/distribuidora, assegura também a mobilidade do tráfego de
passagem. Já o seu trecho final apresenta uma função regional, assegurando as deslocações
pendulares dos aglomerados urbanos em que estão inseridas (Vila do Conde e Póvoa de Varzim,
nomeadamente) e estabelece a ligação da rede viária complementar à rede arterial desses centros
urbanos.
Desta realidade, e da densidade de ocupação na envolvente, resultou um traçado que apresenta
alguns problemas pontuais de compatibilização com as características físicas da via, verificando-se
que nas zonas urbanas estão presente parâmetros geométricos menos exigentes, mas que mantêm a
funcionalidade da auto-estrada. A actual plataforma de 2x2 vias, reflecte um perfil transversal tipo
com as seguintes características principais:
• Duas faixas de rodagem com 7.50 m por sentido, com duas vias de 3.75 m cada uma;
• Duas bermas direitas com 3.00 m de largura, cada;
• Duas bermas esquerdas com 1.00 m de largura, cada;
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• Separador central, relvado, de largura variável, com 3.40 m na dependência dos km 10+075 –
km 12+450, e a variar até 5.60 m dos km 12+450 – km 32+825.
O projecto de alargamento do Sublanço Freixieiro/Póvoa de Varzim surge como consequência dos
consideráveis incrementos dos volumes de tráfego, justificando a necessidade do respectivo
alargamento para 2x3 vias. De facto, os volumes de tráfego, em termos do seu valor médio diário
anual (TMDA), ultrapassam há muito os 38.000 veículos (como definido na alínea a) do n.º 1 da Base
XXXIV do Decreto-Lei n.º 44-B/2010, de 5 de Maio, que altera o Decreto-Lei n.º 234/2001, de 28 de
Agosto, onde se definem as bases da Concessão SCUT Norte Litoral), o que determina a
necessidade de construção de mais uma via em cada sentido de circulação nos sublanços das autoestradas nestas condições, tal como se constata no quadro seguinte:
Quadro 3.1: Tráfego médio diário anual (TMDA)
TMDA
TMDA
2007
2008
Freixieiro/Perafita
67.757
67.737
Perafita/IC24
67.129
67.655
IC24/Angeiras
68.079
68.952
A28
Angeiras/Modivas
60.822
61.311
Modivas/EN104
53.454
53.461
EN104/Vila do Conde
56.329
55.981
Vila do Conde/Póvoa de Varzim
50.492
49.083
Fonte: Aditamento ao EIA, Amb&Veritas, Lda – Março de 2011
Rodovia

Trechos

TMDA
2009
70.744
71.042
71.385
63.224
55.211
57.821
50.195

TMDA
2010
69.019
68.422
68.904
59.553
54.132
56.591
48.276

O alargamento da A28 possibilitará a melhoria das condições de circulação rodoviária face à procura
que se estima crescente ao longo dos próximos anos, fundamentalmente no que diz respeito à
segurança de circulação, mas também na redução do congestionamento e na diminuição dos tempos
e custos médios de percurso.
De salientar, que a A28 - Auto-Estrada do Litoral Norte constitui um eixo estruturante da região Norte
Litoral, ligando o Porto a Vilar de Mouros e atravessando os distritos de Viana, Braga e Porto,
estabelecendo uma alternativa (completa quando da sua conclusão até Valença) à A3 na ligação
fronteiriça com Espanha.
Importa, ainda, referenciar a importância estratégica da A28 em termos de acessibilidades na região,
uma vez que a mesma se articula com diversas infra-estruturas rodoviárias importantes, como sejam
o IC24, o IC5 e o IC14.
Localização do Projecto
A localização administrativa e territorial do Sublanço Freixieiro/Póvoa de Varzim é a indicada no
quadro seguinte:
Quadro 3.2: Localização do projecto
Distrito

Concelhos
Matosinhos
Maia

Freguesias
Perafita e Lavra
Vila Nova da Telha
Porto
Aveleda, Labruge, Modivas, Vila Chã, Mindelo, Gião, Vilar,
Vila do Conde
Fajozes, Árvore, Retorta, Tougues, Vila do Conde e Touguinha
Póvoa de Varzim
Argival, Beiriz e Amorim
Fonte: EIA, Amb&Veritas, Lda – Outubro de 2010

Áreas Sensíveis
O projecto não se insere nem interfere com áreas sensíveis do ponto de vista da conservação da
natureza, na acepção do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, uma vez que a área de
estudo não se insere em nenhuma área classificada incorporada no Sistema Nacional de Áreas
Classificadas (SNAC), definido no Decreto-lei n.º 142/2008, de 24 de Julho (que integra a Rede
Nacional de Áreas protegidas e a Rede Natura 2000), nem em nenhuma Área Importante para as
Aves (Important Bird Area - IBA).
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Importa destacar, no entanto, que a Paisagem Protegida Regional do Litoral de Vila do Conde e
Reserva Ornitológica do Mindelo (PPRLVC e ROM), integrada na RNAP, se situa a cerca de 1 km da
área de intervenção.
De referir ainda que, a cerca de 7 km para norte do Nó da Póvoa de Varzim se encontra o Parque
Natural do Litoral Norte (incluído na RNAP) e a cerca de 15 km para sudeste, o Sítio PTCON0017
Litoral Norte (incluído da Rede Natura 2000).
Do ponto de vista patrimonial (designadamente no que respeita a áreas de protecção dos
Monumentos Nacionais e dos Imóveis de Interesse Público definidas nos termos da Lei n.º 107/01, de
8 de Setembro), o EIA referencia o Aqueduto de Santa Clara (Monumento Nacional), anteriormente
afectado quando da construção do IC1, que se encontra a cerca de 1,25 m dos limites do talude ao
km 30+200 do lado poente e 30 m dos limites do talude ao km 30+220 do lado este (a 22 m e a 50 m,
oeste e este do eixo da via, respectivamente).
De salientar, contudo, que as intervenções previstas não interferem directamente com o aqueduto,
mas sim com a sua área de protecção de 50 m, importando referir que o alargamento preconizado
nesta zona particular do traçado se confina à actual plataforma da auto-estrada.
Condicionantes, Servidões Administrativas e Restrições de Utilidade Pública
De acordo com o EIA identificaram-se na área de desenvolvimento do projecto as seguintes
condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reserva Agrícola Nacional;
Reserva Ecológica Nacional;
Domínio Público Hídrico;
Redes de Gás (REN Gasodutos);
Feixes Hertzianos (ANACON);
Batalhão de Administração Militar;
Aeroporto Francisco Sá Carneiro;
Linhas eléctricas de média tensão (EDP);
Património Classificado

Equipamentos e Infra-estruturas Afectados
A inventariação pormenorizada das infra-estruturas a afectar foi efectuada no Projecto de Execução
(PE17 - Serviços Afectados), tendo-se identificado os seguintes serviços a afectar:
Quadro 3.3: Serviços a afectar
Infra-estrutura/Operador
Conduta com 600 mm / Águas do
Douro e Paiva
Gasoduto / REN Gasodutos
Sistema de telemática / AENOR

Localização
km 9+825 a km 10+200,
sentido sul/norte
km 10+336 (Nó do
Freixieiro)
km 11+975 (PI8 – Nó
com o IC24), sentido
sul/norte

Observações
Afectação directa
Afectação eventual, a aferir em fase de
obra
Afectação directa

Rede eléctrica de média e baixa
Afectação directa
tensão e iluminação pública / REN – km 12+285 (PI9)
Rede Nacional de Distribuição
Telecomunicações
/
Portugal
km 12+285 (PI9)
Afectação directa
Telecom
Gasoduto - Ramal Industrial de
Sem afectação directa, mas com
km 14+880
Leça / REN Gasodutos
necessidade de medidas de protecção
Fonte: Projecto de Execução, P17-Serviços Afectados, Projectope, SA – Outubro de 2010

Relativamente às redes eléctricas (REN – Rede Nacional de Distribuição e Portugal Telecom) e à
rede de águas (Águas do Douro e Paiva), o projecto preconiza que os trabalhos sejam assistidos pela
fiscalização e com o acompanhamento por técnicos credenciados pelos respectivos operadores.
Quanto aos gasodutos existentes (REN Gasodutos, SA) o projecto preconiza medidas cautelares no
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sentido de garantir a não afectação e o acompanhamento por técnicos credenciados pelo operador.
Relativamente ao sistema de telemática instalado (AENOR, SA), o projecto prevê que os trabalhos a
desenvolver sejam coordenados por técnicos da concessionária.
Alternativas de Projecto
Uma vez que está em causa o alargamento de uma infra-estrutura rodoviária existente, não foram
consideradas alternativas de projecto.
Descrição do Projecto
O Sublanço Freixieiro/Póvoa de Varzim a alargar para 2x3 vias, apresenta uma extensão aproximada
de 23 km, iniciando-se no sublanço Sendim/Freixieiro ao km 9+825, já com plataforma de 2x3 vias, e
terminando no sublanço Póvoa de Varzim/Mindelo, ao km 32+825, com plataforma de 2x2 vias, e
tendo em atenção a necessária compatibilização entre trechos contíguos (ver Anexo 1 – Esboço
Corográfico, Fonte: EIA da Amb&Veritas, SA, Outubro de 2010).
O sublanço em estudo apresenta 8 nós de ligação desnivelados (Freixieiro, Perafita, Nó com o IC24,
Angeiras, Modivas, Nó com a EN104, Vila do Conde e Póvoa de Varzim), 20 passagens superiores (5
em nós de ligação), 16 passagens inferiores (3 em nós de ligação e 1 adstrita ao metro de superfície,
linha Pòvoa de Varzim/Porto), 8 passagens agrícolas e 1 obra de arte especial (ponte sobre o rio Ave)
A solução adoptada para o alargamento de 2x2 vias para 2x3 vias consiste num alargamento parcial
para o interior, com substituição do actual separador de 5.60 m de largura por um separador tipo newjersey, de 0.60 m de largura, com excepção do trecho inicial (km 10+075 a km 12+450) onde, perante
o facto do actual separador central apresentar apenas uma largura de 3.40 m, e de haver lugar à
adaptação de vias de inserção e de introdução de nova via de entrecruzamento, designadamente na
dependência dos nós de Perafita e com o IC24, o projecto contempla igualmente o alargamento para
o exterior, à custa de um necessário acréscimo da zona terraplenada contígua à plataforma.
O alargamento projectado utiliza o actual espaço disponível (delimitado pela vedação física
existente), tendo-se para o efeito recorrido à materialização de uma obra de contenção, como é o
caso do muro entre o km 14+720 e o km 14+925 (na base do aterro), não havendo, assim, lugar a
expropriações. Na secção definida entre o km 9+825 e o km 10+075, na dependência directa do
sublanço Sendim/Freixieiro, e pelo facto desse trecho apresentar já uma plataforma com 2x3 vias,
não haverá lugar a qualquer alargamento.
Para além do alargamento em secção corrente, o projecto engloba as necessárias compatibilizações
nos ramos dos nós de ligação existentes, nomeadamente na dependência das vias de acelaração,
abrandamento e entrecruzamento. O Nó da Póvoa de Varzim será objecto de reformulação ao nível
da via secundária, através da introdução de adequadas intersecções giratórias, em detrimento das
actuais vias de viragem à esquerda.
No trecho correspondente ao alargamento para o interior e para o exterior (km 10+075 a km 12+450),
e no sentido de garantir a implantação do perfil transversal tipo correspondente, prevê-se o
alargamento de 3 obras de arte, passagens inferiores PI 7, PI 8 e PI 9, e a redução do actual
passadiço adstrito à PI 6 (sentido sul/norte). Já no trecho onde se fará apenas o alargamento para o
interior (do km 12+450 até ao final) prevê-se o reforço estrutural das PI 15 (Nó de Modivas) e PI 21
(Nó de Vila do Conde), na dependência da zona do actual separador central.
Relativamente às passagens superiores não haverá lugar a qualquer intervenção, apenas uma
redução pontual da largura das bermas direitas, as quais, estando adstritas a vias de inserção e/ou
entrecruzamento, apresentam larguras compatibilizadas com as existentes nos ramos dos nós que
lhes são contíguos.
Traçado em Planta
A directriz apresenta-se coincidente com o eixo existente, de modo a fazer o aproveitamento da
plataforma actual, minimizando os trabalhos de terraplenagens e da área intervencionada. Deste
modo, e não havendo quaisquer alterações de directriz face à actual, as características geométricas
em planta apresentam-se na generalidade do traçado compatíveis com uma velocidade base de 100
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km/h, com excepção de um trecho pontual, na dependência do Nó com o IC24 (km 12+550 a km
12+650) onde as características se apresentam mais restritivas (velocidade base de 80 km/h).
Traçado em Perfil Longitudinal
As características geométricas de traçado em perfil longitudinal respeitam os parâmetros definidos
para a velocidade base de projecto de 100 km/h e de 80 km/h. A rasante foi optimizada de modo a
minimizar os trabalhos de pavimentação e atendendo às novas sobreelevações adoptadas,
garantindo-se, em todos os casos, os gabaritos mínimos sob as passagens superiores.
Perfis Transversais Tipo
O perfil transversal tipo adoptado (com 2x3 vias) reflecte a adaptabilidade e compatibilidade face às
condições reais do sublanço, utilizando-se a seguinte metodologia de intervenção:
• km 9+825 a km 10+075, mantém-se o existente (já contempla 2x3vias);
• km 10+075 a km 12+450, alargamento para o interior e para o exterior;
• km 12+450 a km 32+850, alargamento apenas para o interior.
Sistematizando as diversas situações representativas da intervenção, apresentam-se no quadro
seguinte os perfis transversais tipo a adoptar e respectivos parâmetros geométricos:
Quadro 3.4: Perfis transversais tipo
Localização

Parâmetros Geométricos
2 faixas de rodagem, com 10.50 m de largura por sentido de circulação, com 3
Do km 9+825 ao km
vias de 3.50 m cada uma;
10+075 (existente e
• 2 bermas direitas, com 2.50 m de largura, cada, pavimentadas;
zona de variação do
• 2 bermas esquerdas ,com 1.00 m de largura cada;
separador central)
• separador central de largura variável com barreiras de protecção deformáveis.
• 2 faixas de rodagem, com 14.00 m de largura por sentido de circulação, com 3
Do km 10+075 ao km
vias de 3.50 m cada uma + vias de entrecruzamento com 3.50 m cada;
11+050 (alargamento
• 2 bermas direitas, com 1.00 m de largura, cada, pavimentadas;
para o interior e
exterior, em zona de
• 2 bermas esquerdas ,com 1.00 m de largura cada;
entrecruzamento)
• separador central, com 0.60 m de largura, com new-jersey materializado.
• 2 faixas de rodagem: no sentido norte/sul com 14.00 m de largura, com 3 vias de
3.50 m cada uma + via de inserção com 3.50 m; no sentido sul/norte apresenta
Do km 11+050 ao km
uma largura de 10.50 m com 3 vias de 3.50 m cada uma;
12+200 (alargamento
• 2 bermas direitas, com 2.50 m de largura e com 1.50 m de largura quando
para o interior e
associada à via de inserção, pavimentadas;
exterior, em zona de
via de inserção)
• 2 bermas esquerdas, com 1.00 m de largura cada;
• separador central, com 0.60 m de largura, com new-jersey materializado.
• 2 faixas de rodagem, com 14.00 m de largura por sentido de circulação, com 3
Do km 12+200 ao km
vias de 3.50 m cada uma + vias de inserção com 3.50 m cada;
12+450 (alargamento
• 2 bermas direitas, com 1.50 m de largura, cada, pavimentadas;
para o interior e
exterior, em zona de
• 2 bermas esquerdas ,com 1.00 m de largura cada;
vias de inserção)
• separador central, com 0.60 m de largura, com new-jersey materializado.
• 2 faixas de rodagem, com 10.50 m de largura por sentido de circulação, com 3
vias de 3.50 m cada uma;
Do km 12+450 ao km
32+625 (alargamento
• 2 bermas direitas, com 2.50 m de largura, cada, pavimentadas;
para o interior)
• 2 bermas esquerdas, com 1.00 m de largura cada;
• separador central, com 0.60 m de largura, com new-jersey materializado.
• 2 faixas de rodagem, com 10.50 m de largura por sentido de circulação, com 3
vias de 3.50 m cada uma;
Do km 32+625 ao km
• 2 bermas direitas, com 2.50 m de largura, cada, pavimentadas;
32+800 (alargamento
• 2 bermas esquerdas ,com 1.00 m de largura cada;
para o interior)
• separador central, de largura variável, com new-jersey materializado, na transição
para o existente.
• 2 faixas de rodagem, com 7.50 m de largura por sentido de circulação, com duas
vias de 3.75 m cada uma;
Ao km 32+825
• 2 bermas direitas, com 3.00 m de largura, cada, pavimentadas;
(existente)
• 2 bermas esquerdas ,com 1.00 m de largura cada;
• separador central, com 8.50 m de largura, com barreiras de protecção
deformáveis, materializadas.
Fonte: Projecto de Execução, P1-Terraplenagens, Projectope, SA – Outubro de 2010
•
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Geometria dos Taludes
A geometria dos taludes de escavação foi estabelecida com base na litologia, compacidade das
formações, alturas previstas para as escavações e condições hidrogeológicas. No caso dos aterros, a
geometria dos taludes e a sua estabilidade foram condicionadas pelas características de corte dos
materiais a aplicar e pelas características de resistência e deformabilidade dos solos de fundação.
Com base nestes critérios foram projectadas, genericamente, as seguintes inclinações:
10

Quadro 3.5: Geometria dos taludes
Taludes
Inclinações
Escavação
1/1,5 (V/H)
Aterro
1/1,5 (V/H)
Fonte: EIA, Amb&Veritas, Lda – Outubro de 2010

Nós de Ligação
O projecto contempla, para além do alargamento da plena via, as necessárias compatibilizações nos
ramos dos 8 nós de ligação existentes (Freixieiro, Perafita, Nó com o IC24, Angeiras, Modivas, Nó
com a EN104, Vila do Conde e Póvoa de Varzim), nomeadamente na dependência das vias de
aceleração e abrandamento e entrecruzamento. O Nó da Póvoa de Varzim será objecto de
reformulação ao nível da via secundária, através da introdução de adequadas intersecções giratórias,
em detrimento das actuais vias de viragem à esquerda.
Obras de Arte
Ao longo do sublanço em estudo existem 45 obras de arte correntes; 20 passagens superiores (PS),
18 passagens inferiores (PI), 7 passagens agrícolas (PA) e 1 obra de arte especial – ponte sobre o rio
Ave. No quadro seguinte apresentam-se as obras de arte sujeitas a intervenção:
Quadro 3.6: Obras de arte a intervencionar
Obra de Arte
Localização (km)
Observações
PI 6
11+022 a 11+035
Redução da largura do actual passadiço no sentido sul/norte
PI 7 – Nó de Perafita
11+464 a 11+500
Prolongamento no sentido sul/norte e reforço estrutural
PI 8 – Nó com o IC24 11+946 a 11+983
Prolongamento no sentido norte/sul e reforço estrutural
PI 9
12+275 a 12+287
Prolongamento em ambos os sentidos
PI 15
20+144 a 20+190
Reforço estrutural
PI 21
31+895 a 31+944
Reforço estrutural
Fonte: EIA, Amb&Veritas, Lda – Outubro de 2010

Obras de Contenção
No trecho inicial, entre o km 14+720 e o km 14+925 (sentido sul/norte), e no sentido de salvaguardar
o espaço disponível delimitado pela vedação física existente, o projecto prevê a execução de um
muro de contenção em betão (muro M1), com 205 m de extensão, cujas características se indicam no
quadro seguinte:
Quadro 3.7: Muro de suporte
Muro
Localização (km)
Sentido
Extensão (m)
M1
14+720 a 14+925
norte/sul
205
Fonte: EIA, Amb&Veritas, Lda – Outubro de 2010

Altura (m)
2,30 ao km 14+775

Tipo
Betão, na base do aterro

Drenagem
Ao longo do sublanço em estudo e na continuidade das linhas de água intersectadas estão presentes
25 passagens hidráulicas (PH), as quais visam assegurar a drenagem transversal e que não serão
objecto de qualquer prolongamento. As principais acções previstas dizem respeito à adaptação da
PH16-1 para execução de passadiço lateral que possibilite a passagem de fauna, para além da
limpeza, desassoreamento e manutenção das PH existentes. Relativamente à drenagem longitudinal,
o sistema de funcionamento será em geral idêntico ao actual, existindo apenas alteração desse
sistema na zona do separador central.
Terraplenagens
Tendo em conta o tipo de trabalhos a executar e as características morfológicas da região, a
movimentação de terras envolve reduzidos quantitativos globais. De acordo com o EIA, os solos
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ocorrentes ao longo do traçado são solos granulares com fracção siltosa pouco plásticos a não
plásticos, apresentando boas características de reutilização na execução de aterros e leito do
pavimento.
Quadro 3.8: Movimentação de terras
Escavação
Aterro
Balanço
(m3)
(m3)
(m3)
32.500
79.000
- 46.500
Fonte: EIA, Amb&Veritas, Lda – Outubro de 2010

Material sobrante a
levar a depósito (m3)
26.000

Material de
empréstimo (m3)
72.500

Deste modo, e no que respeita à movimentação de terras, o sublanço apresenta um balanço
escavação-aterro negativo (46.500 m³), pelo que será necessário obter materiais com características
adequadas para determinado tipo de intervenções.
Segundo o EIA, o material de empréstimo irá ser obtido numa pedreira existente a cerca de 7 km da
A28, na freguesia de Fornelo, concelho de Vila do Conde, devidamente licenciada pela Direcção
Regional de Economia do Norte (DRE-N). Essa mesma pedreira será utilizada para o depósito
definitivo do material sobrante.
O acesso preconizado no EIA far-se-á fundamentalmente através da EN104 e da EM534, implicando
a travessia de diversos aglomerados populacionais. Contudo, no decurso da visita ao traçado
efectuado pela CA foi possível definir um caminho alternativo, através da EN104, EN318 e EN13, o
qual se afigura preferencial do ponto de vista da afectação social (ver Anexo 2 – Acesso ao local de
empréstimo/depósito, Fonte: Aditamento 2 ao EIA da Amb&Veritas, SA, Maio de 2011).
Expropriações
No âmbito do projecto de alargamento não haverá lugar a quaisquer expropriações.
Vedações
O alargamento da plataforma irá limitar-se ao actual espaço disponível até ao limite da vedação
existente, não havendo lugar a quaisquer expropriações, pelo que o sistema instalado se manterá em
toda a extensão do traçado. No troço inicial do traçado, onde o alargamento se faz também para o
exterior da actual plataforma, encontra-se prevista uma vedação totalmente nova, garantindo uma
altura ao solo de 1.80 m, com rede de malha progressiva.
Atendendo à existência de locais onde a auto-estrada atravessa habitats mais propícios à ocorrência
de mamíferos e, consequentemente, a probabilidade de passagem de fauna é mais elevada, o
projecto contempla a substituição da actual vedação e utilização de uma vedação em rede de malha
progressiva, inferiormente (em 0.50 m) reforçada por rede de malha mais apertada. O projecto
contempla assim as seguintes situações:
• Vedação física existente a manter (na maioria do traçado);
• Vedação física existente a repor com nova vedação, com 1.80 m de altura, nomeadamente ao
km 10+100 a km 10+400, na dependência do Nó do Freixieiro, sentido norte/sul, km 10+270 a
km 10+480, igualmente na dependência do Nó do Freixieiro, sentido sul/norte e km 10+600 a
km 11+020, sentido sul/norte;
• Vedação física existente a ser substituída com vedação com 1.80 m de altura, mas reforçada
inferiormente (em 0.50 m de altura), nomeadamente ao km 11+033 a km 11+380, sentido
norte/sul, km 11+033 a km 11+270, já na dependência de ramo do Nó de Perafita, sentido
sul/norte, km 28+135 a km 28+740, em ambos os sentidos.
A nova vedação, com uma altura constante de 1.80 m, será construída utilizando rede de malha
progressiva, mais estreita na zona próxima do solo (não excedendo os 5 cm na vertical e 15 cm na
horizontal), devendo ainda:
• Ser contínua, ou seja, apresentar-se intransponível para as espécies animais, sendo apenas
interrompida nos locais de passagem;
• Adaptar-se ao perfil do terreno em toda a sua extensão e ser enterrada a uma profundidade de
20 cm;
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• Não ter arame farpado.
Na dependência das passagens agrícolas PA 1 e PA 5, onde por questões relativas à passagem de
fauna haverá necessidade de se proceder à substituição da vedação existente, será colocada
inferiormente até uma altura de 0.50 m, uma rede adicional de 8.0 x 8.0 x 0.90 de diâmetro (mm), a
qual será dobrada em canto contra o solo num comprimento também de 0.50 m. Esta rede, fixada à
rede base com grampos metálicos, deverá ser recoberta com solos na sua secção em contacto com o
terreno.
Tráfego
Segundo o Aditamento ao EIA, e na sequência da solicitação da CA, os tráfegos estimados foram
apresentados atendendo às disposições do Decreto-Lei n.º 67-A/2010, de 14 de Junho, em matéria
de sublanços de auto-estrada sujeitos ao regime de cobrança de taxas de portagem ao utilizador,
encontrando-se as respectivas previsões nos quadros seguintes:
Quadro 3.9: Previsões de tráfego (TMDA - cenário optimista)
Ano 2012
Ano 2022
TMDA
NS
TMDA
Freixieiro/Perafita
73.619
C
77.907
Perafita/IC24
73.928
C
78.235
IC24/Angeiras
74.286
C
78.613
Angeiras/Modivas
65.793
B
69.626
Modivas/EN104
57.455
B
60.801
EN104/Vila do Conde
60.170
B
63.675
Vila do Conde/Póvoa de Varzim
52.235
B
55.288
Fonte: Aditamento ao EIA, Amb&Veritas, Lda – Março de 2010
Trechos

NS
C
C
C
C
B
B
B

Ano 2031
TMDA
79.280
79.614
79.999
70.853
61.874
64.798
56.253

NS
C
C
C
C
B
C
B

Ano 2031
TMDA
78.577
78.908
79.290
70.225
61.324
64.224
55.753

NS
C
C
C
C
B
B
B

Ano 2031
TMDA
73.985
74.297
74.657
66.122
57.740
60.470
52.496

NS
C
C
C
B
B
B
B

Quadro 3.10: Previsões de tráfego (TMDA - cenário intermédio)
Ano 2012
Ano 2022
TMDA
NS
TMDA
Freixieiro/Perafita
68.149
B
77.339
Perafita/IC24
66.334
C
77.664
IC24/Angeiras
67.182
C
78.040
Angeiras/Modivas
57.152
B
69.117
Modivas/EN104
53.168
B
60.357
EN104/Vila do Conde
56.550
B
63.210
Vila do Conde/Póvoa de Varzim
48.401
B
54.874
Fonte: Aditamento ao EIA, Amb&Veritas, Lda – Março de 2010
Trechos

NS
C
C
C
C
B
B
B

Quadro 3.11: Previsões de tráfego (TMDA - cenário pessimista)
Ano 2012
Ano 2022
TMDA
NS
TMDA
Freixieiro/Perafita
61.264
B
72.935
Perafita/IC24
57.048
B
73.242
IC24/Angeiras
58.446
B
73.596
Angeiras/Modivas
46.763
B
65.182
Modivas/EN104
47.773
B
56.921
EN104/Vila do Conde
51.882
B
59.612
Vila do Conde/Póvoa de Varzim
43.568
B
51.750
Fonte: Aditamento ao EIA, Amb&Veritas, Lda – Março de 2010
Trechos

NS
C
C
C
B
B
B
B

Em face dos elevados volumes estimados e verificando-se que a curto prazo, para os diferentes
cenários considerados, os valores dos TMDA ultrapassarão os 60.000 veículos para a maioria dos
trechos em causa, a CA solicitou esclarecimentos se seria expectável a curto prazo proceder a novo
alargamento da plataforma, considerando as disposições da alínea b) do n.º 1 da base XXXIV do
Decreto-Lei n.º 44-B/2010, de 5 de Maio, que altera o Decreto-Lei n.º 234/2001, de 28 de Agosto,
onde se definem as bases da concessão.
Nesta matéria a AENL, SA esclareceu no Aditamento 2 ao EIA que o concedente (Estado) pode
sempre optar pela não execução de novo alargamento (faculdade prevista no n.º 10 da Base XXXIV),
já que, por insuficiência de plataforma disponível dentro dos limites concessionados, esse
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alargamento para 2x4 vias acresceria a necessidade de expropriações muito significativas ao longo
dos 23 km, com custos elevadíssimos nos primeiros 10 km (Freixieiro/Modivas), face ao
atravessamento de zonas industriais e comerciais, sendo que os eventuais ganhos de conforto e
comodidade seriam limitados e completamente desproporcionados quando comparados com os
custos envolvidos.
A AENL, SA esclareceu ainda que, tal como se poderá verificar pelos volumes de tráfego estimados,
os níveis de serviço previstos até ao ano horizonte encontram-se em conformidade com as
disposições do Decreto-Lei n.º 222/98, de 17 de Junho (PRN 2000), pelo que não considera
expectável que ocorra um novo alargamento do Sublanço Freixieiro/Póvoa de Varzim da A28 no curto
prazo.
Pavimentação
O pavimento a adoptar no âmbito do alargamento será do tipo flexível, no qual as camadas
superiores são em misturas betuminosas, sendo as camadas subjacentes às betuminosas e
sobrejacentes ao leito do pavimento em materiais granulares. Em qualquer caso, e em toda a
extensão do traçado e largura da plataforma, a camada de desgaste será em betuminoso drenante,
possibilitando a redução do ruído do tráfego rodoviário.
Estaleiro
O estaleiro de apoio à obra localiza-se na Zona Industrial de Aveleda, no concelho de Vila do Conde,
numa área de carácter expectante, terraplenada, sem vegetação associada, a cerca de 400 m a este
do Nó de Angeiras da A28. Adjacente ao estaleiro encontra-se prevista uma área de depósito
temporário de terras, com características idênticas às da área de estaleiro, não se verificando, em
ambos os casos, interferências com áreas RAN ou REN, áreas sensíveis do ponto de vista da
conservação da natureza ou áreas de protecção de monumentos nacionais e de imóveis de interesse
público.
Programação Temporal
Segundo o Aditamento ao EIA as obras deverão ter uma duração aproximada de 34 meses,
garantindo-se que as mesmas decorrerão com a auto-estrada em serviço e assegurando sempre 2
vias de circulação em cada sentido.
Investimento
Ao projecto está associado um valor de investimento de 70.000.000.00 € (setenta milhões de euros).

4. ANÁLISE DO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
4.1. Clima
O EIA caracteriza a área em estudo apoiando-se nas normais climatológicas para a estação
climatológica do Porto/Pedras Rubras relativas ao período de 1961-1980. Foram consideradas e
analisadas as variações mensais e anuais dos meteoros pertinentes (temperatura, precipitação,
evaporação, humidade relativa, vento, nebulosidade e insolação, nevoeiro e geada) que, de forma
directa ou indirecta, poderão afectar ou ser afectados pela execução do projecto.
O fenómeno microclimático mais relevante, e que pode ser potenciado pela existência da plataforma
rodoviária, consiste na alteração do padrão de drenagem atmosférica, originando a acumulação de ar
frio nas zonas mais deprimidas e aumentando o risco de neblinas e de geadas que, se associado a
ocupações sensíveis (por exemplo, a presença de culturas agrícolas regadas, pomares e vinha e/ou a
presença de habitações), poderá determinar a ocorrência de impactes negativos com algum
significado.
Face às características do próprio projecto, alargamento e beneficiação da plataforma da autoestrada existente, e em consonância com o EIA, concluiu-se que na globalidade os impactes
negativos apresentam reduzida magnitude e significância, sendo os seus efeitos claramente
localizados e pontuais, não se perspectivando a necessidade de adopção de medidas de
minimização. Tendo em consideração a possibilidade de ocorrência de geadas e nevoeiro ao longo
do traçado será adoptada sinalização adequada, em conformidade com as exigências em matéria de
segurança rodoviária.
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4.2. Geologia, Geomorfologia e Recursos Minerais
Caracterização da Situação Actual
O EIA apresenta no ponto 4.1 do Relatório Síntese uma caracterização adequada sobre a Geologia,
Geomorfologia e Recursos Minerais da situação actual do sublanço da A28 em análise, da qual se
apresenta seguidamente uma breve descrição.
Em termos geomorfológicos, o traçado da A28 entre Freixieiro e Póvoa de Varzim desenvolve-se
sensivelmente numa faixa paralela ao litoral, que se insere numa extensa superfície de abrasão
marinha, coberta em alguns pontos por depósitos de praias antigas. O relevo da zona do sublanço
apresenta de um modo geral, fraca expressão com cotas inferiores a 60 m. Diversas linhas de água
intersectam o traçado sendo de destacar o rio Ave ao km 27+900 e o rio Onda ao km 17+150. A zona
de intersecção com o rio Ave constitui a depressão mais importante na zona do traçado.
Do ponto de vista geológico regional, a área atravessada pela A28 localiza-se na Zona CentroIbérica. O traçado intersecta três tipos de formações litológicas, que correspondem, das mais
recentes para as mais antigas, a:
• Formações sedimentares de cobertura, constituídas por Aluviões (Quaternário), Depósitos
areno-pelitíticos e Depósitos de praias antigas e de terraços, de idade atribuída ao PlioPlistocénico.
• Formações ígneas, constituídas por granitos de idade Hercínica ou Varisca, designados por
granitos de grão médio a grosseiro de duas micas (Granito do Porto), granitos de grão fino
moscovítico com turmalina e granitos porfiróides (Granito de St.º André).
• Formações metamórficas, constituídas por migmatitos, gnaisses, micaxistos, xistos
intensamente deformados pertencentes ao designado Complexo Xisto-Grauváquico, de idade
ante-Ordovícica.
No que respeita à tectónica regional, a intensa fracturação dos granitóides, apresenta dois sistemas
principais de orientação NNE-SSW a ENE-WSW e NNW-SSE a NW-SE. A atitude da xistosidade
principal, nas formações do Complexo Xisto-Grauváquico varia de N20ºW a N40ºW, 50ºE a
subvertical.
No âmbito do Regulamento de Segurança e Acções para Estruturas de Edifícios e Pontes, o troço da
A28, enquadra-se, em termos de zonamento do território para efeitos da quantificação da acção dos
sismos, na zona D, que apresenta o menor índice de sismicidade de Portugal continental. De acordo
com os registos de sismos históricos ocorridos dentro da zona do traçado num raio de 50 km (dados
do Catálogo Sísmico de Portugal publicado pelo Instituto de Meteorologia e Geofísica), os valores de
magnitude máxima variam de 2,5 a 4,4.
O traçado intersecta uma falha com direcção SW-NE classificada como “activa provável” e um
lineamento com direcção SW-NE podendo corresponder a uma falha activa, segundo a Carta
Neotectónica de Portugal. Porém, é de notar que de acordo com os conhecimentos actuais, a
propagação da ruptura e o deslocamento sísmico de uma falha à superfície do terreno em regra só se
verifica para sismos de magnitude superior a 6. Esta análise permite inferir que o potencial para a
ruptura sísmica à superfície das falhas "activas prováveis" que intersectam o traçado da A28 é muito
baixo.
Relativamente aos Recursos Minerais verifica-se a ocorrência, próximo da área de estudo de 3 áreas
com potencial interesse para a exploração de caulinos, já fora do corredor de 400 m, não havendo
portanto interferência destas áreas potenciais com o alargamento do traçado da A28. Igualmente não
se prevê a afectação de património geológico.
Identificação e Avaliação de Impactes
Atendendo à natureza do projecto (alargamento de uma via rodoviária já existente), os impactes
esperados a nível geológico e geomorfológico, ocorrerão sobretudo durante a fase de construção,
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associados às áreas onde se prevêem alargamentos dos taludes de escavação e alargamentos de
aterros, assumindo carácter permanente e irreversível.
Os impactes previstos, na fase de construção, identificados no EIA, são os seguintes:
• Alteração da morfologia dos terrenos: A execução de escavações e aterros constitui um
impacte negativo na geomorfologia, já que irá alterar de forma permanente e irreversível a
morfologia dos terrenos de parte do traçado. Este impacte é de baixa magnitude e pouco
significativo, tendo em atenção que a natureza das escavações e aterros assume pouca
expressão, numa extensão reduzida (115 m e 2.020 m para escavações e aterros,
respectivamente), envolvendo reduzidos quantitativos globais, e por se tratar de um
alargamento e beneficiação de uma infra-estrutura rodoviária já existente.
• Instabilidade dos taludes de escavação: A altura das escavações assume pouca expressão,
pelo que não são previsíveis impactes significativos neste domínio. Os dois taludes de
escavação a alargar serão executados entre os km 12+000 e 12+030 (talude direito), e entre os
km 12+175 e 12+260 (talude esquerdo), em granitos de grão médio, com alturas máximas de
cerca de 2,4 e 2,0 m respectivamente.
• Instabilidade dos aterros a executar: Os aterros previstos no alargamento serão efectuados
sobre os aterros existentes e apresentam alturas pouco significativas, inferiores a 9 m, pelo que
não são previsíveis impactes significativos, se adoptadas medidas que assegurem adequadas
condições de estabilidade e drenagem para evitar assentamentos. Os dez aterros a alargar
serão executados entre os km 10+340 a 29+550, totalizando cerca de 2.020 m de extensão.
• Movimentação de terras: O balanço de terras resultante da moldagem do substrato geológico
para a execução das escavações e aterros é pouco significativo, sendo deficitário em cerca de
46.500 m3, dados os valores previstos de 32.500 m3 e 79.000 m3 para escavações e aterros,
respectivamente (ver Quadro 3.8). Segundo o EIA, apenas 20% dos materiais escavados
apresentam aptidão geotécnica para a construção dos aterros e leito do pavimento.
Consequentemente, será necessário recorrer a cerca de 72.500 m3 de materiais de
empréstimo, gerando um impacte negativo indirecto de média magnitude e pouco significativo
uma vez que de acordo com o EIA os materiais de empréstimo serão obtidos numa pedreira já
existente e localizada a cerca de 7 km da A28. Essa mesma pedreira será utilizada para o
depósito definitivo do material sobrante (cerca de 26.000 m3).
Na fase de exploração mantém-se os impactes referidos na fase de construção, acrescidos da
possibilidade de ocorrência de fenómenos de erosão interna e externa dos taludes, que poderão
originar situações de ruptura progressiva, só detectáveis a médio ou a longo prazo. No entanto,
segundo o EIA, atendendo às disposições construtivas do projecto de execução e às reduzidas
dimensões dos taludes previstos, os impactes esperados serão de reduzida magnitude e
significância, temporários e reversíveis.
Em síntese, considera-se que a identificação e avaliação dos impactes associados à execução do
alargamento da A28 foi bem fundamentada no EIA, sendo que, em termos gerais, os impactes,
ocorrerão sobretudo durante a fase de construção podendo, contudo, manter-se ou agravar-se
durante a fase de exploração.
Os principais impactes negativos relacionam-se com os trabalhos de terraplanagem, e serão na
globalidade directos, permanentes e irreversíveis, de baixa magnitude e de significância reduzida,
face ao alargamento e beneficiação de uma infra-estrutura rodoviária já existente.
Medidas de Minimização
Relativamente às medidas de minimização, e dada a natureza das intervenções, o EIA preconiza o
cumprimento das disposições construtivas do projecto de execução, assim como das medidas
específicas do factor Geologia e Geomorfologia, constantes no Capítulo 6.2 do Relatório Síntese, que
dizem respeito ao declive dos taludes, aos revestimentos e tratamentos a adoptar para os taludes,
bem como aos sistemas de drenagem a construir, à movimentação de terras e manchas de
empréstimo a obter, que se subscrevem no presente parecer.
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4.3. Recursos Hídricos
Recursos Hídricos Superficiais
Caracterização da Situação Actual
O presente EIA diz respeito ao alargamento da actual A28, entre o Freixieiro e a Póvoa de Varzim, do
km 9+825 ao km 32+825, de 2x2 vias para 2x3 vias. A área do projecto abrange os concelhos de
Matosinhos, Maia, Vila do Conde e Póvoa de Varzim.
O projecto encontra-se localizado nas bacias hidrográficas dos rios Leça, Ave e Cávado, sendo que o
início do traçado, km 10+825 a km 24+429, se insere na Bacia Hidrográfica do rio Leça, entre o km
24+429 e o km 30+282 situa-se na Bacia Hidrográfica do rio Ave e, finalmente, entre o km 30+282 até
ao final (km 32+825), o traçado desenvolve-se na Bacia Hidrográfica do rio Cávado.
As principais linhas de água atravessadas pela actual A28 são rio Ave, ao km 27+900 e o rio Onda ao
km 17+150. Todas as linhas de água atravessadas pela actual A28 no troço Freixieiro/Póvoa de
Varzim são restabelecidas a partir de passagens hidráulicas, com excepção do rio Ave que é
sobrepassado através de uma ponte.
Para a caracterização hidrológica o EIA recorreu aos dados das estações hidrométricas de Ponte Ave
e Ponte Junqueira, verificando-se que na área de implantação do projecto existe uma área
classificada como zona inundável que corresponde ao rio Ave. O EIA procedeu igualmente à
caracterização ecológica das massas de água, no que diz respeito à conservação da vegetação
ripícola e à classificação das linhas de água em relação a águas piscícolas.
Em termos de qualidade das águas superficiais e com base nos dados das estações consideradas
(Ave-AV2A, Ave-Bacia Manobra, Ave-Ponte Casalinho/Retorta, Formariz e Ponte Moreira) verificouse, para todas as estações, que as concentrações de metais apresentam valores muito baixos
inserindo-se na Classe A (Excelente), sendo notório que tanto o Fósforo, como o Oxigénio
Dissolvido, se inserem em classes mais desfavoráveis.
Tendo em conta as fontes de poluição introduzidas ao longo das bacias em estudo, de origem pontual
e difusa, é expectável que a qualidade da água do rio Ave e rio Leça apresentem problemas de
qualidade, nomeadamente, elevadas concentrações de matéria orgânica e nutrientes, tal como
referenciado nos planos de bacia hidrográfica.
Identificação e Avaliação de Impactes
A drenagem da plataforma é assegurada por um conjunto de obras longitudinais, superficiais e
internas, que recolherão as águas ocorrentes nas faixas de drenagem e nas bermas e as
encaminharão para as linhas de água naturais mais próximas, destinando-se assim a dar
continuidade ao sistema de drenagem natural da zona interferida pela via.
A solução de alargamento definida para a introdução das terceiras vias utilizou, como critério base de
intervenção, o máximo aproveitamento da rede de drenagem existente, em especial as redes
subterrâneas longitudinais e transversais.
Quanto à rede de drenagem longitudinal, o sistema de colectores e drenos existentes no separador,
bem como as caixas de visita, deixarão de se manter em serviço, prevendo-se apenas a manutenção
dos colectores de evacuação lateral com o respectivo prolongamento até aos novos taludes. Assim, o
projecto de drenagem prevê a execução de novos drenos e colectores para encaminhamento e
recolha das águas recolhidas na plataforma. As valetas da plataforma existentes serão demolidas e
substituídas por novas a implantar no limite da nova plataforma. Prevê-se ainda a construção de
novas valetas de bordadura e de descidas de água, e de dissipadores de energia apenas quando
necessário.
Quanto às obras de drenagem transversal, as passagens hidráulicas existentes apresentam
cumprimentos que garantem o alargamento previsto da plataforma, pelo que não haverá qualquer
trabalho de alargamento. De acordo com o EIA, todas as passagens hidráulicas foram dimensionadas
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para um período de retorno de 100 anos, quando da sua construção, garantindo as normais
condições de escoamento.
Ainda de acordo com o EIA, foi feito um reconhecimento local das travessias e das obras hidráulicas
existentes, quer a montante quer a jusante, relativo às linhas de água interferidas. O referido
reconhecimento teve em vista avaliar in situ a sua localização, configuração, estado de conservação
do conjunto de obras de drenagem transversal, bem como as condições de escoamento das
passagens hidráulicas.
A avaliação da eficácia das passagens hidráulicas existentes foi determinada através dos caudais de
ponta de cheia para um período de retorno de 100 anos, tendo igualmente sido avaliados os
aquedutos existentes, no que diz respeito à sua capacidade de vazão, tendo-se concluído que as
actuais secções de escoamento são as necessárias e suficientes para a correcta drenagem da autoestrada.
Relativamente à PH 16-1, cuja secção circular apresenta um diâmetro de 4,5 m, foi verificada a
possibilidade de construir um passadiço para a passagem da fauna, sem que isso implicasse uma
redução na eficácia da secção existente.
O EIA faz ainda referência à necessidade de realização de trabalhos de limpeza, desassoreamento e
reparação de alguns órgãos de drenagem existentes e a possibilidade de reparação de algumas
bocas das passagens hidráulicas. Relativamente às linhas de água adstritas às passagens
hidráulicas, o EIA referencia, sempre que as condições locais o imponham, a sua adequada limpeza,
quer a montante quer a jusante daqueles órgãos de drenagem. De referir, que a actual ponte que
atravessa o rio Ave não será alvo de qualquer intervenção.
A actual A28 apresenta muitos pontos de descarga dispersos ao longo do traçado, evitando a
concentração de caudais.
Durante a fase de construção, a realização de aterros, escavações e terraplenagens, aliada ao
transporte de terras e movimentação de maquinaria afecta à obra, provocará a desagregação do solo,
com consequente libertação de poeiras e desprendimento de terras que se irão em parte depositar
nas linhas de águas superficiais mais próximas, aumentando assim o teor em sólidos em suspensão,
e provocando:
• O aumento de turvação das águas, com consequente redução de penetração da luz solar,
afectando as algas e outros seres fototróficos.
• O transporte de poluentes, uma vez que os sólidos podem movimentar alguns elementos
tóxicos existentes nos solos ou nos materiais de construção da obra. Estes poluentes podem
vir a afectar alguns parâmetros de qualidade da água, como é o caso do CBO5, metais
pesados ou nutrientes.
O aumento de sólidos suspensos e dissolvidos terá maior expressão aquando de chuvadas que
ocorram durante a fase de construção e após um longo período seco, podendo nesses casos, surgir
pontualmente impactes significativos na qualidade da água. Os pontos críticos verificam-se
essencialmente nos locais de atravessamento de linhas de água e zonas de inundação.
Na fase de exploração, os principais impactes estão relacionados com a emissão de poluentes pela
circulação automóvel, partículas, hidrocarbonetos e metais pesados (p.e. cobre, zinco e chumbo), que
se encontram associados à emissão dos gases do escape, desgaste da pavimentação, pneus e
componentes mecânicos dos veículos, fugas de óleo e combustíveis.
Para a avaliação dos impactes o EIA recorreu ao modelo desenvolvido por Driver & Tasker (1990) da
United States Geological Survey e modificado para aplicação à realidade nacional, verificando-se que
apenas as concentrações de poluentes em SST ultrapassam os VLE legislados para águas residuais,
enquanto as concentrações de metais pesados se encontram abaixo do VLE.
Apesar de não ser expectável a ocorrência de alterações significativas na qualidade dos recursos
hídricos receptores, que se desenvolvem numa região urbanizada e fortemente industrializada que já
por si contribuirá para a degradação e artificialização das massas de água, o EIA preconiza, e bem, a
aplicação de um programa de monitorização no sentido de verificar a real afectação do meio hídrico.
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Medidas de Minimização e Monitorização
O EIA apresenta um conjunto vasto de medidas e boas práticas em matéria de movimentação de
terras e protecção dos solos e das linhas de água, cuja adopção se considera decisiva para a
minimização dos impactes negativos identificados na fase de construção, e que se encontram
transpostas no ponto 6 do presente Parecer. A adopção do programa de monitorização dos recursos
hídricos superficiais (corrigido no Aditamento ao EIA) considera-se fundamental, pelo que se encontra
igualmente definido no ponto 5 deste Parecer.
Recursos Hídricos Subterrâneos
A área em estudo está situada no Maciço Hespérico, em que as formações geológicas dominantes
são granitos e metassedimentos, constituídas, respectivamente, por maciços eruptivos do tipo
granitóide e formações metamórficas, essencialmente xistos e grauvaques. Os recursos hídricos
subterrâneos ocorrem inteiramente em aquíferos descontínuos com permeabilidade fissural
instalados em rochas cristalinas e cristalofílicas.
Segundo o EIA, na área do projecto, os aquíferos são descontínuos, de baixa transmissividade e de
reduzida capacidade de armazenamento, o que implica uma resposta relativamente rápida de
escoamento à ocorrência de precipitação.
O EIA identificou e avaliou devidamente os impactes genéricos induzidos por uma obra rodoviária
com as características do alargamento da A28 no sublanço entre Freixieiro e Póvoa de Varzim. As
principais acções previstas em projecto, com interferência com os recursos hídricos subterrâneos,
resumem-se a escavações e aterros.
As escavações são de reduzida magnitude (altura máxima de 2,4 m) e de extensão limitada a dois
troços com 30 e 80 m. Os aterros previstos têm alturas modestas (entre 1,1 m e 8,8 m) e extensões
variáveis em 10 troços intervencionados num total de 2020 m.
O projecto prevê intervenções em 5 obras de arte, todas obras de arte correntes, com reduzida
importância ao nível das fundações.
São consideradas como áreas sensíveis, do ponto de vista dos recursos hídricos subterrâneos, as
zonas de maior vulnerabilidade que podem coincidir, ou não, com as zonas de maior permeabilidade.
Estas zonas estão associadas aos depósitos de cobertura e às zonas de maior espessura de
alteração.
As captações de água subterrânea que possam ser afectadas pelo projecto – com particular ênfase
naquelas que se destinam ao abastecimento público e ao abastecimento de actividades agrícolas e
industriais – também constituem zonas sensíveis.
Tendo em consideração as reduzidas escavações e aterros que se prevê realizar no alargamento da
A28, considera-se que os impactes durante a fase de construção serão pouco significativos e de
magnitude reduzida.
Na fase de exploração, os principais impactes previstos nas águas subterrâneas encontram-se
relacionados com as descargas das águas de escorrência da via e com derrames acidentais de
substâncias tóxicas e perigosas que poderão afectar os sistemas aquíferos existentes. De igual
modo, não se prevê um acréscimo significativo da carga de poluente devido ao alargamento da A28,
pelo que os impactes expectáveis durante a fase de exploração nas formações geológicas com
aptidão hidrogeológica serão pouco significativos e o impacte ”cumulativo” reduzido.
O EIA apresenta um conjunto vasto de medidas genéricas para a prevenção e mitigação dos
impactes, com ênfase na fase de construção, que se consideram suficientes para a generalidade dos
impactes identificados.
Uma vez que segundo informação constante do Aditamento ao EIA não foi possível aceder a todos os
pontos de água identificados, deverá ser completada a inventariação dos pontos em falta antes do
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início da obra e enviada à ARH-N, devendo ser definidas medidas de minimização específicas se for
denotada afectação.
Considera-se fundamental a implementação dos programas de monitorização relativo às águas
subterrâneas e às águas de escorrência preconizados no EIA e corrigidos no Aditamento ao EIA, no
sentido de aferir eventuais afectações.
4.4. Qualidade do Ar
Caracterização da Situação Actual
O EIA procedeu à caracterização da situação actual considerando não apenas dados de
monitorização existentes e provenientes das estações de monitorização da qualidade do ar e das
campanhas do Programa de Avaliação da Qualidade do Ar em Portugal, mas também através da
análise das emissões atmosféricas que ocorrem na região. Com base na informação apresentada no
estudo, nomeadamente, a identificação das fontes poluentes, poluentes emitidos e dados de
qualidade do ar, pode considerar-se a qualidade do ar na área de estudo, junto à via, como “Boa”.
Identificação e Avaliação de Impactes
Fase de Construção
As principais incidências previstas sobre a qualidade do ar prendem-se essencialmente com a
emissão de poeiras associada às seguintes actividades:
•
•
•
•

Desmatações e decapagens essenciais à limpeza do terreno.
Movimentações de terras, incluindo a execução de aterros e escavações.
Transporte de materiais pulverulentos, nomeadamente das terras removidas.
Circulação de veículos pesados e maquinaria, especialmente em vias não pavimentadas dando
origem à ressuspensão de partículas.
• Funcionamento das centrais de britagem, betão e betuminoso.
• A presença de solo desmatado e submetido a movimentações, portanto pouco coeso, e
igualmente susceptível de provocar a libertação de poeiras por acção eólica.
Para além da libertação de poeiras acrescenta-se a emissão de outros poluentes durante a fase de
construção. O funcionamento de equipamentos, maquinaria e veículos afectos à obra, principalmente
pesados, originará emissões temporárias de poluentes atmosféricos, resultantes da queima de
combustíveis, especialmente monóxido de carbono (CO), dióxido de azoto (NO2), dióxido de enxofre
(SO2) e compostos orgânicos voláteis (COV). Estas emissões são, em termos gerais, proporcionais
ao volume de tráfego conjecturado e à duração do funcionamento dos equipamentos e máquinas.
Face às situações expostas, e assumindo as condições de dispersão dos poluentes atmosféricos na
região prevê-se que os impactes gerados sejam negativos, directos, temporários, reversíveis e de
elevada magnitude e média significância. A época seca (Julho e Agosto) será aquela em que as
incidências atingirão maior importância. Porém, os seus efeitos serão reversíveis e facilmente
minimizáveis, o que atenua a magnitude dos impactes.
A circulação de viaturas afectas à obra irá introduzir uma alteração na qualidade do ar, face ao
acréscimo de emissão de poluentes e poeiras. Contudo, considera-se que esta situação será pouco
significativa e espaçada no tempo (ocorrerá apenas aquando a passagem dos veículos).
Fase de Exploração
Os impactes previstos sobre a qualidade do ar associados à exploração de uma via prendem-se
essencialmente com a emissão de poluentes atmosféricos gerados pela circulação automóvel.
A metodologia utilizada na avaliação dos impactes sobre os locais potencialmente sensíveis foi
efectuada com base nas concentrações mais elevadas resultantes do modelo corrido para o cenário
crítico e típico para o ano de início de exploração da via (2012) e o ano horizonte do projecto (2031).
Através das simulações efectuadas observa-se que para o CO e NO2 as concentrações obtidas para
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todos os receptores, independentemente de se considerar o Cenário Típico ou Crítico, encontram-se
muito aquém do valor limite legislado (10.000 µg/m3 e 200 µg/m3, respectivamente). De facto, se
apenas se considerasse estes poluentes, a qualidade do ar na área envolvente à via possuiria uma
classificação de Muito Bom (de acordo com o IQar-2010). Atendendo ao referido conclui-se que a
exploração da A28 com o alargamento para 2x3 vias é, em geral, susceptível de produzir impactes
negativos na qualidade do ar na sua envolvente, directos, temporários, de reduzida magnitude e
reduzida a média significância.
No que concerne às partículas verifica-se que, quando simulado o cenário típico, as concentrações
obtidas permanecem idênticas às da situação actual. No entanto, quando simulado o cenário crítico
no ano 2012 observa-se uma degradação da qualidade do ar na envolvente de todos os receptores –
classificação de Média (de acordo com o IQar-2010), excepto na envolvente dos receptores 8, 10, 14,
16 e 17. Note-se que o valor limite legislado para este poluente (50 µg/m3) nunca é ultrapassado.
No quadro seguinte apresentam-se as principais ocorrências de receptores sensíveis nas imediações
do traçado:
Quadro 4.1: Receptores sensíveis
Lado/distância
Aglomerado
à via (m)
1
10+410
E/130
St.ª Cruz do Bispo
2
10+950
W/60
Poupas
3
11+220
E/90
Outeiro
4
12+155
E/35
Telheira
5
14+000
W/60
Cabanelas
6
14+000
E/65
Paiço
7
15+920
E/60
Aveleda
8
17+660
W/70
Casais
9
17+700
E/60
Casais
10
22+120
W/150
Carvalhal
11
24+200
W/85
Varziela
12
24+480
W/155
Varziela
13
24+850
W/75
Fieis de Deus
14
25+890
W/60
St.ª Luzia
15
27+590
W/105
Outeiro
16
29+850
W/85
Gândara
17
30+900
E/90
Paredes
18
32+000
E/65
Penouces
19
32+125
W/60
Penouces
20
32+820
E/75
Sistelos
Fonte: EIA, Amb&Veritas, Lda – Outubro de 2010
Receptor

Localização

Medidas de Minimização
No ponto 6 do presente Parecer encontram-se definidas as medidas indispensáveis à efectiva
minimização dos principais impactes negativos identificados para a fase de construção e que, na
globalidade, se encontram previstas no EIA.
Monitorização
Embora se reconheça que os fluxos rodoviários se perspectivam crescentes com ou sem o
alargamento da infra-estrutura rodoviária, o facto de o projecto disponibilizar maior capacidade para
acomodar esses volumes de tráfego, constitui um contributo inequívoco para agravar a situação. Esta
questão considera-se preocupante, até porque as medidas que poderiam contribuir para a
minimização (ou, no mínimo, contenção) dos impactes negativos sobre a qualidade do ar são apenas
enquadráveis no âmbito de políticas e de planos sectoriais, cuja implementação efectiva ultrapassa
claramente as responsabilidades do proponente do projecto.
Neste contexto, considera-se necessário o estabelecimento de um programa de monitorização da
qualidade do ar na fase de exploração, com o objectivo de controlar a evolução das concentrações de
poluentes na atmosfera na envolvente do Sublanço Freixieiro/Póvoa de Varzim. Assim, o programa
deverá prever a realização de uma campanha de amostragem no ano de início de exploração do
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sublanço com 2x3 vias e campanhas com a frequência de 5 em 5 anos (uma no período de verão e
outra no período de inverno).
Este programa de monitorização encontra-se detalhado no ponto 6 do presente Parecer tendo em
vista a sua adopção.
4.5. Ambiente Sonoro
21

Caracterização da Situação Actual
A avaliação do ruído ambiente actual e previsto obedece ao disposto no Regulamento Geral do
Ruído, actualmente, Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, rectificado pela Declaração de
Rectificação n.º 18/2007, de 16 de Março e pelo Decreto-Lei n.º 278/2007, de 1 de Agosto. Os
critérios de avaliação de dados tiveram em consideração a comparação dos valores sonoros do ruído
ambiente medidos, com os limites de exposição sonora, para o parâmetro global Lden e para o
Período Nocturno Ln, estabelecidos no Regulamento Geral de Ruído, nomeadamente:
Artigo 11.º - Valores limite de exposição
1 – Em função da classificação de uma zona como mista ou sensível, devem ser respeitados
os seguintes valores limite de exposição:
a) As zonas mistas não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior superior a 65 dB(A),
expresso pelo indicador Lden, e superior a 55 dB(A), expresso pelo indicador Ln;
(…)
c) As zonas sensíveis em cuja proximidade exista em exploração, à data da entrada em vigor
do presente Regulamento, uma grande infra-estrutura de transporte não devem ficar expostas
a ruído ambiente exterior superior a 65 dB(A), expresso pelo indicador Lden, e superior a 55
dB(A), expresso pelo indicador Ln;
(…)
3 – Até à classificação das zonas sensíveis e mistas a que se referem os n.º 2 e 3 do artigo 6.º,
para efeitos de verificação do valor limite de exposição, aplicam-se aos receptores sensíveis os
valores limite de Lden igual ou inferior a 63 dB(A) e Ln igual ou inferior a 53 dB(A).
O projecto em apreciação apresenta uma extensão de 23 km, ao longo dos quais foi possível
constatar a presença de múltiplos locais com ocupação humana “potencialmente afectados pelo ruído
resultante quer dos trabalhos de alargamento da via, quer da circulação rodoviária…”. O EIA identifica
82 receptores sensíveis que foram avaliados com recurso a cerca de 29 pontos de medição, cujos
resultados se transpõem no quadro seguinte:
Quadro 4.2: Resultados da campanha de medições de caracterização da situação actual
Ponto
M1
M2
M3

Freguesia/Tipo de Ocupação
Farrapas: aglomerado habitacional
Poupas: aglomerado habitacional
Padrão: Aglomerado habitacional

M4

Outeiro: Aglomerado habitacional

M6
M7

Telheira: Pequeno aglomerado
Habitação isolada
Cabanelas: Aglomerado habitacional
Habitações isoladas

M8

Paiço: Pequeno Aglomerado habitacional

M9
M10
M11
M12
M13
M14
M15
M16

Aveleda: Aglomerado habitacional
Habitações isoladas
Casais: Pequeno Aglomerado habitacional
Carvalhal: Aglomerado habitacional
Habitações isoladas
Habitações dispersas
Habitações dispersas
Varziela: Pequeno Aglomerado habitacional

M5

Pk da A28
10+360 E
10+900 W
11+030 E
11+700 E
11+820 E
12+190 E
12+620 W
14+000 W
14+425 W
14+760 E
14+850 E
15+860 E
17+285 W
17+720 E
22+015 W
22+100 E
23+110 E
23+930 E
24+010 W

Lden
67
61
70
68
52
72
65
63
61
58
62
66
59
65
54
50
60
71
68

Ln
58
52
61
60
44
63
54
54
52
49
54
57
51
56
46
41
51
62
60
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M17
M18
M19
M20
M22
M23
M24
M25
M26

Aldeia Nova: Habitações dispersas
Habitações dispersas
Retorta: Aglomerado habitacional
Habitação isolada
Habitações dispersas
Habitações dispersas
Calves: Habitações isoladas
Urbanização nova (em construção)
Giesteira: Habitações dispersas
Bouça: Pequeno aglomerado habitacional
M27
Penouces: Aglomerado habitacional
Penouces: Aglomerado habitacional
M28
Bouça: Pequeno aglomerado habitacional
M29
Habitações dispersas
Fonte: EIA, Amb&Veritas, Lda – Outubro de 2010

24+870 E
25+635 W
25+860 W
26+785 W
29+290 W
29+825 E
30+155 E
30+800 W
31+425 W
32+105 E
32+000 E
32+160 W
32+400 E
32+830 W

70
57
70
63
64
72
76
67
63
67
64
63
64
67

62
48
62
55
56
63
68
58
55
59
56
54
56
59

As medições acústicas foram realizadas durante o mês de Agosto de 2010, através de amostragens
que abrangem o período diurno, do entardecer e nocturno. Considera-se que a realização de
medições nesta altura se apresenta pelo lado da segurança uma vez que, nesta zona, o acesso às
praias aumenta o tráfego em circulação.
De acordo com o EIA, “A área envolvente à A28, pertencente aos concelhos de Matosinhos, Vila do
Conde e Póvoa de Varzim não se encontra classificada como “zonas mistas” ou “sensíveis”, pelas
respectivas edilidades, pelo que os valores limite de exposição aplicáveis são: Lden ≤ 63 dB(A) ou Ln
≤ 53 dB(A). Exceptua-se apenas a área inserida no Plano de Urbanização da Cidade da Póvoa do
Varzim (Pontos Receptores P61 a P63, P66, P67, P69, P70, P72, P73, P75, P77 e P78), cuja
classificação adoptada no âmbito do PU é de “zona mista”, ficando assim sujeita aos valores limite de
exposição de Lden ≤ 65 dB(A) ou Ln ≤ 55 dB(A).”
Assim, como é possível observar no Quadro 4.2, na maioria dos pontos de medição as condições de
ruído ambiente actuais já excedem os limites preconizados no RGR e, como tal, revelam a
necessidade de implementação de medidas de minimização. Como a fonte predominante é a
circulação rodoviária na A28 (que se caracteriza por tráfego intenso durante os períodos diurno e de
entardecer, bem como nas primeiras horas do período nocturno) considera-se que a actuação na
fonte (primeira opção de actuação indicada no RGR) terá de ser efectuada nesta via.
Quanto à evolução da situação de referência na ausência do projecto – Alternativa Zero – o EIA
efectua uma estimativa dos níveis sonoros futuros para uma via com as condições de circulação
actuais (2x2 vias) e o volume de tráfego esperado para 2031. De acordo com os resultados obtidos, a
variação do nível sonoro de ruído ambiente seria acrescida cerca de 1 a 2 dB(A), consoante o grau
de afectação do ruído proveniente da via.
Identificação e Avaliação de Impactes
A metodologia de classificação dos impactes segue as orientações gerais do EIA sendo, no entanto,
especificadas algumas particularidades em relação a este factor ambiental. A avaliação dos impactes
no ambiente sonoro foi obtida pela comparação entre o nível sonoro esperado na situação
correspondente à Alternativa Zero (2031 sem a intervenção de alargamento mas com o mesmo
volume de tráfego) e para a situação do efectivo alargamento da plataforma para 2x3 vias.
Os impactes acústicos previstos são caracterizados e avaliados em função dos seguintes critérios:
efeito (directo; indirecto), duração (permanentes; temporários), incidência (negativa; positiva; nula),
reversibilidade (irreversível; reversível), escala (pontual; local; regional; nacional), magnitude
(elevada; média; reduzida) e significância (muito significativos; significativos; pouco significativos).
Quanto à magnitude e significância os impactes foram classificados de acordo com “Nota Técnica
para Avaliação do Descritor em AIA – versão 2”, publicada pela APA. Nesse contexto, a magnitude
dos impactes foi considerada Reduzida para acréscimos de nível sonoro inferiores a 7 dB(A), Média
para variações entre 7 e 15 dB(A) e Elevada para diferenciais superiores a 15 dB(A).
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Fase de Construção
Na fase de construção a produção de ruído está associada às diversas operações de construção, que
vão desde a movimentação de terras, pavimentação, circulação de máquinas e viaturas pesadas e
operação de diversos equipamentos ruidosos nos estaleiros e fora deles, entre outras.
As perturbações causadas irão incidir maioritariamente na área envolvente da A28 e nos percursos
de circulação entre a obra, o estaleiro e a zona de depósito/empréstimo. O trajecto da obra para o
local de vazadouro/empréstimo implicará a passagem por diversos aglomerados que se encontram à
face da EN104, da EM534 e da EM529: Vila Verde, Calvário, Fornelo e Padrão; Macieira de Cima,
Macieira de Baixo, Ral, Vilarinho, Lente, Aldeia Nova e Árvore; Loureiro e Varziela.
O EIA apresenta uma avaliação comparativa das condições acústicas actuais com as esperadas
durante as operações de construção, com carácter meramente qualitativo, tendo concluído que “Não
obstante, face aos níveis sonoros relativamente elevados observados actualmente na maioria dos
receptores analisados, resultantes do tráfego rodoviário, pode prever-se que os eventuais impactes
negativos terão magnitudes reduzidas a médias”.
Esta avaliação foi, posteriormente, complementada com quantificação numérica em sede de
Aditamento ao EIA, tendo-se concluído da fraca representatividade percentual do acréscimo de
volume de veículos pesados em circulação (cerca de 5%), o qual se irá manifestar durante o período
diurno.
No seguimento desta avaliação concluiu-se que, “durante a fase de obra, são expectáveis impactes
acústicos de magnitudes reduzidas a nulos, pouco significativos, mesmo nas situações de maior
exposição ao ruído com origem na via de acesso à obra. Os impactes durante esta fase serão ainda
temporários, localizados e reversíveis, cessando totalmente após a conclusão da obra”.
Fase de Exploração
Para a estimativa do nível sonoro associado à situação futura o EIA recorreu à modelação
matemática específica para vias de tráfego rodoviário (Norma Francesa XPS 31-133), conforme o
indicado no Decreto-Lei n.º 146/2006, de 31 de Julho, e o recomendado pela Directiva n.º 2002/49/CE
do Parlamento Europeu e pela Agência Portuguesa do Ambiente.
A simulação efectuada teve por base os dados de tráfego fornecidos pelo proponente que, mais
tarde, se veio a confirmar corresponderem ao cenário optimista de evolução do tráfego sem a
consideração do efeito da introdução das portagens virtuais. Esta situação permitiu obter a estimativa
máxima do nível sonoro de ruído ambiente esperado e, como tal, a maximização dos impactes no
ambiente sonoro.
No quadro seguinte é possível constatar uma diferença significativa entre o volume de tráfego
previsto no cenário optimista, intermédio e pessimista. De facto, o cenário optimista representa um
acréscimo de tráfego médio de, aproximadamente, 10% em relação ao cenário intermédio e de cerca
de 25% em relação ao da estimativa pessimista.
Quadro 4.3: Estimativas de tráfego para 3 cenários; optimista, intermédio e pessimista
Cenário
Troço
Freixieiro/
Perafita
Perafita/
IC24
IC24/
Angeiras

Período
07-20 H
20-23 H
23-07 H
TOTAL
07-20 H
20-23 H
23-07 H
TOTAL
07-20 H
20-23 H
23-07 H
TOTAL

Optim.
57.617
8.863
7.138
73.619
58.284
8.666
6.979
73.928
59.284
8.296
6.706
74.286

Interm.
2012
53.338
8.198
6.613
68.149
52.299
7.772
6.263
66.334
53.618
7.494
6.071
67.182

Pessim.

Optim.

47.951
7.361
5.952
61.264
44.980
6.679
5.389
57.048
46.649
6.508
5.289
58.446

60.973
9.379
7.554
77.907
61.679
9.171
7.385
78.235
62.737
8.779
7.097
78.613

Interm.
2022
60.528
9.311
7.499
77.338
61.229
9.104
7.331
77.664
62.279
8.715
7.045
78.040

Pessim. Optim. Interm. Pessim.
2031
57.082 62.049 61.498 57.905
8.781
9.545 9.460
8.907
7.072
7.687 7.619
7.174
72.935 79.281 78.577 73.986
57.743 62.767 62.210 58.575
8.585
9.332 9.250
8.709
6.914
7.516 7.449
7.014
73.242 79.615 78.908 74.297
58.733 63.844 63.277 59.580
8.219
8.934 8.855
8.337
6.644
7.222 7.158
6.740
73.596 80.000 79.290 74.657
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07-20 H 52.670 45.755
37.440
55.738
20-23 H 7.158
6.208
5.065
7.575
23-07 H 5.965
5.190
4.259
6.312
TOTAL 65.793 57.152
46.764
69.626
07-20 H 46.314 42.862
38.518
49.011
5.696
5.108
6.523
Modivas/ 20-23 H 6.164
EN104
23-07 H 4.976
4.609
4.147
5.266
TOTAL 57.454 53.167
47.773
60.801
07-20 H 48.849 45.912
42.125
51.694
EN104/
20-23 H 6.246
5.865
5.375
6.610
Vila do
23-07 H 5.075
4.773
4.383
5.371
Conde
TOTAL 60.170 56.550
51.882
63.675
07-20 H 42.265 39.164
35.255
44.727
Vila do
20-23 H 5.573
5.161
4.642
5.897
Conde/
Póvoa de 23-07 H 4.398
4.076
3.671
4.654
Varzim
TOTAL 52.235 48.401 43.568 55.278
Fonte: Aditamento ao EIA, Amb&Veritas, Lda – Março de 2010
Angeiras/
Modivas

55.331
7.520
6.266
69.118
48.654
6.476
5.228
60.357
51.317
6.562
5.331
63.210
44.400
5.854
4.620
54.874

52.181
7.092
5.909
65.182
45.883
6.107
4.930
56.921
48.395
6.188
5.028
59.611
41.872
5.521
4.357
51.750

56.721
7.709
6.424
70.854
49.876
6.638
5.359
61.873
52.606
6.727
5.465
64.798
45.515
6.001
4.736
56.253

56.218
7.640
6.367
70.225
49.433
6.580
5.312
61.324
52.139
6.667
5.417
64.223
45.111
5.948
4.694
55.753

52.933
7.194
5.995
66.121
46.545
6.195
5.001
57.741
49.092
6.278
5.100
60.470
42.475
5.601
4.419
52.495

Como dados complementares foi utilizado o perfil transversal tipo de 2x3 vias (objectivo do presente
alargamento), como camada de desgaste um betuminoso drenante (com características de absorção
acústica), uma velocidade de circulação de 120 km/h para veículos ligeiros e de 90 km/h para
veículos pesados.
O EIA salienta a situação favorável de alargamento da via para o interior, com a utilização do
separador central, que não ocasiona uma aproximação desta fonte sonora aos receptores sensíveis
identificados. Nestas circunstâncias, quando comparados os resultados obtidos para o ano de 2031
com e sem o alargamento da via, chega-se à conclusão de que este alargamento induzirá um
impacte quase menosprezável. Salienta ainda o EIA, que a substituição da actual camada de
desgaste drenante por uma nova criará condições mais favoráveis de absorção sonora e, como tal,
com um potencial de decréscimo do nível sonoro de ruído ambiente entre 1 e 3 dB(A).
No obstante, a conjugação do ruído ambiente preexistente e do ruído ambiente proveniente da futura
A28 já alargada demonstram que o incumprimento actual dos limites legais impostos pelo RGR se
mantém, conforme se pode observar no quadro seguinte, no qual são evidentes múltiplas situações
que serão objecto de medidas de minimização.
Quadro 4.4: Nível sonoro estimado com base no volume de tráfego correspondente ao cenário optimista
Nível Sonoro em dB(A)
Ponto
Receptor
Lden
Ln
62/65
54/57
10+360 - 10+490
Nascente
P1 e P2
54
10+725
Nascente
P4
63
55
11+035
Nascente
P9
63
63/67
55/59
10+910 - 11+055
Poente
P6, P7 e P10
62/68
54/60
11+560 - 11+730
Nascente
P14 ao P17
67/73
58/64
12+115 - 12+195
Nascente
P18 e P19
69
60
14+010
Poente
P22
55
14+405
Poente
P25
63
66
58
14+510
Nascente
P26
62/67
54/58
15+860 - 15+965
Nascente
P29 e P31
64
56
17+730
Nascente
P34
63/66
54/57
23+435 - 23+910
Nascente
P43 a P45
65/69
56/60
24+000 - 24+110
Poente
P46 e P47
66
57
24+865
Nascente
P50
70
62
24+995
Poente
P51
65/69
57/60
25+800 - 25+845
Poente
P54 e P55
69
60
26+800
Poente
P57
69
60
29+300
Poente
P61
68
60
30+155
Nascente
P68
66/67
57/59
30+690 - 30+870
Poente
P70 e P72
62/68
54/59
31+990 - 32+120
Nascente
P74 e P76
67
58
32+820
Nascente
P82
Fonte: Aditamento ao EIA, Amb&Veritas, Lda – Março de 2010
Pk da A28

Atenuação
a alcançar
≥4
≥1
≥2
≥6
≥7
≥ 11
≥7
≥2
≥5
≥5
≥3
≥4
≥7
≥4
≥9
≥7
≥7
≥7
≥5
≥4
≥6
≥5
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Conclui-se assim que a abordagem adoptada na avaliação de impactes – utilização do volume de
tráfego estimado para a situação “mais favorável economicamente” e “menos favorável em termos de
poluição sonora” – induziu uma avaliação de impactes mais severa e, como tal, conducente a uma
necessidade acrescida de medidas de minoração.
Medidas de Minimização
As medidas de minimização a implementar para redução do nível de ruído ambiente junto dos
receptores sensíveis identificados teve como objectivo garantir o cumprimento dos limites legais
actualmente em vigor:
• Lden ≤ 65 dB(A) e Ln ≤ 55 dB(A) em “zonas mistas”.
• Lden ≤ 63 dB(A) e Ln ≤ 53 dB(A) em receptores sensíveis localizados em zonas ainda não
classificados como “mistas” ou “sensíveis”.
Conforme mencionado no artigo 19.º do RGR e o adoptado no EIA do projecto em avaliação, a
prioridade de actuação deve ser eleita, por ordem de prioridade, entre medidas de redução na fonte,
medidas de redução no meio de propagação e, por último, actuação no receptor.
Neste contexto, considerou-se adequado e imprescindível manter a solução de pavimento do tipo
drenante (betão betuminoso drenante) como camada de desgaste que, atendendo às suas
características de absorção sonora (e, como tal, de atenuação do ruído ambiente), permite obter uma
redução de emissão na ordem dos 3 dB(A).
No entanto, à luz das estimativas de ruído ambiente efectuadas, este tipo de medida de minimização
não será suficiente para cumprir os limites impostos no RGR. Assim sendo, será necessária a
adopção de medidas de redução sonora complementares - medidas de redução no meio de
propagação – sob a forma de Barreiras Acústicas.
Fase de Construção
As medidas de minimização preconizadas no EIA dizem respeito não só ao equipamento a utilizar
como a regras de boa prática conducentes à redução dos impactes sentidos na envolvente das
operações de construção.
Quanto aos equipamentos, só deverão ser seleccionados e utilizados os que cumpram o disposto no
Decreto-Lei n.º 221/2006, de 8 de Novembro, enquanto as operações de construção deverão
respeitar o indicado no RGR, nomeadamente, no que se refere aos artigos 14.º e 15.º que
condicionam o horário de actividades temporárias desta natureza.
Em relação aos percursos de obra, principalmente, para os que implicam o atravessamento de
povoações, dever-se-á atender ao tipo de receptores em presença sendo de evitar ao máximo a
sobreexposição de edifícios escolares e de saúde, mesmo que tal implique a adopção de percursos
mais longos.
Ainda em relação a medidas preventivas que podem minorar o impacte sonoro são indicadas as que
a seguir se transcrevem (sendo que as 3 primeiras se encontram inevitavelmente ultrapassadas, já
que, na presente fase, se encontram definidos o local do estaleiro e os itinerários para os veículos
afectos à obra):
• Escolha criteriosa da localização dos estaleiros da obra, desejavelmente em zonas afastadas
de áreas habitadas, escolas, hospitais, etc..
• Escolha criteriosa de itinerários para os veículos afectos à obra, de modo a minimizar a sua
circulação junto ou através das áreas acima referidas.
• Caso os estaleiros fiquem situados próximo de áreas com ocupação sensível ao ruído, será
conveniente prever a instalação de barreiras acústicas e/ou envolventes atenuadoras em
equipamentos mais ruidosos, visando reduzir a propagação do ruído.
• Informação das populações afectadas sobre os objectivos e as características dos trabalhos
previstos, bem como sobre os prazos para a sua conclusão.
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• Monitorização periódica do ruído resultante das actividades a desenvolver nesta fase, em
particular em locais de maior sensibilidade (zonas residenciais, escolares, etc.).
Fase de Exploração
Para esta fase, conforme mencionado anteriormente, além da colocação de um novo pavimento
drenante foi necessário o dimensionamento, para posterior colocação, de barreiras acústicas nos
locais identificados no quadro seguinte. O dimensionamento destas medidas de minimização foi
apresentado em volume próprio – Plano de Protecção Sonora –, incluindo tanto a memória descritiva
e justificativa desse dimensionamento como as peças desenhadas que servirão de suporte à
implementação das barreiras.
Quadro 4.5: Características das Barreiras Acústicas a implementar

N.º
B1
B2

Localização
Sentido
Freixieiro / Póvoa
de Varzim
Freixieiro / Póvoa
de Varzim

B3

Póvoa de Varzim
/ Freixieiro

B4

Freixieiro / Póvoa
de Varzim

B5

B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14

B15

B16
B17
B18
B19

Pk
10+270 10+445
10+640 10+750
10+840 11+095
10+955 11+075

Freixieiro / Póvoa
de Varzim

11+415 11+915

Freixieiro / Póvoa
de Varzim
Póvoa de Varzim
/ Freixieiro
Póvoa de Varzim
/ Freixieiro
Póvoa de Varzim
/ Freixieiro
Freixieiro / Póvoa
de Varzim
Freixieiro / Póvoa
de Varzim
Freixieiro / Póvoa
de Varzim
Freixieiro / Póvoa
de Varzim
Freixieiro / Póvoa
de Varzim

12+055 –
12+265
13+930 –
14+030
14+040 –
14+070
14+360 –
14+455
14+365 –
14+470
14+480 –
14+565
15+800 –
16+020
17+660 17+705
17+715 –
17+800

Freixieiro / Póvoa
de Varzim

23+660 –
23+980

Póvoa de Varzim
/ Freixieiro
Póvoa de Varzim
/ Freixieiro
Freixieiro / Póvoa
de Varzim
Póvoa de Varzim

23+925 –
24+080
24+090 –
24+175
24+855 –
24+985
24+895 –

Extensão
(m)

Altura
(m)

Área
(m2)

Tipologia
inicial

Alteração de
material

175

3,5

612,5

Absorvente

Transparente

105

2,0

210

Absorvente

Transparente

255

2,5
10+840 11+015
1,5
11+015 11+095

557,5

Absorvente

15-20%
Transparência

120

1,5

180

Absorvente

15-20%
Transparência

565

5,0
11+415 –
11+805
3,0
11+805 –
11+915

2.475

Absorvente

Transparente

210

5,0

1.050

Absorvente

Transparente

100

5,0

500

Absorvente

30

5,0

150

Absorvente

95

1,0

95

Absorvente

105

4,0

420

Absorvente

85

4,5

382,5

Absorvente

220

1,5

330

Absorvente

45

2,0

90

Absorvente

85

2,0

170

Absorvente

320

1,5
23+660 –
23+810
2,5
23+810 –
23+980

650

155

4,5

697,5

Absorvente

15-20%
Transparência

85

2,0

170

Absorvente

Transparente

130

2,5

325

Absorvente

150

4,5

675

Absorvente

Absorvente

15-20%
Transparência
15-20%
Transparência
15-20%
Transparência
15-20%
Transparência
Transparente
15-20%
Transparência
15-20%
Transparência
15-20%
Transparência
Transparente
15-20%
Transparência

15-20%
Transparência
15-20%
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/ Freixieiro

B20

B21
B22
B23
B24

B25

25+045

Póvoa de Varzim
/ Freixieiro

25+750 –
25+870

Póvoa de Varzim
/ Freixieiro
Póvoa de Varzim
/ Freixieiro
Freixieiro / Póvoa
de Varzim
Póvoa de Varzim
/ Freixieiro

26+735 –
26+880
29+245 –
29+370
30+100 –
30+250
30+545 –
30+970

Freixieiro / Póvoa
de Varzim

31+930 –
32+195

Transparência

120

3,5
25+750 –
25+800
4,5
25+800 –
25+870

490

Absorvente

15-20%
Transparência

145

4,0

580

Absorvente

Transparente

125

4,5

562,5

Absorvente

Transparente

150

5,0

750

Absorvente

425

1,5

637,5

Absorvente

265

1,5
31+930 –
32+045
3,0
32+045 –
32+195

622,5

Absorvente

15-20%
Transparência

4

480

Absorvente

15-20%
Transparência

Freixieiro / Póvoa 32+755 –
120
de Varzim
32+825
Fonte: EIA, Amb&Veritas, Lda – Outubro de 2010
B26

15-20%
Transparência
15-20%
Transparência

O EIA recorreu ao programa IMMI e ao modelo de propagação de ruído rodoviário indicado na Norma
Francesa XPS 31-133 para dimensionamento das características das barreiras acústicas a
implementar e da respectiva localização. Como critério base, foi considerada a colocação das
barreiras dentro da zona da estrada uma vez que não estão previstas expropriações.
O EIA define que, em zonas com perfil transversal em escavação, as barreiras acústicas serão
implantadas na crista deste talude, enquanto para zonas com perfil transversal em aterro ou de nível
se optou pela colocação das barreiras na extremidade da plataforma da via.
Quanto aos materiais de composição das barreiras, foram definidas como características principais as
seguintes:
• Categoria B3 de desempenho de isolamento a sons aéreos, avaliada segundo o índice único
de classificação de isolamento a sons aéreos – DLR - ≥ 24 dB,

, sendo
o

Ri - índice de redução acústica cujos valores, por terço de oitava, são obtidos segundo o
procedimento descrito na Norma EN ISO 140-3:1995;

o Li – nível relativo de pressão sonora com ponderação A, em decibel, do espectro
normalizado do ruído de tráfego segundo a Norma EN 1793-3:2008.
• Categoria A2 de desempenho relativo à absorção sonora, avaliada segundo o índice único de
classificação da absorção sonora – DLα - ≥ 4 dB,
, sendo
o αSi – coeficientes de absorção sonora, cujos valores, por terço de oitava, são obtidos
segundo o procedimento descrito na Norma NP EN ISO 354:2007, com um valor médio ≥
0,6/0,7;
o Li – nível relativo de pressão sonora com ponderação A, em decibel, do espectro
normalizado do ruído de tráfego segundo a Norma EN 1793-3:2008.
Durante a apreciação do EIA, considerou-se que a extensão de barreiras, material constituinte e
respectiva localização (não só em termos de proximidade como de posição relativa em relação ao
receptor a proteger) poderia ocasionar, nalguns casos, situações de rejeição por parte dos receptores
que se pretendia proteger.
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Nesse sentido, para evitar alguns “efeitos nefastos de integração paisagística, obstrução visual, a
sensação de “enclausuramento” das populações residentes e o sombreamento da via ou das
habitações”, foi solicitada ao proponente e à equipa do EIA uma reavaliação de algumas das
barreiras em resultado da qual foram apresentadas, em Aditamento ao EIA, algumas alterações que
se passam a indicar:
• As Barreiras Acústicas B1, B2, B5, B6, B11, B15 (esta apenas entre o km 23+660 e o km
23+810), B17, B21 e B22 possam ser constituídas, na sua totalidade, por painéis reflectores
sonoros (transparentes).
• As restantes Barreiras Acústicas projectadas (não referenciadas no ponto anterior) mantenham
a sua característica absorvente sonora (opaca) podendo, no entanto, ser utilizados, de forma
intercalada, painéis reflectores sonoros (transparentes), desde que a área total desses
elementos não exceda 15-20% da totalidade da Barreira em causa e sejam instalados
intercaladamente com os painéis absorventes sonoros.
As características anteriormente definidas para os materiais constituintes das barreiras acústicas
também se adequam aos preconizados com estas alterações.
Em síntese, as medidas de minimização foram preconizadas no EIA com dimensionamento para os
impactes previstos para o ano de 2022. No entanto, como se observou anteriormente, o volume de
tráfego adoptado foi o correspondente ao cenário optimista de evolução.
Quadro 4.6: Comparação do volume de tráfego optimista de 2022 com as projecções para 2031

Cenário
Troço
Freixieiro/Perafita

Perafita/IC24

IC24/Angeiras

Angeiras/Modivas

Modivas/EN104

EN104/Vila do
Conde
Vila do
Conde/Póvoa de
Varzim

Período

Optimista
2022

07-20 H
20-23 H
23-07 H
TOTAL
07-20 H
20-23 H
23-07 H
TOTAL
07-20 H
20-23 H
23-07 H
TOTAL
07-20 H
20-23 H
23-07 H
TOTAL
07-20 H
20-23 H
23-07 H
TOTAL
07-20 H
20-23 H
23-07 H
TOTAL
07-20 H
20-23 H
23-07 H
TOTAL

60.973
9.379
7.554
77.907
61.679
9.171
7.385
78.235
62.737
8.779
7.097
78.613
55.738
7.575
6.312
69.626
49.011
6.523
5.266
60.801
51.694
6.610
5.371
63.675
44.727
5.897
4.654
55.278

Intermédio
Pessimista
2031 – 2022 (optimista)
525
81
65
670
531
79
64
673
540
76
61
677
480
65
55
599
422
57
46
523
445
57
46
548
384
51
40
475

-2.623
-404
-325
-3.352
-2.654
-395
-317
-3.367
-2.699
-378
-305
-3.383
-2.398
-326
-271
-2.997
-2.109
-281
-227
-2.616
-2.225
-284
-231
-2.740
-1.925
-253
-201
-2.379

Comparando estes valores de tráfego optimista do ano 2022 com as projecções intermédia e
pessimista correspondentes ao ano horizonte de projecto (2031), cujos resultados se apresentam no
quadro anterior, verifica-se que elas permanecem perfeitamente válidas até 2031 nas condições
intermédia e pessimista.
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Monitorização
Considera-se que os programas de monitorização apresentados no EIA estão adequado aos
objectivos a que se propõem, tanto para a fase de construção como de exploração, pelo que se
encontram estabelecidos no ponto 6 do presente Parecer.
Síntese Conclusiva
Da análise efectuada ao EIA e respectivos Aditamentos foi possível constatar que o nível sonoro de
ruído ambiente irá sofrer um acréscimo decorrente do aumento do número de veículos em circulação.
Essa situação é ainda mais gravosa dado que, no momento actual, já são excedidos, em múltiplos
receptores sensíveis, os valores-limite de ruído ambiente admitidos pelo RGR, condição que acarreta
a obrigatoriedade de implementação de medidas de redução sonora.
Em relação aos impactes na fase de construção considera-se estes serão significativos, embora
temporários e reversíveis. A criteriosa selecção dos percursos de obra e o respeito pelo cumprimento
das condições impostas pelo RGR são fundamentais para minimização dos impactes ocasionados.
Na fase de exploração, por comparação com a Alternativa Zero e uma vez que o principal agente
causador de emissão sonora são os veículos em circulação, os impactes foram considerados pouco
significativos. No entanto, mantém-se a necessidade de medidas de minimização do ruído para se
poderem atingir os limites impostos pelo RGR.
Do EIA concluiu-se que com a implementação das medidas de minimização, conjugação de um novo
pavimento em betão betuminoso drenante com a construção de barreiras acústicas (com uma altura
variável entre 1 e 5 m e uma área global com cerca de 13.860 m2), já era possível cumprir os limites
legais, pelo menos, até ao ano 2022.
Analisando conjuntamente a informação contida no Estudo de Tráfego e os pressupostos de base
para o cenário intermédio e pessimista, que já incluem o efeito “redutor de tráfego” advindo do início
da cobrança de portagens, verifica-se que no ano 2031, o cenário intermédio apresenta um ligeiro
acréscimo de tráfego em relação ao cenário optimista de 2022 e o cenário pessimista ainda se
mantém inferior ao que serviu para dimensionamento das medidas de minimização.
Tendo em atenção estas discrepâncias no volume de tráfego entre os três cenários apresentados
considera-se que o Plano de Monitorização apresentado irá possibilitar a averiguação do sentido de
evolução do nível de ruído ambiente na envolvente da A28 já alargada.
4.6. Sistemas Ecológicos
Caracterização da Situação Actual
A metodologia seguida para a caracterização da situação actual dos sistemas ecológicos afigura-se
globalmente adequada, nomeadamente quanto à sistematização da informação e à definição dos
limites da área de estudo, tendo em atenção as características do projecto e as características
biofísicas e de ocupação do espaço da área de intervenção, permitindo identificar e caracterizar os
aspectos mais relevantes da ecologia da área afectada pelo projecto, bem como da sua área
envolvente.
Importa destacar, conforme mencionado no EIA, que área de estudo não se insere em nenhuma área
classificada incorporada no Sistema Nacional de Áreas Classificadas (SNAC), definido no Decreto-Lei
n.º 142/2008 de 24 de Julho, nem em nenhuma Área Importante para as Aves (Important Bird Areas IBA).
A área classificada mais próxima da área de estudo é a Paisagem Protegida Regional do Litoral de
Vila do Conde e Reserva Ornitológica do Mindelo (PPRLVC e ROM), cujo limite mais próximo se situa
a cerca de 1 km da área de intervenção.
O EIA identificou a possível/provável ocorrência na área de estudo de 3 espécies de flora com
interesse para a conservação, listadas no anexo B-V do Decreto-Lei n.º 49/2005 de 24 de Fevereiro,
não detectadas no trabalho de campo. Das 18 espécies registadas no terreno, nenhuma possui
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estatuto de protecção.
Relativamente à fauna o estudo inventariou 130 espécies na área de estudo, tendo sido confirmadas
100 na pesquisa bibliográfica e apenas 8 no trabalho de campo (6 espécies de aves e 2 de
mamíferos). O grupo faunístico com maior número de espécies inventariadas é o das aves (73
espécies), apresentando 5 com estatuto de conservação desfavorável, embora no trabalho de campo
as espécies identificadas sejam espécies comuns. O estudo acrescenta que 13 do total das espécies
de fauna inventariadas constam do Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal, possuindo estatutos
de conservação desfavorável.
No que concerne aos biótopos e habitats, o estudo analisou e cartografou 10 tipos de biótopos,
explicitando que não ocorrem habitats naturais incluídos no anexo B-I do Decreto-Lei n.º 140/99 de
24 de Abril.
Identificou as áreas de maior relevância ecológica presentes na área de estudo, que refere serem
poucas e de reduzida dimensão, correspondendo a três tipos de biótopos: bosques de folhosas,
linhas de água /galeria ripícola e matos.
Salientou o elevado potencial que estas áreas apresentam para albergar espécies de fauna incluídas
nos Anexos B-II e B-IV do Decreto-Lei n.º 140/99 de 24 de Abril (mamíferos, répteis e anfíbios) por
apresentarem características ecológicas adequadas à sua reprodução e se localizarem em locais
com menor perturbação humana.
Destas, realçou a presença do rio Ave e respectivo corredor ecológico como “… local com elevado
potencial de utilização pela fauna contribuindo significativamente para a minimização do efeito
barreira e fragmentação causados pela via”. De facto, refere a sua utilização “… pela comunidade
faunística nas suas dispersões diárias, sazonais e pós-reprodutoras” e afirma que o “ … troço do rio
Ave na envolvente à área de implantação do projecto, apesar de não apresentar uma galeria ripícola
muito desenvolvida, pode desempenhar um importante papel na promoção de um continuum
ecológico entre as áreas litorais, nomeadamente a PPR do LVC e ROM, e as áreas que apresentam
uma menor perturbação antrópica localizadas a montante, favorecendo as movimentações das
espécies presentes.”
Como consideração global, entende-se que, para além da focagem especial nas espécies de maior
relevância ecológica e com estatuto de protecção e nos habitats considerados mais relevantes, o
estudo deveria ter dado mais atenção ao elenco das restantes espécies e aos outros habitats
ocorrentes, tendo em conta o seu papel ao nível da ecologia global da área de estudo.
O EIA prevê que na ausência do projecto ocorrerá uma contínua expansão urbana na área de estudo
e a manutenção da utilização agrícola, continuando a fragmentação do território, que provocará o
decréscimo de utilização da área pela fauna e a progressiva redução das áreas naturalizadas
disponíveis para a manutenção de habitats importantes (especialmente os carvalhais e as galerias
ripícolas de amieiros e freixos, característicos da região). Prevê, ainda, que as áreas mais relevantes
em termos ecológicos ficarão circunscritas às áreas classificadas e aos espaços verdes desenhados
no âmbito da estrutura verde regional ou municipal.
Identificação e Avaliação de Impactes e Medidas de Minimização
Relativamente à possível afectação da APPLVC e ROM decorrente da obra, o estudo considera que
não existirão impactes significativos directos sobre a sua flora e habitats. Ao nível da fauna, refere
que não haverá afectação directa dos habitats ocupados pela avifauna e que, registando a área já
uma forte perturbação antrópica, a sua ocupação pela avifauna é menor, pelo que o aumento da
perturbação não terá impactes significativos.
Refere também que é expectável que as comunidades faunísticas presentes na envolvente à A28
sejam constituídas por espécies cosmopolitas e adaptadas à presença humana e que as espécies
faunísticas de maior interesse conservacionista se concentram nos habitats favoráveis no interior da
área protegida.
O EIA identifica os impactes que ocorrerão quer na área de implementação do projecto, quer nas
zonas adjacentes. Na fase de construção destaca os impactes ocorrentes devido à afectação dos
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental nº 2379
Alargamento da A28, Sublanço Freixieiro/Póvoa de Varzim (km 9+825 a km 32+825) – Projecto de Execução

30

Parecer da Comissão de Avaliação
Julho de 2011

taludes da via e de zonas humanizadas, à diminuição da qualidade do habitat e à perturbação das
condições do local. Na fase de exploração refere o efeito barreira da via e fragmentação do habitat, o
aumento do risco de atropelamento da fauna, a proliferação de espécies exóticas invasoras e o
aumento do risco de incêndio em áreas de elevado valor ecológico.
Avalia os impactes como negativos, mas de reduzida magnitude e significância, para ambas as fases
do projecto. Justifica que na fase de exploração não ocorrerá agravamento da significância do efeito
barreira e fragmentação do habitat, já que não se prevê a redução das actuais passagens inferiores a
utilizar pela fauna.
Ao nível da avaliação dos impactes cumulativos o EIA considera que se verificará a diminuição da
diversidade faunística resultante do aumento da presença humana, dado associar-se a diminuição da
qualidade do habitat decorrente da perturbação ambiental provocada pelo projecto à perturbação
ambiental resultante do aumento das actividades antrópicas associadas a outros projectos e/ou
acções existentes e previstas na área de estudo, considerando, no entanto, que o aumento da
presença humana não se deverá traduzir em efeitos significativos sobre as comunidades faunísticas e
florísticas.
O EIA apresenta medidas de minimização já previstas no projecto de execução, visando minimizar o
efeito barreira e fragmentação do habitat provocado pela actual via: adaptação de duas passagens
agrícolas e de uma passagem hidráulica, com o objectivo de potenciar a utilização destas passagens
pela fauna terrestre.
Para além destas intervenções o estudo considera também que, apesar da elevada perturbação
antrópica sentida na área de estudo, cabe destacar a existência de “ … outras 8 passagens
hidráulicas que apresentam algum potencial de serem utilizadas pela fauna terrestre, nomeadamente
anfíbios, répteis e mamíferos menos exigentes, contribuindo para minimizar o efeito barreira e
fragmentação da via”, pelo que se considera que deverá ser estudada esta possibilidade.
Apresenta uma listagem de medidas para as duas fases da obra, que se afiguram adequadas e, no
quadro-síntese de impactes, o estudo propõe medidas de minimização para cada um dos impactes
identificados, nomeadamente limitar os níveis de ruído através da implantação de barreiras acústicas
ao longo da via e implementar vedações ao longo do traçado.
Considera desnecessária a execução de medidas de compensação por não ocorrer a afectação
directa de habitats prioritários e o Projecto de Integração Paisagística (PIP) contemplar a revegetação
de taludes e das passagens de fauna.
Cabe referir também a importância da implementação das medidas de minimização propostas pelo
EIA nos descritores relacionados de forma mais ou menos directa com os sistemas ecológicos
(recursos hídricos, ocupação do solo e paisagem), bem como relevar o papel do PIP na minimização
dos impactes negativos sobre a flora e fauna, reconhecido no estudo.
Face ao descrito, e constatando o EIA que deverá ocorrer, ao nível da componente biológica, o
impacte cumulativo de diminuição da diversidade faunística na área de estudo, resultante do aumento
da presença humana, encontra-se definida no ponto 6 do presente Parecer a necessidade de
realização de um estudo de medidas e acções a propor, com vista à salvaguarda e valorização das
áreas de maior relevância ecológica existentes na área envolvente próxima do projecto, a apresentar
à Autoridade de AIA previamente ao licenciamento, para validação pela CA, bem como as medidas
de minimização a adoptar, tendo em vista a minimização dos impactes negativos identificados.
4.7. Socioeconomia
Caracterização da Situação Actual
O EIA efectua a caracterização da situação actual com recurso ao enquadramento regional, subregional, concelhio e de freguesias, da dinâmica e composição demográfica, do parque habitacional,
da estrutura económica e sócio-produtiva, da mobilidade e transportes. Outro nível de análise, com
enquadramento local, analisa o quotidiano dos indivíduos e grupos, partindo de elementos
humanizados da paisagem, e a forma de afectação pelo projecto, nas diferentes fases de construção
e de exploração.
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A maioria das unidades geográficas registaram, entre 1991 e 2001, um crescimento populacional.
Em 2001 os concelhos de Matosinhos e da Maia possuíam um poder de compra per capita superior à
média nacional, sendo o Grande Porto a segunda sub-região do país com o maior índice de poder de
compra.
A região do Norte era uma das regiões com o menor índice de envelhecimento. Matosinhos registava
índices de envelhecimento substancialmente superiores aos registados nos restantes concelhos da
área de estudo. A grande maioria da população residente, nas unidades geográficas em análise,
trabalhava ou estudava, ou na mesma freguesia de residência ou noutra freguesia do próprio
concelho de residência, utilizava o automóvel ligeiro particular nestas deslocações e despendia na
sua maioria, no máximo 15 minutos nas suas deslocações.
As vias atravessadas pelo projecto identificadas no EIA são as seguintes:
Quadro 4.7: Vias atravessadas
Pk
10+00 a 10+400
10+223
11+029
11+050 a 11+650
11+800 a 12+200
12+281
12+612
13+595
13+985
14+016
14+477
14+900 a 15+400
15+931
16+281
17+027
17+218
17+711
17+986
19+363
19+820
19+900 a 20+400
20+180
20+374
20+852
21+380
21+977
22+353
23+000 a 23+600
24+124
24+850
25+875
26+253
27+742
28+100
28+777
28+600 a 24+400
29+084
29+708
29+837
30+137
30+978
31+611
31+926
31+630
32+212

Via
Nó do Freixieiro/EN107 que permite o acesso à EN107
EN107 que estabelece a ligação entre as povoações do Freixieiro e Almeiriga
CM que estabelece a ligação entre as povoações de Padrão e Nova Aldeia
Nó de Perafita que permite o acesso a um CM
Nó IC24 que permite o acesso ao IC24
CL que permite o acesso a um edifício industrial
CM1365 que estabelece a ligação entre as povoações de Passagem e Vilar do Senhor
CL que estabelece a ligação entre terrenos
Passagem pedonal que permite o acesso a terrenos
EM539 que estabelece a ligação entre as povoações de Paiço e Avilhoso
CM1383 que estabelece a ligação entre as povoações de Paiço e Antela
Nó de Angeiras que permite o acesso à EM531
EM538 que estabelece a ligação entre as povoações de Angeiras e Aveleda
CL que estabelece a ligação entre terrenos
CM1071 que estabelece a ligação entre as povoações de Estrada e Monfoia
CL que permite o acesso a terrenos
EM531-4 que estabelece a ligação entre as povoações de Gândara e Real
CL que estabelece a ligação entre a povoação de Estrada e terrenos
EM533 que estabelece a ligação entre as povoações de Lavandeira e Aldeia Nova Fonte
CF da Linha da Póvoa
Nó de Moldivas que permite o acesso à EN13
EN13 que estabelece a ligação entre as povoações de Aldeia Nova Fonte e Pinheiro
CL que estabelece a ligação entre industrias
CL que permite o acesso a industrias
CL que estabelece a ligação entre industrias e terrenos
CL que estabelece a ligação entre habitações e terrenos
EM530 que estabelece a ligação entre as povoações de Rendo e Carvalhal
Nó com a EN104 que permite o acesso à EN104
EM529 que estabelece a ligação entre as povoações de Verziela e Casaltem
EN104 que estabelece a ligação entre as povoações de Aldeia Nova e Loureiro
EM528 que estabelece a ligação entre as povoações de Mourão e St.ª Luzia
CL que estabelece a ligação entre terrenos
CL que estabelece a ligação entre a povoação de Outeiro e terrenos
EM525 que estabelece a ligação entre as povoações de Aldeia e Lagoa
CL que estabelece a ligação entre terrenos
Nó de Vila do Conde que permite o acesso ao IC5
IC5 que estabelece a ligação entre as povoações de Gandra e Alto da Rega
CL que estabelece a ligação entre habitações
CL que estabelece a ligação entre habitações
CM1022 que estabelece a ligação entre as povoações de Mata e Padrão
CM2524 que estabelece a ligação entre as povoações de Paredes e Póvoa de Varzim
CL que estabelece a ligação entre industria e habitações
CF do Ramal de Famalicão
CL que estabelece a ligação entre habitações
EN205 que estabelece a ligação entre as povoações de Agra e Penouces

Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental nº 2379
Alargamento da A28, Sublanço Freixieiro/Póvoa de Varzim (km 9+825 a km 32+825) – Projecto de Execução

32

Parecer da Comissão de Avaliação
Julho de 2011

32+200 a 32+600
Nó da Póvoa de Varzim
32+332
CM que estabelece a ligação entre as povoações de Amorim e Póvoa do Varzim
Fonte: EIA, Amb&Veritas, Lda – Outubro de 2010

Os trabalhos desenvolver-se-ão em 34 meses, sendo os primeiros 17 meses para a intervenção no
troço Freixieiro/Modivas e os restantes 17 meses para a intervenção no troço Modivas/Póvoa de
Varzim.
Estima-se que numa faixa de 50 m do eixo da via residam 599 habitantes, dos quais 436 no concelho
de Póvoa de Varzim (a maioria na freguesia de Amorim), 91 no concelho de Vila do Conde e os
restantes 79 no concelho de Matosinhos.
Foram identificados os seguintes Equipamentos Sociais, Unidades Industriais e Actividades
Económicas existentes na área de estudo, por Freguesia e Lugar:
Quadro 4.8: Equipamentos Sociais, Unidades Industriais e Actividades Económicas existentes
Freguesia

Lugar
Telheira

Perafita

Parafita
Telheira

Lavra
Aveleda
Modivas

Paiço
Proximidade do lugar
de Pá Redonda
Outeiro
Proximidade do lugar
de Modivas
Castelões
Rendo
Monte de Baixo
Aldeia Nova
Mourão
Pedreira
Argivai
Padrão

Equipamentos Sociais, Unidades
Industriais e Actividades Económicas
Zona Industrial do Freixieiro
Empresa de transportes de combustíveis
e logística
Zona Industrial
Estufas e Vacaria
Exploração Agro-pecuária

Distância ao eixo da via
40 m do edifício mais próximo
43 m do edifício mais próximo
29 m do edifício mais próximo
65 m do edifício mais próximo
43 m

Local de depósito de contentores

105 m

Complexo Desportivo

100 m

Estações de Serviço

27 m do edifício mais próximo

Zona Industrial de Fajozes
32 m do edifício mais próximo
Edifícios Industriais
44 m do edifício mais próximo
Zona Industrial da Varziela
62 m do edifício mais próximo
Árvore
Edifício Industrial
68 m
Retorta
Local de depósito de Materiais
32 m
Touquinha
Edifico Industrial da FRICON
64 m
Cemitério
208 m
Argivai
Escola
182 m
Armazém
57 m
Calves
Unidade Agro-pecuária
47 m
Unidade Industrial
46 m
Beiriz
Quartel Militar da Escola Prática dos
Paredes
41 m do edifício mais próximo
Serviços
Penouces
Zona Industrial das Cardosas
65 m do edifício mais próximo
Fonte: Aditamento ao EIA, Amb&Veritas, Lda – Março de 2011
Fajozes

Existem 2 percursos essenciais que correspondem à circulação entre a zona de empréstimo e de
depósito e a obra e entre o estaleiro e a obra.
No percurso entre a zona de empréstimo/depósito e a obra e com base nas quantidades estimadas
(72.500 m3 e 26.000 m3 de material de empréstimo e de material a depósito, respectivamente) haverá
lugar a cerca de 4.500 cargas (carregamentos), o que corresponde a cerca de 9.000 viagens,
admitindo o EIA que, ao longo dos 18 meses em que decorrem estes trabalhos, um total de 18
viagens/dia útil.
No percurso entre o estaleiro e a obra prevê-se a realização de 8 viagens/dia útil, durante a
realização da obra, podendo diminuir, a partir do 18.º mês, até à conclusão da obra.
Foram ainda avaliados, em alternativa, dois percursos propostos entre a obra e o estaleiro e entre a
obra e o local de empréstimo/depósito, sendo que o designado “percurso alternativo”, tem menos
impactes sociais, uma vez que se desenvolve predominantemente em zonas não urbanizadas,
devendo ser este o percurso a utilizar pelo tráfego pesado afecto à obra.
Foram ainda caracterizadas todas as passagens superiores e inferiores e que, de acordo com o EIA,
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não serão objecto de intervenção, na sua maioria.
Identificação e Avaliação de Impactes
Fase de Construção
Ao nível da economia e emprego os impactes são identificados como positivos, temporários,
indirectos, de média magnitude e significativos.
Os caminhos de acesso à obra serão sobrecarregadas pelo trânsito de veículos pesados de
transporte de materiais, sendo os impactes negativos, temporários, directos e significativos ou muito
significativos. Esta situação será especialmente grave no caso de afecção de Estradas Nacionais,
pois são estas que geralmente comportam uma maior intensidade de tráfego a nível concelhio.
Ocorrerão também impactes temporários decorrentes da redução do número de vias em circulação
na A28, com a inerente redução da velocidade.
Os equipamentos/actividades económicas existentes na área de estudo são sobretudo industrias. De
referir, no entanto, a Escola Básica (a 182 m do eixo da via) situada em Padrão, freguesia de Agrivai,
que tem um total de 215 utentes, dos quais 180 são crianças do jardim-de-infância e do 1º ciclo e o
Quartel Militar da Escola Prática dos Serviços (a partir de 41 m do eixo da via), em Paredes
(freguesia de Beiriz) que tem cerca de 500 utentes. Os impactes são considerados negativos e pouco
significativos.
As acções associadas à fase de construção são responsáveis por alterações marcadas na qualidade
ambiental ao nível das poeiras, vibrações, ruído e alterações na paisagem, constituindo impactes
negativos e pouco significativos e pontuais.
Os impactes negativos são significativos para todos os indivíduos que residem ou laboram nas
edificações localizadas a menos de 50 m do eixo da via, tendo em consideração que as actividades
quotidianas que aí desempenham poderão ser afectadas pelos estímulos indutores de stress que
decorrem das actividades de construção. Os impactes serão pouco significativos a partir dos 50 m.
Fase de Exploração
Não são esperados quaisquer impactes tendo em conta que a via já existia anteriormente ao
alargamento, pelo que se prevê um retorno a uma situação semelhante à anterior à fase de
construção, à qual as pessoas já se encontravam adaptadas. Referem-se impactes positivos,
significativos, directos e permanentes decorrentes da melhoria das acessibilidades, pela melhoria das
condições de circulação na A28 e de uma eventual maior dinamização económica da região.
Medidas de Minimização
No ponto 6 do presente Parecer encontra-se definido o conjunto de elementos a apresentar junto da
Autoridade de AIA previamente ao licenciamento, bem como as medidas de minimização e
programas de monitorização a adoptar, tendo em vista a minimização dos impactes negativos
identificados.
4.8. Uso do Solo e Ordenamento do Território
Uso Actual do Solo
Caracterização da Situação Actual
Considerando a tipologia do projecto em causa e o facto das intervenções na plataforma da actual
infra-estrutura rodoviária se encontrarem projectadas no sentido do aproveitamento da área do
separador central e taludes existentes da A28, não havendo lugar a expropriações, a área de estudo
considerada pelo EIA consistiu num corredor de largura variável, nunca inferior a 200 m, onde se
projectam todas as intervenções necessárias ao alargamento.
A intervenção terá lugar numa área fortemente urbanizada e industrializada, onde as componentes
agrícola e florestal têm ainda uma grande relevância. Em termos de classes de uso actual do solo,
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serão a ocupação agrícola, florestal e a urbana (incluindo a industrial e comercial) as principais
visadas, correspondendo, respectivamente, a uma representação de 45,16%, 24,59% e 9,29% do
total da área de estudo.
Identificação e Avaliação de Impactes
As intervenções a efectuar restringem-se maioritariamente à via propriamente dita (separador central
relvado a incluir na plataforma) e, marginalmente, a manchas florestais (vegetação arbustiva e
vegetação rasteira) que compõem os taludes de aterro e escavação da actual A28, não sendo
inclusivamente considerada a realização de um processo expropriativo para a sua execução. No
entanto, terá de ser considerada igualmente a necessidade de intervenção em algumas passagens
inferiores e na inserção de duas rotundas no Nó da Póvoa de Varzim.
Prevê-se o alargamento da PI 7 ao km 11+482 (junto ao Nó de Perafita), da PI 8 ao km 11+964 (junto
ao Nó com o IC24) e da PI 9 ao km 12+280. Além disto, prevê-se também a readaptação da largura
dos passadiços da PI 6 e o reforço estrutural do separador central da PI 15 e da PI 21. Mais uma vez
todas as intervenções serão realizadas em áreas afectas à actual auto-estrada, até aos limites da sua
vedação, não se traduzindo na afectação dos usos mais relevantes localizados marginalmente à área
de influência da via e, portanto, em impactes negativos sobre estes.
O Estaleiro de apoio à obra e o vazadouro temporário localizar-se-ão na Zona Industrial da Aveleda,
Vila do Conde, e a área de empréstimo e vazadouro definitivo em terrenos afectos a uma pedreira
existente em Alfornelo, também em Vila do Conde. Os acessos a utilizar serão estradas e caminhos
existentes.
Deste modo os impactes negativos sobre a ocupação do solo serão sempre temporários e
reversíveis, de magnitude reduzida e pouco significativos.
Medidas de Minimização
O EIA preconiza um conjunto vasto de medidas centradas na fase de construção, no sentido da
protecção dos solos e de evitar alterações desnecessárias ao uso actual, com as quais se concorda
na generalidade e que se encontram definidas no ponto 6 do presente Parecer.
Ordenamento do Território
Caracterização da Situação Actual
O alargamento da A28 (corredor da actual via) encontra-se contido no Espaço Canal existente (e
previsto nos PDM em vigor), sendo o uso idêntico. No entanto, verificam-se ligeiros desfasamentos
derivados das diferenças de datuns de georreferenciação, diferenças estas que apenas poderão ser
ultrapassadas com a revisão do PDM.
As proximidades mais sensíveis são de Espaços urbanos e urbanizáveis, Zonas de Salvaguarda
Estrita, Zonas não urbanizáveis e Zona de servidão do aqueduto.
O corredor de 400 metros sobre o qual incidirá o alargamento, desenvolve-se essencialmente em
Zonas de Salvaguarda Estrita - RAN e REN - Espaços canais de estradas e espaços agro-florestais.
Este corredor afecta, por concelho:
•
•
•
•

Matosinhos – Zona de Salvaguarda Estrita;
Maia – Espaço Industrial;
Vila do Conde – Zona de Salvaguarda Estrita;
Póvoa de Varzim – Espaços Agro-florestais.

Em termos de condicionantes, refere-se a existência na área de estudo de solos classificados como
RAN e como REN e, afectos aos recursos hídricos, os espaços incluídos no domínio público hídrico.
Conforme os dados do EIA:
• Quanto à RAN, o corredor em estudo contempla cerca de 416,62 hectares de RAN, ocupadas
fundamentalmente por culturas de regadio.
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• Quanto à afectação de REN, teremos as seguintes no corredor em apreço:
o
o
o
o

Áreas de infiltração máxima – 15,33 hectares;
Áreas com risco de erosão – 1,85 hectares;
Leitos de cursos de água – 53,74 hectares;
Zonas ameaçadas pelas cheias – 55,59 hectares.

• Quanto ao Domínio Público Hídrico, ao longo do traçado são atravessadas diversas linhas de
água, com destaque para o rio Ave e o rio Onda. A A28 contempla já diversas passagens
hidráulicas assim como uma ponte que permite a transposição do vale do rio Ave.
Identificação e Avaliação de Impactes
De notar que todas as intervenções ocorrerem no Espaço Canal definido para esta Via (IC1/A28).
Nenhum espaço adjacente à A28 será afectado pelas intervenções previstas, pelo que se conclui pela
integral conformidade deste projecto com os instrumentos de gestão territorial em vigor. Os principais
impactes negativos ocorrerão na fase de construção, pela eventual ocupação de solo com apoios de
obra (temporários), que poderia estar destinado a outros fins.
O mesmo se aplica às condicionantes, dado não haver novas afectações de áreas condicionadas.
Ainda assim, considera-se de referir que as áreas de REN calculadas no corredor de 400 m, sujeito a
estudo, o foram erradamente já que, nos concelhos de Matosinhos e de Vila do Conde são
compatibilizadas afectações em “Zonas Ameaçadas pelas Cheias”, sistema que, nestes concelhos
não tem representação.
Na fase de exploração considera-se que os impactes serão positivos em matéria de melhoria das
acessibilidades, concretizando os objectivos do planeamento municipal e da sua estratégia de
desenvolvimento local, podendo contribuir para o desenvolvimento dos vários pólos industriais e
urbanos existentes ao longo da A28.
Medidas de Minimização
No ponto 6 do presente Parecer encontram-se definidas as medidas indispensáveis à efectiva
minimização dos principais impactes negativos identificados e que, na globalidade, se encontram
previstas no EIA.
4.9. Património
Caracterização da Situação Actual
Para a caracterização da situação actual (com base num corredor de 400 m de largura centrada ao
eixo da via, isto é, 200 + 200 m), a metodologia utilizada pelo EIA assentou na pesquisa bibliográfica
e documental, com a consulta dos inventários patrimoniais das entidades da tutela, e no
levantamento toponímico e fisiográfico. O trabalho de campo consistiu na prospecção sistemática da
área de implementação do projecto durante o qual se procedeu também à relocalização das
ocorrências aí situadas e identificadas durante a pesquisa documental. São assinaladas no EIA
dificuldades durante a prospecção devido ao coberto vegetal existente em algumas áreas.
Considera-se esta metodologia adequada ao tipo de projecto e à fase em que este foi apresentado
em sede de avaliação de impacte ambiental.
No enquadramento histórico e arqueológico são referidas diacronicamente as principais ocorrências
patrimoniais conhecidas nos concelhos atravessados pelo projecto que realça o seu potencial, e que
revela indícios de ocupação humana desde a Pré-História Antiga, persistindo em todos os outros
períodos históricos uma continuidade da ocupação do território.
Da aplicação da referida metodologia resultou a identificação na área de estudo de 10 ocorrências
patrimoniais, integráveis no património arqueológico (7 ocorrências) e edificado/etnográfico (4
ocorrências), tendo as mesmas sido cartografadas e objecto da elaboração de fichas patrimoniais
individualizadas.
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No trabalho de campo realizado, apenas foram registadas evidências das ocorrências n.º 4 (Alminha
em Gândara), n.º 5 (Marco de demarcação régia), n.º 7 (Aqueduto de Santa Clara), n.º 9 (Cruzeiro de
Giesteira) e n.º 10 (Alminha de Giesteira 1). A estas cinco ocorrências foi atribuído um valor
patrimonial correlativo, de acordo com os critérios especificados no EIA.
As ocorrências n.º 1 (Campo das Mamoas), n.º 2 (Lumbelo), n.º 3 (Cabanelas – Lavra), n.º 6 (Castro
de Argivai) e 8 (Paredes), correspondem a valores arqueológicos identificados apenas pela recolha
de informação, dos quais não se registaram evidências aquando do trabalho de campo, pelo que não
lhes foi atribuído qualquer valor patrimonial correlativo. No caso do Castro de Argivai esta situação
relaciona-se com o facto do sítio se localizar na área do IC1 (actual A28) que terá sido
substancialmente alterada durante as obras de construção do nó existente.
Relativamente ao património edificado destaca-se o Aqueduto de Santa Clara (ocorrência n.º 7),
classificado como Monumento Nacional, que nasce no Mosteiro de Santa Clara com uma extensão
que ultrapassa o actual limite do concelho de Vila do Conde. Procedeu-se à relocalização da parte
localizada na área de estudo.
Avaliação de Impactes
Da caracterização e levantamento efectuados, conclui-se que, com excepção do Aqueduto de Santa
Clara, classificado como Monumento Nacional, não existem ocorrências de interesse patrimonial
passíveis de afectação directa pelo projecto, encontrando-se devidamente salvaguardadas as
restantes situações no âmbito deste factor ambiental. No entanto, ao nível arqueológico, devido à
proximidade dos sítios arqueológicos com a via a alargar, não se deverá excluir a possibilidade de
ocorrência de vestígios relacionados com estes sítios e a sua afectação durante a fase de construção.
Relativamente ao Castro de Argivai, apesar de não se encontrarem vestígios, toda a área do nó é
sensível do ponto de vista arqueológico.
Por força da intercepção do traçado da A28 existente com o Aqueduto de Santa Clara, os maiores
impactes ocorrerão sobre este Monumento Nacional, associados à fase de construção (decorrentes
da circulação de maquinaria pesada) que poderão ser evitados com a adopção das adequadas
medidas de minimização.
Na generalidade, e pelas características específicas de que se reveste o projecto em análise, o
alargamento deste sublanço da A28 implicará apenas impactes indirectos, temporários e de
magnitude reduzida sobre o património, decorrentes, sobretudo, das acções de desmatação e
decapagem dos solos e movimentações de terras, nomeadamente pela execução de aterros e
escavações.
Não foram identificados impactes para a fase de exploração.
Medidas de Minimização
O EIA preconiza medidas de minimização com as quais genericamente se concorda ainda que alguns
aspectos careçam de reformulação, considerando-se ainda necessário adoptar outras medidas
adicionais de carácter geral. Deste modo, no ponto 6 do presente Parecer encontram-se definidas as
medidas cuja adopção se considera indispensável, tendo em vista a efectiva minimização dos
impactes negativos identificados.
4.10. Paisagem
Enquadramento Geral
O presente projecto diz respeito ao alargamento do sublanço da A28 (IC1), entre o Freixieiro e a
Póvoa do Varzim. O troço em estudo atravessa os concelhos de Matosinhos, Maia, Vila do Conde e
Póvoa do Varzim, entre o sublanço Sendim/Freixieiro, ao km 9+825 e o sublanço Póvoa do
Varzim/Mindelo, ao km 32+825, numa extensão total de 23 km. O alargamento da plataforma de 2x2
vias para 2x3 vias é concretizado pelo aproveitamento do actual separador central (largura variável
entre os 0.60 m até 5.60 m) e, nalguns troços, desenvolve-se para o exterior, mobilizando a largura
das bermas direitas e, mesmo, consubstanciando a mobilização de larguras adicionais à actual
plataforma, ainda que com o limite físico das vedações actuais.
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O alargamento para o interior e para o exterior surge justificado pela necessidade de serem
garantidas adequadas vias de inserção (de aceleração e de abrandamento) e de entrecruzamento. O
alargamento considerado obriga também ao alargamento de algumas passagens inferiores (PI 7, PI 8
e PI 9) e à readaptação da largura dos passadiços laterais da PI 6. Apresenta em toda a extensão 8
nós: Freixieiro, Perafita, IC24, Angeiras, Modivas, EN104, Vila do Conde e Póvoa de Varzim.
Referem-se seguidamente as alterações mais significativas para cada troço:
• km 9+825 – km 10+075: Não haverá alargamento em virtude da plataforma apresentar
actualmente 2x3 vias, mas haverá compatibilização das vias de inserção com os ramos dos
nós existentes.
• km 10+075 – km 12+450: O alargamento da plataforma far-se-á para o interior e exterior,
implicando um aumento da zona terraplanada adjacente à plataforma. Haverá alargamento das
PI 7, PI 8 e PI 9 e redução da largura do actual passadiço da PI 6 (sentido Sul/Norte).
• km 12+450 – km 32+850: O alargamento será feito para o interior à custa da faixa de terreno
de 5,60 m associada ao separador central, substituído por um separador tipo New-Jersey, de
0,60 m de largura. Nesta secção também se prevê o reforço estrutural das PI 15 (Nó de
Modivas) e PI 21 (Nó de Vila do Conde). Entre o km 14+720 e o km 14+925 (sentido Sul/Norte)
é necessário fazer a contenção do muro em betão, com 205 m de extensão. O Nó da Póvoa do
Varzim será objecto de reformulação ao nível da via secundária, com a introdução de
intersecções giratórias em vez das actuais vias de viragem à esquerda.
As principais linhas de água atravessadas pela actual A28 são o rio Ave, ao km 27+900, e o rio Onda,
ao km 17+150. Todas as linhas de água atravessadas pela actual A28 no troço Freixieiro/Póvoa do
Varzim são restabelecidas através de passagens hidráulicas, com excepção do rio Ave que é
sobrepassado através de uma ponte.
Caracterização da Situação Actual
Estrutura Geral da Paisagem
O traçado em análise desenvolve-se paralelamente à costa Atlântica, no Noroeste de Portugal
Continental, entre Douro e Minho, entre as cidades de Matosinhos e Póvoa de Varzim (distrito do
Porto). O projecto localiza-se Bacias Hidrográficas do Cávado, Ave e Leça, de Norte para Sul.
Destacam-se de Sul para Norte, algumas das linhas de água atravessadas pela A28, entre outras: rio
Joane, ribeira de Moinhos, rio Onda, ribeiro da Granja, ribeira de Varziela e o rio Ave. Junto à linha de
costa, o relevo apresenta-se aplanado, tornando-se progressivamente mais acidentado para o
interior, onde surgem áreas mais declivosas, principalmente nas encostas que drenam para o rio Ave.
Na franja da área metropolitana de Matosinhos, o território apresenta-se muito humanizado, com
povoamentos densos onde proliferam equipamentos e infra-estruturas diversas, sem ordenamento.
Mais a Norte, o território é marcado pela presença do vale do rio Ave, existindo uma forte ocupação
agro-florestal, com áreas agrícolas ligadas a sistemas agro-pecuários e sistemas agrícolas
tradicionais, e manchas florestais de pinheiro bravo e eucalipto. Nesta área, a expansão de núcleos
populacionais e industriais sem ordenamento, criou uma malha sem coerência, responsável pela
perda das características rurais desta paisagem.
Análise Estrutural e Funcional da Paisagem
A Paisagem compreende uma componente estrutural e funcional, sendo esta avaliada pela
identificação e caracterização das Unidades Homogéneas que a compõem. Em termos paisagísticos
e de acordo com Cancela d’Abreu et al. (2004), a área em estudo insere-se em quatro grandes
unidades homogéneas de paisagem: “Grande Porto”, “Litoral a Norte do Porto”, “Vale do Ave” e
“Entre Cávado e Ave”. No EIA, foram definidas 8 subunidades de paisagem que se distribuem no
território transversalmente às anteriores unidades, com a seguinte caracterização:
• SUP 1 – Ocupação Florestal: ocorre nos terrenos mais acidentados, com domínio de
povoamentos florestais de folhosas, organizadas em talhões, e povoamentos de resinosas de
menor densidade e estrutura menos organizada.
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• SUP 2 – Ocupação Agrícola: terrenos agrícolas com declives suaves a moderados,
distribuindo-se maioritariamente nas periferias dos aglomerados urbanos ou na proximidade
dos cursos de água. O predomínio do minifúndio, contribui para o carácter compartimentado da
paisagem. A principal cultura é o milho.
• SUP 3 – Rio Ave: corresponde ao vale do rio Ave com suas margens, por vezes agricultadas,
quando fora dos limites urbanos e alguns troços de galeria ripícola.
• SUP 4 – Povoamento urbano disperso: apresenta um elevado grau de humanização com uma
matriz urbano-rural, densamente povoada mas dispersa e desorganizada, constituída por
habitações, industrias e equipamentos. Verifica-se também que existem várias áreas de
carácter expectante entre o edificado e alguns sistemas florestais e agrícolas. A
desorganização das construções e da densa rede viária resultam numa elevada fragmentação
da paisagem.
• SUP 5 – Povoamento urbano consolidado: caracteriza-se por apresentar uma estrutura urbana
(Leça da Palmeira e Santa Cruz do Bispo e periferia) consolidada e compacta assente numa
rede viária ordenada e hierarquizada. O espaço urbano apresenta um padrão relativamente
homogéneo e corresponde a áreas com declives suaves. Nesta unidade, de referir também a
presença de uma grande infra-estrutura - o Aeroporto Sá Carneiro.
• SUP 6 – Povoamento Urbano Disperso a Norte de Póvoa do Varzim: caracteriza-se por um
relevo aplanado. A ocupação edificada apresenta-se dispersa ao longo das vias rodoviárias.
Apresenta intensa ocupação agrícola associada à presença de solos férteis.
• SUP 7 – Frente Marítima com Povoamento Urbano Consolidado: caracteriza-se pelo tecido
urbano consolidado das povoações que se localizam ao longo da linha de costa na área de
estudo. Esta unidade apresenta uma densa rede viária e é rica em património arquitectónico.
Destacam-se Póvoa de Varzim, Vila do Conde, Bairro da Louça e Labruge.
• SUP 8 – Oceano Atlântico – corresponde à área de mar abrangida pela área de estudo.
• SUP 9 – Frente Costeira sem Edificação: corresponde à linha de frente costeira naturalizada,
com declives suaves, ocupada sistemas dunares e pinhais. Nesta unidade não existe tecido
urbano consolidado. Destaca-se que parte da área da Paisagem Protegida Regional do Litoral
da Vila do Conde e Reserva Ornitológica do Mindelo se integra nesta subunidade.
Em síntese e considerando particularmente os 400 m do corredor, o traçado desenvolve-se
maioritariamente, cerca de 62%, na Subunidade de Paisagem “Povoamento Urbano Disperso”.
Análise visual da Paisagem
A Paisagem compreende também uma componente cénica, caracterizada com base em três
parâmetros: Qualidade Visual, Absorção Visual e Sensibilidade Visual. No que respeita a esta
análise, a área de estudo, de acordo com a cartografia, define-se da seguinte forma:
• Qualidade Visual: o traçado em análise insere-se maioritariamente em área classificada como
tendo Qualidade Média, embora frequentemente intercalada por áreas, de dimensão
significativa, classificadas como de Qualidade Reduzida. Pontualmente apresenta Qualidade
Elevada, com particular destaque para as áreas agrícolas da várzea do rio Ave e respectivas
margens. Destacam-se ainda, pela sua extensão os troços que têm lugar em áreas com
dimensão significativa e que apresentam Qualidade Visual Reduzida: km 9+825 – km 11+250 e
km 18+000 – km 21+000. Associa-se Qualidade Visual Reduzida a Média a áreas: urbanas e
industriais descaracterizadas e dispersas; manchas de povoamentos florestais de folhosas e
resinosas e áreas agrícolas nas periferias dos aglomerados urbanos.
• Capacidade de Absorção: o traçado em análise insere-se maioritariamente em área
classificada como tendo Capacidade de Absorção Elevada. Pontualmente, atravessa áreas
com Média, das quais se destacam pela sua extensão, os troços que têm lugar em áreas com
dimensão significativa e que apresentam Capacidade de Absorção Média: km 9+825 – km
11+500; km 15+000 – km 16+750 e km 31+250 até ao Nó da Póvoa do Varzim.
• Sensibilidade Visual: o traçado em análise insere-se maioritariamente em área classificada
como tendo Sensibilidade Reduzida a Média. Pontualmente é intercalada por áreas, de
dimensão significativa, classificadas como de Sensibilidade Elevada e que se localizam grosso
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modo, na envolvente do rio Ave com desenvolvimento para Sul deste, sensivelmente entre os
km 25+000 – km 28+000, embora de forma não contínua. Nesta classe é de referir ainda as
áreas agrícolas de Labruge (km 17+00) associadas ao rio Onda e junto a Paredes (km 30+000
– km 31+000). Realça-se ainda que o rio Ave e margens (galeria ripícola) se classificam como
tendo Sensibilidade Visual Muito Elevada.
Identificação e Avaliação de Impactes
No EIA identificaram-se os seguintes impactes negativos:
Fase de construção
• Desmatação do terreno e decapagem dos solos: Redução da qualidade visual devido à
eliminação do coberto vegetal (estratos arbóreo, arbustivo e herbáceo existentes) ficando o
solo a descoberto temporariamente. Impacte negativo, temporário, reversível, de reduzida
magnitude e pouco significativo.
• Alteração da morfologia original do terreno: movimentação de terras (aterros, escavações e
terraplenagens): Impacte negativo, permanente, irreversível, reduzida magnitude e pouco
significativo.
• Alteração do uso do solo: novas áreas pavimentadas - Impacte negativo, permanente,
irreversível, reduzida magnitude e pouco significativo e de média magnitude a significativo
(Introdução das rotundas no Nó de Póvoa de Varzim).
• Desorganização espacial e visual: áreas de apoio à obra, circulação de veículos, obras de
reforço nas passagens inferiores, poeiras - Impacte negativo, temporário, reversível, de
reduzida magnitude e pouco significativo.
Identificam-se as situações mais graves, com impacte negativo, média magnitude e significativos:
• Aterro entre os km 10+600 e 11+010, no sentido Sul/Norte, com 8,8 m de altura e 410 m de
extensão.
• Aterro entre os km 11+100 e 11+380 no sentido Norte/Sul, com 8,1 m de altura e 280 m de
extensão.
• Aterro entre os km 11+650 e 11+950 no sentido Norte/Sul, com 5,7 m de altura e 300 m de
extensão.
Fase de exploração
Nesta fase, os impactes negativos originados em fase de construção, resultantes da alteração da
função e utilização dos espaços, e dos movimentos de terra do alargamento da via assumirão um
carácter definitivo.
De salientar a substituição do actual separador central da via com ocupação herbáceo-arbustiva, por
barreiras de protecção rígidas do tipo “New-Jersey”, originando um impacte negativo, permanente,
irreversível, de média magnitude e significativo.
Impactes Cumulativos
O EIA não considerou existirem impactes cumulativos.
Síntese Conclusiva
A execução deste projecto implicará naturalmente alterações da paisagem pelas perturbações e
impactes decorrentes da natureza deste tipo de obras. No entanto, e apesar de se realizarem obras
numa extensão de 23 km, com uma previsão temporal de 34 meses, dado as intervenções mais
expressivas ocorrerem nos taludes laterais e por isso com maior exposição visual, essas intervenções
dão-se em áreas relativamente reduzidas e de certa forma localizadas.
Como se trata de um projecto de alargamento da plataforma sobretudo para o interior da actual via, o
projecto tem um impacte negativo e permanente de reduzida magnitude e significância, no
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enquadramento da paisagem envolvente. Porém, verifica-se que existirá também um impacte
negativo, que se prende com a substituição da actual faixa de terreno, com herbáceas e arbustos,
associada ao separador central, por barreiras de protecção rígidas, que se fará sentir particularmente
sobre o utilizador da auto-estrada. Em virtude dessa alteração cénica que tornará visualmente menos
interessante e mais monótono o interior deste espaço canal, poderá considerar-se nesta perspectiva
que o impacte é significativo sobre os utilizadores da mesma enquanto observadores temporários.
O cumprimento de todas as medidas de minimização do conjunto dos diferentes factores ambientais,
associado à implementação integral do Projecto de Integração Paisagística (PIP), o qual, contudo,
carece de reformulação, contribuirão sinergicamente para a redução do impacte ambiental desta
obra. Acresce ainda, que a verificar-se a possibilidade de cumprimento do PIP concomitantemente
com o término de diferentes frentes de obra, os referidos impactes terão menor expressão temporal.
Tal como referido, o alargamento da plataforma conduzirá ao desaparecimento da faixa de vegetação
herbáceo-arbustiva existente no separador central, alteração que se considera ter um impacte
negativo resultante da perda de qualidade visual e que se repercute simultaneamente, quer na
integração paisagística desta infra-estrutura viária, quer na comodidade e conforto visual do utente,
pela maior monotonia adquirida pelo espaço canal.
Durante a visita ao traçado da infra-estrutura verificou-se que as áreas (taludes) laterais adjacentes à
via, passagens hidráulicas, passagens agrícolas, zonas de encontro das obras de arte e restantes
áreas, apresentavam uma reduzida presença de vegetação arbustiva e manutenção (a mero título de
exemplo refere-se a zona envolvente do km 23+900 e da PH 23-1). Daqui decorre, que ao impacte
visual associado à perda da faixa de vegetação do separador central acresce a monotonia e a fraca
qualidade visual das áreas laterais adjacentes à via, constituindo-se de certa forma como um efeito
visual cumulativo.
Esta perda de qualidade cénica, poderá ser parcialmente compensada através da requalificação das
referidas áreas. Assim, o Projecto de Integração Paisagística (PIP) deverá ser reformulado, de modo
a contemplar a recuperação de todas as áreas que se encontrem degradadas em toda a extensão
dos 23 km do sublanço (incluindo aquelas onde não estão previstas intervenções), com vista à
recuperação da qualidade cénica para o utilizador e contribuindo em simultâneo e favoravelmente
para a integração da infra-estrutura na paisagem envolvente.
Essa integração deverá ser realizada através de propostas adequadas a integrar no PIP reformulado,
e a apresentar à Autoridade de AIA previamente ao licenciamento, para validação. Para o efeito,
encontram-se definidos no ponto 6 do presente Parecer, as principais orientações para reformulação
do PIP, bem como as medidas de minimização a adoptar tendo em vista a efectiva minimização dos
impactes negativos identificados.
4.11. Gestão de Resíduos
Os impactes associados à produção de resíduos dependem em primeiro lugar da aplicação dos
princípios da prevenção e redução, mas também, no âmbito da sua gestão, das condições de
triagem, armazenamento, transporte, operações de valorização e destino dos resíduos gerados.
Neste contexto, merece destaque pela positiva o facto do EIA referir que no âmbito do projecto está
previsto o reaproveitamento do material betuminoso proveniente da demolição do pavimento
existente (não sendo contudo apresentada qualquer quantificação), para aplicação em camadas de
sub-base (tout-venant) e, eventualmente, para incorporar em misturas betuminosas. Nesta matéria o
Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD) apresentado,
indica a reutilização em obra de 2.864 m3 de misturas betuminosas, provenientes da fresagem de
camadas dos pavimentos existentes e da demolição do pavimento na dependência de obras de arte
por forma a conferir-lhes o gabarito necessário.
Será na fase de construção que se verificará a maior produção de resíduos, decorrente da execução
do projecto, encontrando-se essa produção relacionada essencialmente com as operações
construtivas necessárias, nomeadamente a implantação, funcionamento e desactivação do(s)
estaleiro(s), operações de desmatação dos terrenos, execução de escavações e aterros e
movimentação de terras, fresagem do pavimento, execução da estrutura de contenção, trabalhos nas
obras de arte a intervencionar e integração paisagística.
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Atendendo à identificação e classificação dos resíduos que irão ser gerados, apresentados no EIA e
no PPGRCD em conformidade com os códigos da Lista Europeia de Resíduos (Portaria n.º 209/2004,
de 3 de Março), não se perspectivam dificuldades na sua gestão, face à cobertura e capacidade já
instalada da rede nacional de sistemas e de operadores de gestão de resíduos, pelo que se
perspectiva que os impactes não se irão revelar significativos.
No que diz respeito aos solos e rochas não contaminados sobrantes (embora exista um défice de
terras, nem todo o material gerado apresentará características adequadas para reutilização), foram
estimados no EIA quantitativos da ordem de 26.000 m3, cujo destino será a pedreira existente a cerca
de 7 km da A28, na freguesia de Fornelo, concelho de Vila do Conde, devidamente licenciada pela
Direcção Regional de Economia do Norte (DRE-N).
Na fase de exploração, a produção de resíduos estará essencialmente relacionada com as operações
de manutenção da infra-estrutura rodoviária e áreas verdes envolventes, não se perspectivando de
igual modo que os impactes sejam significativos.
O PPGRCD identifica um conjunto de requisitos para a correcta gestão dos resíduos produzidos em
obra, os quais se reportam fundamentalmente a procedimentos de boas práticas relativamente à
triagem e armazenamento temporário dos diferentes tipos de resíduos produzidos, e que traduzem no
essencial o exigido nas disposições legais aplicáveis nesta matéria, sendo, como tal, de cumprimento
obrigatório. Neste contexto, chama-se a atenção para as exigências legais em relação aos seguintes
aspectos:
•
•
•
•
•
•

Reutilização de solos e rochas não contaminados.
Utilização de RCD em obra.
Triagem de RCD.
Deposição de RCD em aterro.
Transporte de RCD.
Licenciamento das operações de gestão de RCD.

5. RESULTADOS DA CONSULTA PÚBLICA
A consulta pública decorreu durante 25 dias úteis, com início em 28 de Abril de 2011 e final em 1 de
Junho de 2011. Durante o período de consulta pública foram recebidos 7 pareceres com a seguinte
proveniência:
• Entidades da Administração Central
o
o
o
o
o

ANACOM – Autoridade Nacional de Comunicações
DGADR – Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural
DRAP-N – Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Norte
EMFA – Estado Maior da Força Aérea
DGEG – Direcção-Geral de Energia e Geologia

• Outras Entidades
o ANA – Aeroportos de Portugal, SA
o EP – Estradas de Portugal, SA
A análise dos pareceres recebidos, cujos aspectos mais relevantes se sintetizam em seguida, não
indicia qualquer objecção à implantação do projecto. Nos casos em que o projecto colide com outros
da sua competência, as entidades apontam algumas medidas e recomendações.
A ANACOM informa não ter qualquer objecção ao projecto dado ter verificado não existirem,
actualmente, quaisquer servidões radioeléctricas constituídas ou, em vias de constituição, que
imponham condicionantes sobre a área de estudo em causa.
A DGADR informa que o projecto não interfere com outros da sua competência, pelo que nada tem a
opor, referindo, no entanto, que deverá ser consultada a DRAP-N relativamente a possíveis
interferências com projectos da sua competência.
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A DRAP-N refere não estarem previstos impactes negativos para a agricultura ou populações
agrícolas.
O EMFA informa que o projecto não se encontra abrangido por qualquer servidão de unidades
afectas à Força Aérea.
Comentário da CA: nada a assinalar.
A DGEG verificou que existe manifesta interferência com parte do traçado do Ramal Industrial de
Leça, já construído, com uma extensão de 25 km (com início na localidade de Queredelo, a cerca de
4 km a Sudoeste da cidade de Trofa e final na estação GRMS 4149, na localidade de Perafita, no
concelho de Matosinhos), que constitui propriedade concessionária REN Gasodutos, SA, pelo que
deverão ser integralmente cumpridas todas as disposições estabelecidas na legislação específica
aplicável respeitante às condições de segurança do gasoduto, nomeadamente no que refere às
disposições das servidões administrativas, distâncias mínimas de segurança e restrições de utilidade
pública vigentes. Assim, na vizinhança das tubagens do referido ramal não se poderão realizar
quaisquer trabalhos susceptíveis de as afectar, directa ou indirectamente, sem que sejam tomadas
todas as precauções consideradas suficientes pela REN Gasodutos, SA que disponibilizará, a partir
do seu centro regional de operações de rede, os meios necessários ao devido acompanhamento dos
trabalhos. Refere, ainda, que na faixa de servidão do gasoduto, a realização de trabalhos carece da
apreciação técnica da REN Gasodutos, SA e da autorização prévia da DGEG, que deverá dar o seu
assentimento ao método de realização dos trabalhos.
Comentário da CA: A interferência com o gasoduto em questão foi devidamente identificada no
projecto de execução (volume P17 Serviços Afectados), bem como no EIA. Nesta matéria o projecto
preconiza medidas cautelares no sentido de garantir a não afectação e o acompanhamento por
técnicos credenciados pelo operador REN Gasodutos, SA. Face à relevância desta questão, a CA
definiu igualmente uma condicionante por forma a ficar garantida a compatibilização entre as
diferentes infra-estruturas.
A ANA, SA constata que a área do projecto está abrangida pela servidão aeronáutica do Aeroporto
Francisco de Sá Carneiro. Adverte, no entanto, que outras situações afectas ao projecto como sejam
a localização de estaleiros e outros locais de vazadouro, alterações a passagens superiores e obras
de arte, e introdução de elementos informativos verticais, assim como iluminação da via, deverão
igualmente respeitar a Servidão Aeronáutica do Aeroporto Francisco de Sá Carneiro, devendo ser,
igualmente, objecto de pareceres específicos. Refere, também, esta entidade que nesta
condicionante, estão englobadas as alterações previstas no Plano Director de Desenvolvimento do
Aeroporto e, ainda, que deverá, ser consultada a Força Aérea Portuguesa.
Comentário da CA: A interferência com a servidão aeronáutica do Aeroporto Francisco Sá Carneiro
foi devidamente identificada no EIA. Não obstante, e face à relevância desta questão, a CA definiu
igualmente uma condicionante por forma a ficar garantida a compatibilização entre as diferentes infraestruturas.
A EP, SA informa que o projecto interfere com as seguintes infra-estruturas rodoviárias sob a sua
jurisdição: EN205 (correspondente à PA 7); EN13 (correspondente ao atravessamento PI 15); EN206
(no atravessamento da PI 18); e o acesso entre a rotunda da EN13 (km 17+900) e o entroncamento
(km 18+6009) com a PS 17, aproximadamente.
Sendo que o projecto prevê a intervenção em algumas passagens inferiores, estando projectado o
reforço estrutural (na zona adstrita ao actual separador central) da PI 15, considera que as restantes
infra-estruturas deverão ser igualmente repostas de forma a manter as características de serviço e
que, durante a execução da obra deverão ser asseguradas as condições de circulação nas infraestruturas rodoviárias sob sua jurisdição, devendo os projectos de desvio de trânsito (se aplicável)
serem submetidos à sua aprovação.
Comentário da CA: O projecto contempla intervenções nas obras de arte PI 6 (redução da largura do
actual passadiço no sentido sul/norte), PI 7 (prolongamento no sentido sul/norte e reforço estrutural),
PI 8 (prolongamento no sentido norte/sul e reforço estrutural), PI 9 (prolongamento em ambos os
sentidos), PI 15 (reforço estrutural) e PI 21 (reforço estrutural). As preocupações manifestadas pela
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EP, SA consideram-se pertinentes, pelo que a CA definiu uma condicionante no sentido de garantir
que serão asseguradas as condições de circulação nas diferentes infra-estruturas rodoviárias quando
das intervenções nas obras de arte.
Conclusão
Os resultados da Consulta Pública mostraram uma reduzida participação, sendo contudo de salientar
o facto de não ter havido objecções ao projecto. Relativamente aos contributos recebidos salientamse as preocupações manifestadas com a afectação de serviços existentes e a necessidade da
compatibilização das diferentes infra-estruturas. De referir que estas interferências, na sua totalidade,
se encontram devidamente identificadas no projecto de execução e no EIA e acauteladas no Parecer
da CA.
Nota:
Fora do período de Consulta Pública foram recebidos 2 pareceres provenientes da Câmara Municipal
de Matosinhos e da Câmara Municipal da Maia, dos quais se destacam os seguintes aspectos:
A Câmara Municipal de Matosinhos reitera a necessidade de implementar todas as medidas de
minimização propostas de modo a evitar, minimizar ou compensar os impactes negativos e potenciar
os positivos associados ao projecto, bem como os planos e programas de monitorização previstos.
Para além do já preconizado no EIA, esta entidade sugere ainda:
• Elaborar um estudo a fim de serem identificados, na proximidade na via, os pontos sensíveis
em função das suas características específicas (zonas de serviços, escolas, estabelecimentos
de saúde, edifícios de habitação) e do seu valor patrimonial intrínseco.
• A escolha dos locais para a implantação de estaleiros deverá cumprir critérios rigorosos de
localização, respeitando os condicionamentos RAN e REN, espaços urbanos, domínios
hídricos e zonas sensíveis.
• Deverá ser elaborado um projecto de integração paisagística que preveja soluções de
recuperação e integração paisagística de todo o troço em estudo, assim como, de áreas mais
específicas da envolvente como, por exemplo, áreas de aparcamento automóvel e de lazer.
• Nas proximidades da futura auto-estrada, o impacte visual e paisagístico da A28 continua,
desde a sua construção, a ser desvalorizado relativamente aos aglomerados urbanos
adjacentes a poente e a nascente, alguns deles com características rurais que por razões
patrimoniais interessa salvaguardar.
• Fazer o acompanhamento arqueológico da obra.
Comentário da CA: Todas estas questões foram já tratadas em sede do projecto de execução e/ou
pelo EIA. De facto, os locais sensíveis e respectivas características específicas encontram-se
identificados no EIA, a localização do estaleiro encontra-se já definida na Zona Industrial de Aveleda,
no concelho de Vila do Conde, numa área de carácter expectante, terraplenada, sem vegetação
associada, a cerca de 400 m a este do Nó de Angeiras da A28, o EIA integra já o Projecto de
Integração Paisagística e o acompanhamento arqueológico da obra encontra-se previsto no EIA
através de uma medida de minimização específica para o efeito.
• Manter, em boas condições, todos os movimentos e circulações na zona envolvente à via, na
altura em que for necessária a interrupção da mesma, para execução das obras.
• Salvaguardados os actuais ou criadas alternativas de acesso a todas as propriedades
interferidas pelo alargamento da A28 ao longo do seu percurso, assim como, de forma
regulamentar, garantir a continuidade e o bom funcionamento de todas as vias, passeios, baias
e parques de estacionamento, separadores centrais, placas ajardinadas ou outros espaços
públicos, quando as houver, dando especial atenção ao rebaixamento dos passeios, dos ilhéus
e separadores e às rampas a executar, nas zonas de atravessamento de peões, para permitir,
uma cada vez maior facilidade no acesso aos espaços públicos envolventes, por todos aqueles
cidadãos de mobilidade condicionada ou reduzida.
• Realizar campanhas de monitorização de vibrações para os pontos identificados como
sensíveis, para aferir o grau de incomodidade induzido pela obra.
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Comentário da CA: De acordo com o projecto de execução e com o EIA, a obra será executada sem
interrupções do funcionamento da A28, garantindo-se sempre condições adequadas de circulação e
de sinalização das alterações e restrições efectuadas. Também, de acordo com o EIA, a circulação
da maquinaria afecta à obra far-se-á quase exclusivamente na área afecta à actual plataforma.
As intervenções para o alargamento da A28 serão feitas a partir da actual plataforma da via,
aproveitando a área do separador central e taludes existentes, pelo que o alargamento da plataforma
mobiliza apenas o actual espaço disponível até ao limite da vedação existente. Desta forma não
haverá lugar a quaisquer expropriações, nem a interferências com acessos a propriedades.
Ainda de acordo com o projecto de execução e o EIA, os terrenos envolvidos nas escavações são
escaváveis mediante a aplicação de meios mecânicos com uso de máquinas de lâmina, dado o
estado de alteração elevado do maciço granítico, na generalidade muito alterado e decomposto e,
também, à presença de terrenos de cobertura de natureza areno-pelítica, não se perspectivando
deste modo a ocorrência significativa de vibrações. Não obstante, a CA definiu uma medida de
minimização específica para o caso de eventual utilização de explosivos, encontrando-se também
estabelecida a necessidade de ser elaborado um Relatório com a identificação dos edifícios
susceptíveis de sofrer danos directa ou indirectamente relacionados com a obra, registo fotográfico e
localização em planta, para referência.
• Condicionar os circuitos a percorrer no transporte terras, sendo que a sua selecção deverá ter
atenção o estado actual dos pavimentos e a sua capacidade de carga.
Comentário da CA: O material de empréstimo irá ser obtido numa pedreira existente a cerca de 7 km
da A28, na freguesia de Fornelo, concelho de Vila do Conde, devidamente licenciada pela Direcção
Regional de Economia do Norte (DRE-N), com acesso através da EN104 e da EM534, implicando a
travessia de diversos aglomerados populacionais. Contudo, no decurso da visita ao traçado efectuado
pela CA foi possível definir um caminho alternativo, através da EN104, EN318 e EN13, o qual se
afigura preferencial do ponto de vista da afectação social.
• Dar especial atenção ao sistema de drenagem existente e a desenvolver na envolvente da via,
pois têm sido frequentes as inundações de determinadas áreas a nascente da mesma, sendo a
Rua do Senhor, por volta do km 12+600, a situação mais crítica de inundações constantes.
Comentário da CA: Esta preocupação considera-se relevante, pelo que a CA definiu uma
condicionante no sentido da AENL, SA equacionar esta questão em conjunto com a Câmara
Municipal de Matosinhos.
Embora não manifestando qualquer oposição ao projecto, a Autarquia entende que não faz sentido
promover o alargamento da A28 procurando criar melhores condições de circulação e de
acessibilidade local e regional, sem que se equacione uma solução integrada que dê resposta aos
vários constrangimentos viários existentes, nomeadamente a resolução de um dos maiores pontos de
constrangimento viário, o Nó do Freixieiro.
Assinala ainda a necessidade urgente de uma ligação em canal dedicado entre a A28 e a Refinaria
do Norte/Petrogal, para retirar da malha urbana algumas centenas de veículos pesados de transporte
de combustíveis e, ainda, a articulação e ligação viária do Centro de Carga Aérea do Aeroporto Sá
Carneiro com a rede viária nacional já prevista no Plano do Aeroporto.
Comentário da CA: As preocupações manifestadas com a melhoria da rede viária envolvente e a
segurança da circulação, relacionadas nomeadamente com eventuais alterações do Nó do Freixieiro
e com as ligações à Refinaria do Norte/Petrogal e ao Centro de Carga Aérea do Aeroporto Sá
Carneiro são relevantes, embora ultrapassem claramente o mandato da AENL, SA. Deste modo, a
CA incorporou-as no conjunto de recomendações à entidade licenciadora (InIR – Instituto de InfraEstruturas Rodoviárias, IP), para análise no âmbito das competências próprias daquela entidade.
A Câmara Municipal da Maia, tendo como horizonte o enraizamento harmonioso do Aeroporto
Francisco Sá Carneiro e todas as actividades que com ele convivem na unidade territorial e na
comunidade urbana envolvente, salienta a prioridade de investimento de modo a garantir a
implantação do novo Nó com a A28. Este Nó, refere, permitirá drenar, de forma organizada e
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funcional, todo o tráfego automóvel do novo Centro Logístico de Carga Aérea que actualmente
descarrega no arruamento local de carácter residencial e rural, Rua Vilar do Senhor.
Comentário da CA: A preocupação manifestada com a melhoria da rede viária envolvente e a
segurança da circulação, relacionada com a necessidade de um novo Nó na A28, e à semelhança do
referido anteriormente, ultrapassa o mandato da AENL, SA. Deste modo, a CA incorporou-a
igualmente no conjunto de recomendações à entidade licenciadora (InIR – Instituto de Infra-Estruturas
Rodoviárias, IP), para análise no âmbito das competências próprias daquela entidade.
Para além das medidas mitigadoras previstas no EIA refere também a Autarquia que devem ser
acauteladas outras que, de modo mais eficaz, previnam:
• O arrastamento de inerte em obra, dado o efeito devastador que estes induzem nas linhas de
água.
• O efeito do aumento de caudal nas linhas de água em face do alargamento da infra-estrutura,
que poderá ser minimizado através de tanques de igualização/homogeneização no momento
da libertação no meio.
• A contenção de poluição difusa gerada na fase de exploração, sobretudo a nível dos metais
pesados.
Comentário da CA: O EIA apresenta um conjunto vasto de medidas e boas práticas em matéria de
movimentação de terras e protecção dos solos e das linhas de água, cuja adopção se considera
decisiva para a minimização dos impactes negativos identificados na fase de construção, e que se
encontram transpostas no ponto 5 do presente Parecer.
De acordo com o EIA, foi feito um reconhecimento local das travessias e das obras hidráulicas
existentes, quer a montante quer a jusante, relativo às linhas de água interferidas. O referido
reconhecimento teve em vista avaliar in situ a sua localização, configuração, estado de conservação
do conjunto de obras de drenagem transversal, bem como as condições de escoamento das
passagens hidráulicas. A avaliação da eficácia das passagens hidráulicas existentes foi determinada
através dos caudais de ponta de cheia para um período de retorno de 100 anos, tendo igualmente
sido avaliados os aquedutos existentes, no que diz respeito à sua capacidade de vazão, tendo-se
concluído que as actuais secções de escoamento são as necessárias e suficientes para a correcta
drenagem da auto-estrada.
Em matéria de avaliação da poluição difusa gerada na fase de exploração, a nível dos metais
pesados, refira-se que o EIA recorreu ao modelo desenvolvido por Driver & Tasker (1990) da United
States Geological Survey e modificado para aplicação à realidade nacional, verificando-se que
apenas as concentrações de poluentes em SST ultrapassam os VLE legislados para águas residuais,
enquanto as concentrações de metais pesados se encontram abaixo do VLE. Não obstante, e apesar
de não ser expectável a ocorrência de alterações significativas na qualidade dos recursos hídricos
receptores, o EIA definiu aplicação de um programa de monitorização no sentido de verificar a real
afectação do meio hídrico, programa que mereceu a concordância da CA e que se encontra previsto
no ponto 5 deste Parecer.

6. CONCLUSÃO
O IC1/A28 está incluído no Plano Rodoviário Nacional 2000 (PRN 2000) definido no Decreto-Lei nº
222/98, de 17 de Julho, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 98/99, de 26 de Julho, pela
Declaração de Rectificação n.º 19-D/98 e pelo Decreto-Lei n.º 182/2003, de 16 de Agosto, como parte
integrante da rede nacional complementar.
De acordo com o PRN 2000, o IC1 possui como pontos extremos e intermédios; Valença/Viana do
Castelo/Póvoa de Varzim/Porto/Espinho/Ovar/Aveiro/Figueira da Foz/Leiria/Caldas da Rainha/Torres
Vedras/Lisboa/Marateca/Alcácer do Sal/Grândola/Ourique/Guia (IC4). O IC1 encontra-se igualmente
integrado na Rede Nacional de Auto-estradas, em conformidade com a lista IV do PRN 2000.
Ainda de acordo com o PRN 2000, “A rede nacional complementar assegura a ligação entre a rede
nacional fundamental e os centros urbanos de influência concelhia ou supraconcelhia, mas
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infradistrital.”, sendo que, “Os itinerários complementares são as vias que, no contexto do plano
rodoviário nacional, estabelecem as ligações de maior interesse regional, bem como as principais
vias envolventes e de acesso nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto.”.
O Sublanço Freixieiro/Póvoa de Varzim, na sua parte inicial, tem como função principal a difusão do
tráfego metropolitano e interurbano do Grande Porto pela rede arterial do tecido urbano, sendo que,
para além desta função colectora/distribuidora, assegura também a mobilidade do tráfego de
passagem. Já o seu trecho final apresenta uma função regional, assegurando as deslocações
pendulares dos aglomerados urbanos em que estão inseridas (Vila do Conde e Póvoa de Varzim,
nomeadamente) e estabelece a ligação da rede viária complementar à rede arterial desses centros
urbanos.
O projecto de alargamento do Sublanço Freixieiro/Póvoa de Varzim surge como consequência dos
consideráveis incrementos dos volumes de tráfego, justificando a necessidade do respectivo
alargamento para 2x3 vias. De facto, os volumes de tráfego, em termos do seu valor médio diário
anual (TMDA), ultrapassam há muito os 38.000 veículos (como definido na alínea a) do n.º 1 da Base
XXXIV do Decreto-Lei n.º 44-B/2010, de 5 de Maio, que altera o Decreto-Lei n.º 234/2001, de 28 de
Agosto, onde se definem as bases da Concessão SCUT Norte Litoral), o que determina a
necessidade de construção de mais uma via em cada sentido de circulação nos sublanços das autoestradas nestas condições.
O alargamento da A28 possibilitará a melhoria das condições de circulação rodoviária face à procura
que se estima crescente ao longo dos próximos anos, fundamentalmente no que diz respeito à
segurança de circulação, mas também na redução do congestionamento e na diminuição dos tempos
e custos médios de percurso.
De salientar, que a A28 - Auto-Estrada do Litoral Norte constitui um eixo estruturante da região Norte
Litoral, ligando o Porto a Vilar de Mouros e atravessando os distritos de Viana, Braga e Porto,
estabelecendo uma alternativa (completa quando da sua conclusão até Valença) à A3 na ligação
fronteiriça com Espanha. Importa, ainda, referenciar a importância estratégica da A28 em termos de
acessibilidades na região, uma vez que a mesma se articula com diversas infra-estruturas rodoviárias
importantes, como sejam o IC24, o IC5 e o IC14.
Da análise específica elaborada, retira-se que os principais impactes positivos do projecto se farão
sentir na fase de exploração, ao nível socioeconómico local e regional, traduzindo os próprios
objectivos do projecto, encontrando-se fundamentalmente associados à melhoria do actual nível de
serviço, através do alargamento da plataforma da estrada para 2x3 vias, o que permitirá o aumento
da segurança dos utilizadores, a redução do congestionamento do tráfego e a diminuição dos tempos
e custos médios de percurso. Estes impactes positivos poderão ainda reflectir-se numa escala supraregional, se considerado o ponto de vista das deslocações de média e longa distância.
Também na fase de exploração, ao nível do ordenamento do território, perspectiva-se a ocorrência de
impactes positivos em matéria de melhoria das acessibilidades locais, concretizando os objectivos do
planeamento municipal e da sua estratégia de desenvolvimento local e podendo contribuir para o
desenvolvimento dos vários pólos industriais e urbanos existentes ao longo da A28.
Na fase de construção (duração de cerca de 34 meses), os impactes negativos identificados, ao nível
dos factores geologia e geomorfologia, recursos hídricos, uso do solo e ordenamento do território,
património e gestão de resíduos, não se prevêem globalmente significativos, face fundamentalmente
às características técnicas e tipologia do projecto.
Relativamente à componente biológica, e tendo-se identificado o impacte cumulativo de diminuição
da diversidade faunística na área de estudo, resultante do aumento da presença humana, a CA
preconizou a realização de um estudo de medidas e acções a propor, com vista à salvaguarda e
valorização das áreas de maior relevância ecológica existentes na área envolvente próxima do
projecto.
Relativamente aos factores qualidade do ar e ambiente sonoro, os impactes negativos identificados,
ainda que temporários, apresentam já alguma significado, considerando-se, contudo, que os
principais efeitos negativos poderão ser eficazmente minimizados se utilizadas regras de boas
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práticas nas actividades de construção e desde que sejam adoptadas medidas de minimização
adequadas durante a obra.
No que diz respeito ao factor socioeconomia, os impactes negativos serão significativos para todos os
indivíduos que residem ou laboram nas edificações localizadas a menos de 50 m do eixo da via,
tendo em consideração que as actividades quotidianas que aí desempenham poderão ser afectadas
pelos estímulos indutores de stress que decorrem das actividades de construção. Neste sentido, a CA
preconizou o estabelecimento de um dispositivo para o atendimento de reclamações, sugestões e
pedidos de informação sobre o projecto, o qual deverá estar operacional antes do início da obra e
prolongar-se até ao final da mesma, bem como a definição de um plano de comunicação com as
populações locais.
Relativamente ao factor paisagem, o alargamento da plataforma conduzirá ao desaparecimento da
faixa de vegetação herbáceo-arbustiva existente no separador central, alteração que induzirá um
impacte negativo significativo fundamentalmente para os utentes da infra-estrutura, resultante da
perda de qualidade visual. Deste modo, a CA preconizou a reformulação do Projecto de Integração
Paisagística (PIP), de modo a contemplar a recuperação de todas as áreas que se encontrem
degradadas em toda a extensão dos 23 km do sublanço, com vista à recuperação da qualidade
cénica para o utilizador e contribuindo em simultâneo e favoravelmente para a integração da infraestrutura na paisagem envolvente.
Na fase de exploração merece particular relevo a incidência dos impactes negativos no que diz
respeito aos factores qualidade do ar (degradação qualitativa) e ao ambiente sonoro (degradação dos
níveis de ruído ambiente). De salientar, que em matéria de ambiente sonoro, a situação actual
apresenta-se gravosa, verificando-se que são já excedidos, em múltiplos receptores sensíveis, os
valores-limite de ruído ambiente admitidos pelo Regulamento Geral do Ruído, condição que acarreta
a obrigatoriedade de implementação de medidas de redução sonora. Embora se reconheça que os
fluxos rodoviários se perspectivam crescentes com ou sem o alargamento da infra-estrutura
rodoviária, o facto do projecto disponibilizar maior capacidade para acomodar esses volumes de
tráfego, constitui um contributo inequívoco para agravar a situação.
Deste modo, e especificamente no que respeita à qualidade do ar, verifica-se que as medidas que
poderiam contribuir para a minimização (ou, no mínimo, contenção) dos impactes negativos são
apenas enquadráveis no âmbito de políticas e de planos sectoriais, cuja implementação efectiva
ultrapassa claramente os limites do mandato do proponente do projecto, pelo que a CA definiu um
programa de monitorização, tendo como objectivo o controlo da evolução das concentrações de
poluentes na atmosfera na envolvente do Sublanço Freixieiro/Póvoa de Varzim da A28.
No que diz respeito ao ambiente sonoro, o projecto de execução contempla a redução de ruído na
fonte com a adopção de pavimento do tipo drenante (betão betuminoso drenante) com características
de absorção sonora, bem como a interposição de barreiras acústicas no meio de transmissão.
Na globalidade considera-se que o conjunto de condicionamentos, medidas de minimização e
programas de monitorização estabelecidos poderão contribuir para a minimização dos principais
impactes negativos identificados, admitindo-se que os impactes residuais não serão de molde a
inviabilizar o projecto.
Os resultados da Consulta Pública mostraram uma reduzida participação, sendo contudo de salientar
o facto de não ter havido objecções ao projecto. Relativamente aos contributos recebidos salientamse as preocupações manifestadas com a afectação de serviços existentes e a necessidade da
compatibilização das diferentes infra-estruturas. De referir que estas interferências, na sua totalidade,
se encontram devidamente identificadas no projecto de execução e no EIA e acauteladas no presente
Parecer.
Fora do período de Consulta Pública foram contudo recebidos 2 pareceres provenientes da Câmara
Municipal de Matosinhos e da Câmara Municipal da Maia, os quais, face à sua proveniência e
relevância, foram igualmente objecto de análise pela CA. Na generalidade, as principais
preocupações ambientais manifestadas encontram-se igualmente identificadas no EIA e acauteladas
no Parecer da CA. Importa, contudo, salientar, a existência de algumas questões relevantes em
matéria de melhoria da rede viária envolvente e a segurança da circulação, relacionadas
nomeadamente com eventuais alterações do Nó do Freixieiro existente e com novas ligações
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rodoviárias à Refinaria do Norte/Petrogal e ao Centro de Carga Aérea do Aeroporto Sá Carneiro, as
quais extravasam o procedimento de AIA e ultrapassam claramente o mandato do proponente (AENL,
SA). Deste modo, a CA incorporou-as numa recomendação à entidade licenciadora (InIR – Instituto
de Infra-Estruturas Rodoviárias, IP), a seguir indicada em 1), para análise no âmbito das
competências próprias daquela entidade.
Em conclusão, tendo por base a informação disponibilizada, e ponderados todos os factores em
presença, a CA emite parecer favorável ao projecto “Alargamento da A28, Sublanço Freixieiro/Póvoa
de Varzim (km 9+825 a km 32+825)”, em fase de Projecto de Execução, condicionado ao
cumprimento pelo proponente das condicionantes, do conjunto de elementos a apresentar
previamente ao licenciamento, das medidas de minimização e dos programas de monitorização a
seguir indicados:
1) RECOMENDAÇÃO AO INIR – INSTITUTO DE INFRA-ESTRUTURAS RODOVIÁRIAS, IP
Recomenda-se que em sede do licenciamento/autorização do projecto e no âmbito das suas
competências próprias sejam equacionadas conjuntamente com a Câmara Municipal de Matosinhos e
a Câmara Municipal da Maia as propostas emanadas na consulta pública em matéria de melhoria da
rede viária envolvente e a segurança da circulação, relacionadas nomeadamente:
• Com a alteração do Nó do Freixieiro.
• Com novas ligações rodoviárias à Refinaria do Norte/Petrogal e ao Centro de Carga Aérea do
Aeroporto Sá Carneiro através da implantação de novo Nó com a A28.
A) CONDICIONANTES
Localização do Estaleiro e outras Infra-estruturas de apoio à obra
A1) Localizar o estaleiro e outras infra-estruturas de apoio à obra (parques de material, centrais de
britagem, de betuminoso e área de depósito temporário) na Zona Industrial de Aveleda, no concelho
de Vila do Conde, na área de carácter expectante, terraplenada, sem vegetação associada, a cerca
de 400 m a este do Nó de Angeiras da A28, tal como se encontra definido no EIA.
Área de Empréstimo/Depósito de Materiais
A2) Garantir que os materiais de empréstimo irão ser obtido na pedreira existente a cerca de 7 km da
A28, na freguesia de Fornelo, concelho de Vila do Conde, devidamente licenciada pela Direcção
Regional de Economia do Norte (DRE-N), a qual será igualmente utilizada para o depósito definitivo
do material sobrante.
Serviços Afectados
A3) Garantir, relativamente às interferências com as redes eléctricas (REN – Rede Nacional de
Distribuição e Portugal Telecom) e a rede de águas (Águas do Douro e Paiva), que os trabalhos
serão assistidos pela fiscalização e com o acompanhamento por técnicos credenciados pelos
respectivos operadores.
A4) Garantir, relativamente às interferências com os gasodutos existentes (REN Gasodutos, SA), que
será obtida a autorização prévia da Direcção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), serão tomadas as
medidas cautelares previstas no projecto de execução no sentido da sua não afectação, bem como o
acompanhamento por técnicos credenciados pelo operador.
A5) Garantir, relativamente às interferências com o sistema de telemática instalado (AENOR, SA),
que os trabalhos a desenvolver serão coordenados por técnicos daquela concessionária.
Interferências com outras Infra-estruturas Rodoviárias
A6) Garantir que no âmbito das intervenções projectadas nas obras de arte (Passagens Inferiores 6,
7, 8, 9, 15 e 21) serão asseguradas as condições de circulação nas infra-estruturas rodoviárias
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interferidas, sendo que qualquer eventual desvio de trânsito terá de obter a prévia autorização da
entidade responsável pela gestão dessa infra-estrutura, nomeadamente a EP – Estradas de Portugal,
SA ou Autarquia competente. Todas a infra-estruturas rodoviárias interferidas deverão ser repostas
de forma a manter as respectivas características de serviço.
Servidão Aeronáutica do Aeroporto Francisco Sá Carneiro
A7) Garantir a compatibilidade do projecto de execução com a Servidão Aeronáutica do Aeroporto
Francisco Sá Carneiro, designadamente através da necessária validação pela ANA – Aeroportos de
Portugal, SA, incluindo a localização do estaleiro, o local de empréstimo/depósito de materiais,
eventuais alterações a passagens superiores e obras de arte, introdução de elementos informativos
verticais e iluminação da via.
Articulação com a Câmara Municipal de Matosinhos
A8) Equacionar com a Câmara Municipal de Matosinhos a solução de drenagem a adoptar cerca do
km 12+600, face às frequentes inundações de áreas a nascente da infra-estrutura rodoviária,
designadamente na Rua do Senhor.
Taludes de Escavação e Aterro
A9) A concepção da geometria dos taludes – aterro e escavação – deverá procurar estabelecer uma
modelação mais natural nas zonas de transição com o terreno existente. A modelação deve privilegiar
sempre que possível inclinações inferiores a 1:1,5 (V:H) e suavizadas por perfil sinusoidal.
Iluminação
A10) O projecto de iluminação deve acautelar todas as situações que conduzam a um excesso de
iluminação artificial, com vista a minimizar a poluição luminosa. Deve ser criteriosa a concepção e a
instalação, desde a escolha dos tipos de dispositivos – luminárias - e de lâmpadas, à correcta e
eficiente orientação do fluxo de luz, de forma a assegurar a redução da iluminação intrusiva. As
luminárias devem ser de abertura horizontal e de posição oculta do foco de luz, dentro da protecção
metálica. Particular atenção deve ser dada na travessia de zonas de ocorrência de habitats sensíveis,
onde os níveis de luminosidade são factor importante no equilíbrio e manutenção das condições
ecológicas e à percepção da paisagem.
Pavimentação
A11) Adoptar a solução de pavimento do tipo drenante (betão betuminoso drenante) como camada de
desgaste, com características de absorção sonora, tal como previsto no projecto de execução.
Sinalização
A12) Adoptar sinalização adequada ao longo do traçado, face à possibilidade de ocorrência de
geadas e nevoeiro, em conformidade com as exigências em matéria de segurança rodoviária.
Plano de Acessos
A13) Efectuar um Plano de Acessos, utilizando como princípios orientadores na sua definição a
necessidade de privilegiar o uso de caminhos já existentes, bem como, no caso de abertura de novos
acessos, a necessidade de reduzir ao mínimo a largura da via, a dimensão dos taludes, o corte de
vegetação e as movimentações de terras. O Plano deverá ainda garantir:
a) Um planeamento cuidado das intervenções, de modo a reduzir as interferências com o
funcionamento dos eixos viários, em particular, no caso das EN104, EN318, EN13, EM534 e
EM529, bem como a obtenção da necessária autorização das entidades competentes, caso
haja necessidade de interromper temporariamente a circulação viária.
b) No acesso à área de empréstimo/depósito definitivo de materiais deve ser privilegiado o
denominado “caminho alternativo”, através da EN104, EN318 e EN13, o qual se afigura
preferencial do ponto de vista da afectação social (ver Anexo 2 do Parecer da CA – Acesso ao
local de empréstimo/depósito, Fonte: Aditamento 2 ao EIA da Amb&Veritas, SA, Maio de 2011).
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c) A abertura de eventuais acessos deve ser efectuada em colaboração com os
proprietários/arrendatários dos terrenos a afectar. Caso não possa ser evitada a interrupção de
acessos e caminhos, deverá ser encontrada, previamente à interrupção, uma alternativa
adequada, de acordo com os interessados, garantindo o acesso às propriedades, promovendo
igualmente a informação prévia à população das alterações e desvios a executar na circulação.
d) O correcto cumprimento das normas de segurança e sinalização de obras na via pública, tendo
em consideração a segurança e a minimização das perturbações na actividade das
populações.
e) Que os caminhos preferenciais de circulação das máquinas e equipamentos afectos à obra
deverão evitar, sempre que possível, a passagem no interior dos aglomerados populacionais e
junto a receptores sensíveis (por exemplo, instalações de prestação de cuidados de saúde e
escolas), devendo nesses casos ser adoptadas velocidades moderadas compatíveis com
esses usos.
f) O condicionamento da circulação de veículos nas margens das linhas de água, evitando,
sempre que possível, os acessos ao longo das margens, bem como a realização de aterros
para o seu atravessamento transversal.
g) A definição de procedimentos que assegurem a desobstrução e as boas condições dos
caminhos ou acessos nas imediações da obra, possibilitando a sua normal utilização por parte
da população local, bem como a sua limpeza regular.
h) A definição de procedimentos que assegurem a desactivação dos eventuais acessos abertos
que não tenham utilidade posterior, bem como a recuperação das áreas afectadas.
i) Que todos os caminhos e vias utilizados, assim como os pavimentos e passeios públicos que
tenham eventualmente sido afectados ou destruídos, serão recuperados e repostos em
condições adequadas à circulação, após a conclusão da obra e se necessário durante a
mesma.
Plano de Emergência Ambiental
A14) Elaborar um Plano de Emergência Ambiental (PEA) com incidência na fase de obra e na fase de
exploração, em consonância com a legislação em vigor nesta matéria. No âmbito deste plano deverá
ser dada particular atenção ao estabelecimento das formas de prevenção e de actuação em caso de
situação de emergência ambiental, contemplando, pelo menos, os casos de incêndio e de
contaminação dos solos e/ou dos recursos hídricos devido a derrames de óleos, lubrificantes,
combustíveis ou outras substâncias poluentes, quer na fase de construção quer na fase de
exploração. O plano deverá também permitir:
a) Definir a organização, responsabilidades e atribuição de funções, estabelecer as medidas a
tomar em caso de acidente e definir o tipo de coordenação com serviços/entidades internos e
externos.
b) Identificar todas as operações da obra que envolvam potenciais riscos de acidente e as
medidas de segurança a adoptar, incluindo, a respectiva sinalização e, se necessário, a
obrigação de vedação dos locais, de modo a evitar a presença de pessoas não afectas à obra
e assegurar a protecção da população.
c) A minimização de potenciais consequências ambientais resultantes de acidentes no
funcionamento de todas as estruturas e serviços conexos à infra-estrutura rodoviária.
O PEA deverá estar disponível durante a fase de construção e a fase de exploração para efeitos de
fiscalização pelas entidades competentes.
Plano de Gestão Ambiental da Obra
A15) Efectuar um Plano de Gestão Ambiental da Obra (PGAO) que deverá ter em consideração o
planeamento da execução de todas as actividades construtivas, bem como a explicitação das
medidas de minimização a implementar, definidas na DIA, e/ou outras que se venham a verificar
necessárias, e respectiva calendarização.
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O PGAO, a elaborar pelo dono da obra e a integrar no processo de concurso da empreitada, ou a
elaborar pelo empreiteiro antes do início da execução da obra, desde que previamente sujeito a
aprovação do dono da obra, deverá estar disponível no local da obra para efeitos de fiscalização
pelas entidades competentes.
B) CONDICIONANTES COM BASE EM ESTUDOS/PROJECTOS
AUTORIDADE DE AIA PREVIAMENTE AO LICENCIAMENTO

A

APRESENTAR

À

Recursos Hídricos Subterrâneos
B1) Completar o Inventário hidrogeológico com a caracterização das captações públicas e privadas
na área de estudo, ainda em falta, para posterior envio à ARH-N.
Sistemas Ecológicos
B2) Elaborar um estudo de medidas e acções a propor, com vista à salvaguarda e valorização das
áreas de maior relevância ecológica existentes na área envolvente próxima do projecto. O estudo, a
avaliar e aprovar pela CA, deverá explicitar detalhadamente as acções a desenvolver em cada um
dos espaços considerados, bem como os procedimentos a adoptar para a sua execução. Os espaços
a intervencionar deverão corresponder às manchas dos biótopos Bosques de folhosas, Linhas de
água/galeria ripícola e Matos identificados e cartografados no EIA (Carta de Biótopos - Folhas 1 a 3 EIA-RS.00-BIO-01. Out.2010), sem prejuízo da eventual identificação mais rigorosa e ajustada de
outros espaços que, pelo seu valor e/ou potencial em termos da ecologia global da zona envolvente,
reúnam as características e as condições necessárias para serem consideradas neste âmbito.
Socioeconomia
B3) Elaborar um plano de comunicação à população local, para validação pela CA, que inclua a
descrição dos canais de comunicação e os respectivos conteúdos (objectivos, os benefícios e os
impactes negativos associados ao projecto, prazos de execução dos trabalhos, vias a afectar,
desvios, etc.), recursos a afectar, área de influência, locais de publicitação e calendário das acções
que serão necessariamente promovidas, a montante do início das obras. O conteúdo dos canais de
informação deve evidenciar contactos através dos quais possam ser solucionados eventuais
problemas no decurso dos trabalhos. As Juntas de Freguesia directamente afectadas devem também
ser utilizadas como canais de comunicação e de recepção de reclamações/sugestões/pedidos de
informação.
B4) Apresentar o projecto da sinalização a implementar nas zonas de redução do número de vias,
para conhecimento da CA.
B5) Apresentar os projectos de requalificação das passagens inferiores (e, eventualmente,
superiores) para conhecimento da CA, devidamente articulados com as entidades gestoras (EP Estradas de Portugal, SA, Municípios ou outros), de modo a garantir a circulação de veículos e de
peões em boas condições de segurança, numa extensão mínima de 50 m para cada um dos lados do
eixo da A28, tendo em consideração as que tenham interesse no âmbito dos sistemas ecológicos.
Paisagem
B6) Efectuar a reformulação do Projecto de Integração Paisagística (PIP), que deverá contemplar a
recuperação de todas as áreas que se encontrem degradadas em toda a extensão dos 23 km do
sublanço (incluindo aquelas onde não estão previstas intervenções), com vista a integrar a via e o
conjunto de outras estruturas (taludes, muros, passagens hidráulicas e para a fauna, barreiras
acústicas, etc.) na paisagem envolvente e, simultaneamente, promover a recuperação da qualidade
cénica para o utilizador.
Deve presidir à reformulação do PIP uma definição de estratégias de intervenção que preconizem
soluções de projecto que integrem: medidas de minimização gerais; específicas para as situações
particulares devido à diversidade de situações existentes; situações identificadas como mais críticas ocorrências de projecto gravosas - identificadas no EIA; condicionantes observadas no(s) estudo(s),
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bem como atender ao contexto rural/urbano, em que este projecto se insere, garantindo as relações
de continuidade com a paisagem em que a via se insere.
Reforçam-se, ainda, algumas questões que a reformulação do PIP deverá considerar na sua
elaboração:
a) Inscrever, observar e actuar em conformidade com as medidas de minimização apresentadas
para as diferentes fases.
b) Procurar conjuntamente com a especialidade de estruturas a forma de compatibilizar a
construção do muro de betão e/ou de gabiões (km 14+720 – km 14+925) com soluções de
integração específicas (quebra de muros em patamares plantados ou gabiões com bolsas de
terra plantadas) de modo a reduzir o seu impacte visual.
c) Prever mistura(s) cautelar(es) especificando a sua composição para as situações em que os
taludes ou outras áreas fiquem terminadas fora da época adequada, salvaguardando que é
uma tratamento temporário.
d) Nos taludes com declive igual ou superior a 1/1,5 (H/V), ou sempre que a estabilização do
terreno o exija, deverão ser utilizadas mantas orgânicas para garantir a estabilização imediata
dos taludes, evitar ou diminuir a ocorrência de eventuais ravinamentos e facilitar o
estabelecimento da vegetação.
e) Avaliar a necessidade, caso a caso, de estabelecer rede de rega dos taludes, ilhas direccionais
e zonas interiores aos nós, em particular nas situações com carácter mais urbano.
f) Sob pretexto algum deverão ser usadas espécies alóctones para as quais tenha sido
observado comportamento invasor em território nacional.
g) A selecção de espécies vegetais a plantar ou semear e a sua aplicação devem ter em conta as
especificidades edafo-climáticas do território atravessado, devendo recorrer-se a espécies
locais autóctones, considerando as respectivas associações.
h) Todos os exemplares a plantar devem apresentar-se bem conformados e em boas condições
fitossanitárias.
i) Deverá ser referido em capítulo próprio a necessidade de proceder à quebra de dormência das
sementes que o exigiam e que compõem as misturas (Crataegus monogyna - escarificação
física).
j) A plantação dos módulos deverá salvaguardar, em relação às barreiras acústicas ou a outras
entidades físicas de natureza rígida, distâncias idênticas no mínimo, ao maior raio médio do
porte do arbusto/pequena árvore da 1ª linha, de forma a minimizar futuros danos físicos,
doenças e manutenções desnecessárias a par de deixar espaço para eventual manutenção
das referidas barreiras.
k) Deverá proceder-se à plantação junto de todas as barreiras acústicas opacas, quer do lado da
via quer do lado exterior, com vista à sua integração. Não havendo espaço disponível no tardoz
das barreiras, deverá recorrer-se a trepadeiras, garantindo contudo que a fixação dessas
espécies não compromete as suas características absorventes, devendo considerar-se a
utilização de diferentes ou de maior número de espécies de trepadeiras no mesmo módulo ou
em módulos diferentes.
l) O reforço da utilização da vegetação, nas situações mais sensíveis – Aterros: km 10+600 e
11+010, sentido Sul/Norte, 8,8 m de altura e 410 m de extensão; km 11+100 e 11+380, sentido
Norte/Sul, 8,1 m de altura e 280 m de extensão; km 11+650 e 11+950, sentido Norte/Sul, 5,7 m
de altura e 300 m de extensão - deve prever a utilização de espécies arbustivas e, sempre que
possível arbóreas, autóctones com dimensão considerável à data de plantação (árvores com
PAP nunca inferior a 12/14 cm). Na base dos taludes de aterro deverão igualmente ser alvo de
plantações e as plantações de arbustos prolongar-se pelo talude acima. Deverão ser
contempladas plantações, que conformem uma cortina mais densa, estratificada,
multiespecíficas, respeitando o carácter urbano/rural/florestal. A solução da plantação deverá
contemplar a envolvente e ter em consideração as casas que se apresentarem mais próximas,
devendo a solução respeitar as vistas longínquas das mesmas.
m) Deverá incluir o Cronograma/Calendarização dos trabalhos para a fase de construção
devidamente corrigido.
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n) Deverá incluir um Plano de Manutenção corrigido, detalhando todos procedimentos a
implementar e com a calendarização para o conjunto de operações básicas de manutenção do
revestimento vegetal que o mesmo deve observar - regas periódicas, fertilizações,
ressementeiras, retanchas/substituição, limpezas e cortes de vegetação - nos 2 anos do
período de garantia pós-construção do Projecto, e na fase de exploração, de forma a garantir
uma correcta instalação e um desenvolvimento eficaz da vegetação proposta.
A reformulação do PIP deve ainda procurar articular-se em estreita coordenação com:
i)

O factor Socioeconomia, nas situações de conflito/proximidade - taludes e muros - com as
povoações, habitações e acessos.

ii)

O factor Ambiente Sonoro, quanto às soluções de integração das barreiras acústicas, para o
elenco, tipologia e localização das situações identificadas no Parecer da CA ou outras que se
venham a identificar no decorrer da obra.

iii)

As medidas do factor Sistemas Ecológicos no que se refere ao enquadramento das passagens
e cortinas de encaminhamento para a fauna, na recuperação das linhas de água/passagens
hidráulicas.

iv)

O factor Património, quanto às soluções de integração, quando em presença de elementos
patrimoniais (a título de exemplo o Aqueduto de Santa Clara) ou de elementos de interesse
paisagístico, no que se refere às distâncias a salvaguardar e tipo/características da vegetação
a plantar/semear.

C) MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO
C1) Todas as medidas de minimização para a fase de construção deverão ser incluídas no caderno
de encargos e nos contratos de adjudicação que venham a ser produzidos pelo proponente, para
efeitos de construção do projecto.
FASE DE CONSTRUÇÃO
PREPARAÇÃO DA OBRA
Relatório sobre o Estado de Conservação dos Edifícios
C2) Elaborar um Relatório com a identificação dos edifícios susceptíveis de sofrer danos directa ou
indirectamente relacionados com a obra, procedendo a uma vistoria prévia, com adequado registo
fotográfico e localização em planta, para sustentar uma consequente monitorização eficaz e regular
dos edifícios durante a obra, para além de servir de referência face a eventuais reclamações.
Mão-de-Obra
C3) A existir necessidade de recrutamento a nível local/regional, privilegiar que o mesmo ocorra na
envolvente do local do projecto, por forma a potenciar uma maior aceitação da população local e, de
algum modo, compensar a incomodidade associada à fase de construção.
Estaleiros
C4) Os estaleiros deverão ser dotados das seguintes condições de funcionamento:
a) Os estaleiros deverão ser vedados e os seus acessos devidamente sinalizados, para além de
serem dotados de condições técnicas adequadas para o armazenamento dos diversos tipos de
resíduos, enquanto aguardam encaminhamento para armazenamento temporário, tratamento
ou eliminação em operadores devidamente licenciados/autorizados para o efeito.
b) Todas as operações a realizar nos estaleiros que envolvam o manuseamento de óleos,
lubrificantes ou outras substâncias passíveis de provocar a contaminação das águas
superficiais ou subterrâneas e dos solos, deverão ser realizadas em locais especialmente
adaptados para o efeito, na salvaguarda dos valores ambientais e da saúde humana. Deste
modo, os estaleiros deverão comportar uma área própria para armazenamento de líquidos e
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resíduos líquidos, devendo os depósitos respectivos ser dotados de bacias de retenção com
capacidade adequada e dotada de separador de hidrocarbonetos.
c) Todas as áreas de parqueamento de veículos pesados nos estaleiros deverão ser
impermeabilizadas, e deverão possuir um sistema de drenagem para caixas de separação de
óleos ou, em alternativa, condução das escorrências para um sistema de tratamento das águas
residuais do estaleiro.
d) Nos estaleiros deverão existir meios de limpeza imediata (ainda que portáteis) para o caso de
ocorrer um derrame de óleos ou combustíveis ou outros produtos perigosos, devendo os
produtos derramados e/ou utilizados para a recolha dos derrames ser tratados como resíduos e
encaminhados para destino final adequado.
e) A saída de veículos das zonas de estaleiro e das frentes de obra para a via pública
pavimentada deverá, sempre que possível, ser feita de forma a evitar a sua afectação por
arrastamento de terras e lamas pelos rodados dos veículos, devendo ser instalados
dispositivos de lavagem dos rodados e adoptados procedimentos adequados para a utilização
e manutenção desses dispositivos.
f) As lavagens de betoneiras deverão ser efectuadas em locais específicos e preparados para o
efeito.
g) Quando sejam utilizadas instalações sanitárias não químicas para o pessoal da obra, estas
instalações devem ser ligadas à rede de saneamento camarária ou, caso tal não seja viável,
ser instalada uma fossa séptica estanque, com capacidade adequada.
h) Deverá ser assegurado o destino final adequado para os efluentes domésticos provenientes do
estaleiro, de acordo com a legislação em vigor, através de ligação ao sistema municipal ou,
alternativamente, através da recolha em tanques ou fossas estanques.
Sinalização
C5) Colocar sinalização temporária adequada, indicando todas as restrições e cuidados a observar
pelos condutores que circulam no sublanço Freixieiro/Póvoa de Varzim, designadamente no que se
refere a velocidades máximas permitidas e vias de circulação a utilizar.
Dispositivo de Atendimento ao Público
C6) Definir um dispositivo a estabelecer para o atendimento de reclamações, sugestões e pedidos de
informação sobre o projecto, o qual deverá estar operacional antes do início da obra e prolongar-se
até ao final da mesma. Esse dispositivo deverá ser dotado das condições que garantam,
nomeadamente:
a) A implementação das acções previstas no plano de comunicação à população local.
b) A divulgação atempada, junto das Câmaras Municipais e Juntas de Freguesia territorialmente
competentes e da população, de informação sobre o projecto, nomeadamente o objectivo, a
natureza, a localização da obra, as principais acções a realizar, respectiva calendarização e
eventuais afectações à população, designadamente a afectação das acessibilidades, bem
como da eventual afectação de serviços, com a devida antecedência e com a informação
necessária (período e duração da afectação).
Acções de Formação
C7) Preparar e efectuar acções de formação e sensibilização ambiental dirigidas às equipas da
empreitada, no sentido de melhorar o conhecimento sobre os impactes ambientais do projecto e
optimizar a relação entre o desempenho dos trabalhadores afectos à obra e os impactes resultantes
da sua actividade. As acções de formação e sensibilização deverão englobar, pelo menos, os
seguintes temas:
a) Conhecimento, protecção e preservação dos valores ambientais e sociais existentes, bem
como das áreas envolventes e respectivos usos.
b) Impactes ambientais associados às principais actividades a desenvolver na obra e respectivas
boas práticas ambientais a adoptar, em particular para a necessidade de preservação das
áreas de maior relevância ecológica, folhosas e linhas de água/galeria ripícola, onde é interdito
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intervir e/ou garantir a salvaguarda, sendo extremamente importante que os trabalhadores
compreendam que após a conclusão das obras, a área intervencionada deverá ficar, do ponto
vista ecológico, igual ou melhor, do que antes do seu início.
c) Regras e procedimentos a assegurar na gestão dos resíduos da obra.
d) Plano de Emergência Ambiental (PEA): comportamentos preventivos e procedimentos a
adoptar em caso de acidente.
Paisagem
C8) A delimitação física do(s) estaleiro(s) ou de outras áreas, deve contemplar o seu enquadramento
paisagístico através do recurso a tapumes plasticamente tratados.
C9) Deverão ser salvaguardadas, através da implementação de medidas cautelares de protecção
(entre outras a definição de faixa de protecção dentro da qual não deverá ser desenvolvida qualquer
acção) e sinalização de todos os exemplares arbóreos e arbustivos que não perturbem a execução
da obra; mesmo quando se encontrem fora das áreas a intervencionar directamente, mas que, pela
proximidade a estas, se apresentem susceptíveis de serem afectadas (ramadas e raízes). Acresce
que, quando sujeitas a regime de protecção, dever-se-á respeitar o exposto na respectiva legislação
em vigor.
C10) Só devem ser abatidas as árvores que impeçam o desenvolvimento dos trabalhos, que se
apresentem em condições deficientes de estabilidade e/ou fitossanitárias. Deverá inclusivamente ser
ponderado o seu transplante, caso o(s) exemplar(es) identificados o justifiquem. Em qualquer dos
casos, a intenção deve ser submetida à fiscalização e ao projectista do PIP que a aprovará ou não.
EXECUÇÃO DA OBRA
Medidas Gerais
C11) As acções de desarborização, desmatação, limpeza e decapagem dos solos devem ser
limitadas à área de intervenção e às estritamente necessárias nos eventuais acessos a criar e
durante o menor tempo possível.
C12) Previamente aos trabalhos de movimentação de terras proceder à decapagem da terra viva e ao
seu armazenamento em pargas, para posterior reutilização em áreas afectadas pela obra.
C13) A biomassa vegetal e outros resíduos vegetais resultantes das actividades de desarborização e
desmatação devem ser removidos de modo controlado privilegiando-se a sua reutilização. As acções
de remoção deverão ser realizadas preferencialmente fora do período crítico dos incêndios florestais
e utilizando mecanismos adequados à retenção de eventuais faíscas.
C14) Executar os trabalhos que envolvam escavações a céu aberto e movimentação de terras de
forma a minimizar a exposição dos solos nos períodos de maior pluviosidade, de modo a diminuir a
erosão hídrica e o transporte sólido.
C15) Em períodos de elevada pluviosidade devem ser tomadas as devidas precauções para
assegurar a protecção das terras vegetais armazenadas, estabilidade dos taludes e evitar o
respectivo deslizamento.
C16) Caso se verifique a existência de materiais de escavação com vestígios de contaminação, estes
devem ser armazenados prontamente em locais que evitem a contaminação dos solos e das águas
subterrâneas, por infiltração ou escoamento das águas pluviais, até serem encaminhados para
destino final adequado.
C17) No que respeita à abertura de eventuais novos acessos de obra deverão os trabalhos ser
realizados de modo a reduzir ao mínimo as alterações na ocupação do solo.
C18) Assegurar o correcto cumprimento das normas de segurança e sinalização de obras na via
pública, tendo em consideração a segurança e a minimização das perturbações na actividade das
populações.
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C19) Proceder à 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.
C20) Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos afectos à obra, de
forma a manter as normais condições de funcionamento e assegurar a minimização das emissões
gasosas, dos riscos de contaminação dos solos e das águas, e de forma a dar cumprimento às
normas relativas à emissão de ruído.
C21) A saída de veículos das zonas de estaleiros e das frentes de obra para a via pública deverá ser
precedida da lavagem ou limpeza dos rodados.
C22) Garantir que a lavagem de auto-betoneiras será feita apenas na central de betonagem,
procedendo-se em local próprio na obra apenas à lavagem dos resíduos de betão das calhas de
betonagem.
C23) Sempre que ocorram derrames de produtos no solo que provoquem a sua contaminação, deve
proceder-se à recolha do solo contaminado, se necessário com o auxílio de um produto absorvente
adequado, e ao seu armazenamento e envio para destino final ou recolha por operador licenciado.
Medidas Específicas
Geologia e Geomorfologia
C24) Proceder ao controlo permanente e detalhado das condições geológico-geotécnicas, em
particular no que se refere à inclinação e protecção dos taludes de aterro e escavação, bem como à
sua drenagem.
C25) No caso de utilização de explosivos deverá ter-se em conta a legislação em vigor referente à
utilização de substâncias explosivas e a Norma Portuguesa NP 2074 – “Avaliação da Influência em
Construção de Vibrações Provocadas por Explosões ou Solicitações Similares”. O planeamento da
utilização de explosivos (caso seja necessário) deve atender às características geológicas do maciço
e às condições de segurança de escavação e zonas adjacentes, no sentido de evitar bruscas
modificações no estado de tensão dos materiais, assim como sismicidade induzida.
C26) Na construção dos aterros reutilizar, sempre que os mesmos apresentam características
adequadas, os solos e rochas não contaminados provenientes das operações de escavação, sendo
que os eventuais quantitativos sobrantes que não possam ser reutilizados, constituem resíduos, e
deverão ser encaminhados para a pedreira existente a cerca de 7 km da A28, na freguesia de
Fornelo, concelho de Vila do Conde (local de depósito definitivo).
C27) Os materiais em excesso que serão reutilizadas deverão ser depositadas no depósito de terras
temporário, localizado próximo do estaleiro.
C28) Os materiais em défice deverão ser igualmente obtidos na pedreira existente a cerca de 7 km da
A28, na freguesia de Fornelo, concelho de Vila do Conde, evitando a possibilidade de ser efectuada
qualquer extracção de materiais em áreas virgens.
Solos e Uso do Solo
C29) Restringir as actividades associadas à obra e à área de intervenção propriamente dita,
prevenindo afectações desnecessárias especialmente nas áreas com usos habitacionais e áreas
RAN ou REN.
C30) Iniciar os trabalhos de escavação e aterro logo que os solos estejam limpos, evitando a
repetição de acções sobre as mesmas áreas.
Recursos Hídricos
C31) Realizar os trabalhos de escavação garantindo sempre adequadas condições de escoamento.
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C32) Efectuar o revestimento adequado dos taludes e das zonas laterais da via com vegetação ou
enrocamento tão cedo quanto possível, por forma a evitar a erosão do solo e impedir o assoreamento
e degradação dos órgãos de drenagem.
C33) Recorrer a dispositivos adequados de protecção sempre que se verifique inevitável o
atravessamento de linhas de água/escoamento nos caminhos de acesso, dispositivos estes que
deverão ser retirados no final dos trabalhos, procedendo-se à recuperação das áreas afectadas.
C34) Proceder à contenção e limpeza imediata de linhas de água em situações de derrame acidental
de substâncias poluentes.
C35) Acautelar os perímetros de protecção de captações que possam ser afectadas, sendo que, se
tal se vier a verificar, deverão ser definidas e executadas as necessárias medidas compensatórias.
C36) A água para abastecimento dos jopers não deverá ter como origem caudal das linhas de água
das imediações, devendo ser recolhidas em captação própria devidamente licenciada para o efeito.
Qualidade do Ar
C37) Garantir que todos os equipamentos, máquinas e veículos afectos à obra dotados de motor de
combustão se encontram em boas condições de funcionamento, de modo a limitar a emissão
indesejável de poluentes atmosféricos.
C38) Assegurar, em conformidade com a legislação em vigor, o transporte de materiais de natureza
pulverulenta ou do tipo particulado em veículos adequados, com a carga coberta, de forma a impedir
a dispersão de poeiras.
C39) Proceder à aspersão regular e controlada de água (sendo que as águas a utilizar para este fim
devem garantir o cumprimento dos parâmetros definidos na legislação para as águas de rega, não
devendo ser utilizadas águas com qualidade para consumo humano), sobretudo durante os períodos
secos e ventosos, nas zonas de trabalhos e nos acessos utilizados pelos diversos veículos onde
poderá ocorrer a produção, acumulação e ressuspensão de poeiras. Especial cuidado deverá ser
tomado nas zonas contíguas com actividades agrícolas e núcleos habitados, sendo que, neste caso,
deverão ser empregues camiões cisterna nas zonas de trânsito para efectuar regas periódicas,
devendo estas ser intensificadas em épocas de calor, junto às habitações, ou nos períodos de
colheita de produtos agrícolas. Assim, caso se verifiquem estas condições deverão ser efectuadas
preferencialmente regas bidiárias, recomendando-se nas demais condições a realização de regas
diárias.
C40) Limitar a velocidade dos camiões nos caminhos de terra, de modo a diminuir a elevação de
poeiras.
C41) Proceder à cobertura, sempre que possível, dos inertes e depósitos de terras, com o objectivo
de evitar o seu arraste pelo vento, particularmente quando estes se encontrem próximos de locais
habitados.
C42) proceder à lavagem dos rodados dos camiões antes de saírem da zona de obra, sempre que o
seu circuito preveja a circulação em vias públicas pavimentadas.
C43) A instalação das centrais de betão e de betuminoso, deverá ser efectuada tendo em
consideração um eficaz sistema de controlo das emissões de poluentes, através da instalação de
filtros.
Ambiente Sonoro
C44) Definir um procedimento que garanta a presença em obra unicamente de maquinaria e
equipamentos que apresentem homologação acústica nos termos da legislação aplicável e que se
encontrem em bom estado de conservação/manutenção.
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C45) Definir um programa de trabalhos que garanta que as operações mais ruidosas que se efectuem
na proximidade de habitações se restringem ao período diurno e nos dias úteis, de acordo com a
legislação em vigor.
C46) Executar as 26 barreiras acústicas projectadas, de acordo com as características técnicas
constantes do Quadro seguinte:
Quadro: Características das Barreiras Acústicas

N.º
B1
B2

Localização
Sentido
Freixieiro / Póvoa
de Varzim
Freixieiro / Póvoa
de Varzim

B3

Póvoa de Varzim
/ Freixieiro

B4

Freixieiro / Póvoa
de Varzim

B5

B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14

B15

B16
B17
B18
B19

B20

Pk
10+270 10+445
10+640 10+750
10+840 11+095
10+955 11+075

Freixieiro / Póvoa
de Varzim

11+415 11+915

Freixieiro / Póvoa
de Varzim
Póvoa de Varzim
/ Freixieiro
Póvoa de Varzim
/ Freixieiro
Póvoa de Varzim
/ Freixieiro
Freixieiro / Póvoa
de Varzim
Freixieiro / Póvoa
de Varzim
Freixieiro / Póvoa
de Varzim
Freixieiro / Póvoa
de Varzim
Freixieiro / Póvoa
de Varzim

12+055 –
12+265
13+930 –
14+030
14+040 –
14+070
14+360 –
14+455
14+365 –
14+470
14+480 –
14+565
15+800 –
16+020
17+660 17+705
17+715 –
17+800

Freixieiro / Póvoa
de Varzim
Póvoa de Varzim
/ Freixieiro
Póvoa de Varzim
/ Freixieiro
Freixieiro / Póvoa
de Varzim
Póvoa de Varzim
/ Freixieiro
Póvoa de Varzim
/ Freixieiro

23+660 –
23+980
23+925 –
24+080
24+090 –
24+175
24+855 –
24+985
24+895 –
25+045
25+750 –
25+870
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Extensão
(m)

Altura
(m)

Área
(m2)

Tipologia

Material

175

3,5

612,5

Reflectora

Transparente

105

2,0

210

Reflectora

Transparente

255

2,5
10+840 11+015
1,5
11+015 11+095

557,5

Absorvente

15-20%
Transparência

120

1,5

180

Absorvente

15-20%
Transparência

565

5,0
11+415 –
11+805
3,0
11+805 –
11+915

2.475

Reflectora

Transparente

210

5,0

1.050

Reflectora

Transparente

100

5,0

500

Absorvente

30

5,0

150

Absorvente

95

1,0

95

Absorvente

105

4,0

420

Absorvente

85

4,5

382,5

Reflectora

220

1,5

330

Absorvente

45

2,0

90

Absorvente

85

2,0

170

Absorvente

320

1,5
23+660 –
23+810
2,5
23+810 –
23+980

650

155

4,5

85
130

15-20%
Transparência
15-20%
Transparência
15-20%
Transparência
15-20%
Transparência
Transparente
15-20%
Transparência
15-20%
Transparência
15-20%
Transparência

Reflectora

Transparente

Absorvente

15-20%
Transparência

697,5

Absorvente

15-20%
Transparência

2,0

170

Reflectora

Transparente

2,5

325

Absorvente

150

4,5

675

Absorvente

120

3,5
25+750 –
25+800
4,5
25+800 –

490

Absorvente

15-20%
Transparência
15-20%
Transparência
15-20%
Transparência
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25+870
B21
B22
B23
B24

Póvoa de Varzim
/ Freixieiro
Póvoa de Varzim
/ Freixieiro
Freixieiro / Póvoa
de Varzim
Póvoa de Varzim
/ Freixieiro

26+735 –
26+880
29+245 –
29+370
30+100 –
30+250
30+545 –
30+970

145

4,0

580

Reflectora

Transparente

125

4,5

562,5

Reflectora

Transparente

150

5,0

750

Absorvente

425

1,5

637,5

Absorvente

622,5

Absorvente

15-20%
Transparência

480

Absorvente

15-20%
Transparência

B25

Freixieiro / Póvoa
de Varzim

31+930 –
32+195

265

1,5
31+930 –
32+045
3,0
32+045 –
32+195

B26

Freixieiro / Póvoa
de Varzim

32+755 –
32+825

120

4

15-20%
Transparência
15-20%
Transparência

Sistemas Ecológicos
C47) Evitar a destruição desnecessária de vegetação devendo restringir-se a desmatação à
superfície estritamente necessária, preservando as estruturas vegetais presentes fora da área restrita
da obra.
C48) Proibir a colocação de cravos, cavilhas, correntes e sistemas semelhantes em árvores e
arbustos e deixar raízes a descoberto e sem protecção em valas e escavações.
C49) Minimizar as emissões de ruído principalmente durante a altura crepuscular; e a recolha de lixo
produzido pelas equipas de trabalho de modo a não perturbar e atrair mamíferos carnívoros.
C50) Proteger as linhas de água sempre que necessário, através da montagem de estruturas que
impeçam a queda de materiais nas mesmas.
C51) Proceder ao revestimento dos taludes e áreas recuperadas, com utilização de espécies vegetais
xerofilicas e/ou de elevada rusticidade, nas fases iniciais dos processos de revestimento vegetal,
procurando seleccionar prioritariamente espécies da flora espontânea da região. Não deverão ser
utilizadas espécies exóticas.
Socioeconomia
C52) Proceder à sinalização adequada e esclarecedora dos acessos às zonas de obra, garantindo a
sua limpeza, estado de conservação e visibilidade quer durante o dia, quer durante a noite,
possibilitando a sua normal utilização por parte da população local.
C53) Definir os procedimentos necessários que garantam o restabelecimento atempado de todas as
infra-estruturas interferidas ou acidentalmente afectadas durante as obras.
C54) Garantir o acesso a todas as propriedades sempre que, durante a construção, os acessos
existentes sejam eventualmente interrompidos.
C55) A circulação de veículos afectos à obra deverá ser limitada às vias necessárias para acesso aos
locais de obra, privilegiando-se o recurso à actual via, nomeadamente na faixa de alargamento e
bermas, previamente assinaladas para o efeito e em adequadas condições de segurança.
C56) Implementar o projecto de sinalização nas zonas de redução do número de vias.
C57) Executar os projectos de reabilitação das PI (e, eventualmente, das PS), conforme
apresentados previamente ao licenciamento. As obras deverão estar finalizadas até à conclusão das
obras de alargamento da A28.
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C58) Assegurar o correcto cumprimento das normas de segurança no que se refere à circulação de
veículos pesados, tendo em consideração a segurança e a minimização das perturbações na
actividade das populações.
C59) Colocar sinalética obrigando os veículos afectos à obra a circular permanentemente de faróis
médios ligados, como forma de minimizar riscos de acidente e de atropelamento.
Ordenamento do Território
C60) Evitar afectação de espaços fora dos actuais limites da auto-estrada. Quando das intervenções
a realizar nas passagens inferiores (PI), deverá evitar-se a afectação dos terrenos envolventes às
vias restabelecidas por cada uma das obras de arte, nomeadamente evitando a circulação de
maquinaria e pessoas afectas à obra e o depósito temporário de materiais.
C61) Se necessário, construir acessos provisórios, por forma a minimizar a afectação da mobilidade
da população (quer rodoviária, quer pedonal) e da acessibilidade a áreas residenciais adjacentes à
obra.
C62) Sinalizar e dotar de iluminação todos os eventuais desvios de tráfego.
Património
C63) Incluir os sítios/elementos de interesse patrimonial identificados no EIA na carta de
condicionantes à obra (Desenho EIA-RS.00-DPJ-02), para interditar qualquer intervenção ou depósito
de materiais nessas áreas.
C64) Efectuar a prospecção arqueológica sistemática, após desmatação (onde se aplique), de forma
a colmatar lacunas de conhecimento, das áreas funcionais da obra (eventuais novos acessos ou
outras).
C65) Mediante os resultados desta prospecção e sempre que se preveja a afectação de qualquer
vestígio arqueológico, devem ser efectuados acertos do projecto, antes de serem propostas
quaisquer outras medidas de minimização intrusivas, como sejam sondagens arqueológicas ou a
escavação integral dos vestígios afectados.
C66) Sempre que forem identificados elementos de interesse arqueológico deverá ser tida em
consideração a necessidade de adopção de medidas de minimização complementares específicas
(registo gráfico e fotográfico, escavações arqueológicas, acompanhamento arqueológico, entre
outras).
C67) Efectuar o acompanhamento arqueológico sistemático e permanente de todos os trabalhos que
impliquem remoção e / ou revolvimento de solos, como sejam desmatações, decapagens superficiais,
preparação e regularização de terrenos e escavação. Este acompanhamento deve ser efectuado por
um arqueólogo, por frente de trabalho, quando as acções inerentes à implementação do projecto não
sejam sequenciais mas sim simultâneas.
C68) A eventual identificação de contextos arqueológicos durante a fase de acompanhamento
arqueológico será imediatamente comunicada ao IGESPAR, IP.
C69) Assegurar o cumprimento de todas as medidas de minimização específicas que decorram dos
resultados deste acompanhamento.
C70) Efectuar a sinalização e vedação de um perímetro de protecção de 10 m em torno da zona do
Aqueduto de Santa Clara, e até 40 metros do eixo da via (área de afectação directa), de forma a
evitar danos causados pela circulação de maquinaria afecta à obra ou outros trabalhos realizados
dentro da empreitada.
C71) Assegurar a interdição total de passagem de maquinaria e veículos da obra nos caminhos que
se cruzem ou se encontrem contíguos ao Aqueduto de Santa Clara.
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Paisagem
C72) No corredor da infra-estrutura (faixa expropriada), deverá ser mantida, sempre que possível, a
vegetação existente, ou marginalmente e que sobre ele recai, devendo por isso recorrer-se a técnicas
de desbaste (árvores e arbustos), em detrimento do seu corte/arranque, em particular no caso de
espécies que não tenham crescimento rápido.
C73) Nas acções de desarborização e/ou desmatação das áreas ou núcleos existentes e colonizados
por espécies vegetais exóticas invasoras, o seu corte não deve ocorrer na época de produção de flor
e semente. O procedimento a adoptar deverá ter em consideração as características específicas do
comportamento invasor da(s) espécie(s) em presença. O material vegetal ou resíduos vegetais
resultante do corte, deverá mesmo assim ser alvo de remoção, transporte e eliminação eficiente e
cuidada.
C74) Os trabalhos de desmatação e decapagem de solos em todas as áreas sujeitas a intervenção,
deverão ser limitados às áreas estritamente necessárias. As áreas adjacentes às áreas a
intervencionar pelo projecto, ainda que possam ser utilizadas como zonas de apoio ou de depósito
temporário, não devem ser desmatadas ou decapadas, excepto quando se verificar necessidade de
depósito de inertes.
C75) A decapagem dos solos a executar dentro do corredor com o objectivo de reutilização em todas
as áreas sujeitas a integração e recuperação paisagística, deve incidir apenas sobre as áreas onde
se verifique que a terra vegetal reúne boas condições para o referido fim. Devem ser identificadas,
separadas e excluídas de qualquer reutilização como terra vegetal, as terras provenientes de áreas:
contaminadas pela escorrência superficial das águas pluviais com origem na via e onde se verifique a
existência de espécies exóticas, devendo estas terras serem levadas para depósito adequado.
C76) As terras vegetais deverão ser armazenadas em pargas de 3 m de largura e 1,25 m de altura,
protegidas por vedação própria se armazenadas fora da área de intervenção. Com vista à
preservação das suas capacidades produtivas, devem ainda ser semeadas com leguminosas
adaptadas às características ecológicas locais, eventualmente com incorporação de fertilizantes
químicos e orgânicos.
C77) No caso de ser necessário utilizar terras vegetais de empréstimo deverá ser dada atenção
especial à sua origem, não devendo ser provenientes em caso algum, de áreas ocupadas por plantas
exóticas invasoras, para que as mesmas não alterem a ecologia local e introduzam plantas invasoras.
C78) Deverá ser minimizado o intervalo de tempo entre a preparação do terreno e a obra
propriamente dita, procurando reduzir ao máximo o período de exposição dos solos, em particular
quando em situação de talude. Sempre que os taludes fiquem terminados fora de época própria para
as sementeiras finais, deverá realizar-se uma sementeira cautelar, de acordo com as orientações
constantes no PIP, sem prejuízo de quaisquer outras medidas a adoptar para evitar a erosão
superficial dos mesmos.
C79) No decorrer da obra, caso se preveja ou haja necessidade de outras áreas de apoio adicionais
(estaleiros, parques de máquinas ou materiais, áreas de depósito e empréstimo de materiais), um dos
critérios que deve presidir à selecção da sua localização e da escolha dos caminhos de acesso é o
evitar das zonas de maior qualidade visual e maior sensibilidade paisagística cartografadas no
EIA/Aditamento.
C80) Todas as áreas temporariamente afectadas (incluindo acessos temporários e/ou existentes a
desactivar), fora da faixa expropriada, que se destinem aos usos anteriores, com o devido
consentimento, deverão ser recuperadas de acordo com um conjunto de operações: limpeza,
remoção completa das camadas de pavimentos existentes, escarificação, descompactação do solo,
modelação do terreno (de forma tão naturalizada quanto possível), revestimento com as terras
previamente recolhidas das camadas superficiais das respectivas áreas de forma a criar condições
para a regeneração natural da vegetação.
C81) Para as eventuais áreas afectadas exteriores ao corredor da via, após a sua recuperação,
deverão ser previstas e implementadas medidas dissuasoras e/ou de protecção temporária –
vedações, paliçadas - no que diz respeito ao acesso – pisoteio, animais, veículos - aos locais a
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recuperar e mais sensíveis, de forma a permitir a recuperação, colonização e crescimento da
vegetação.
C82) Deverá ser implementado o Projecto de Integração Paisagística e o Plano de Manutenção que
lhe está associado, concomitantemente com o término progressivo, espacial e temporal das
diferentes frentes de obra, tendo em consideração as fases e ou níveis de intervenção previstos nos
referidos Projecto e Plano.
C83) Assegurar a assistência técnica da Obra, de forma a garantir a correcta implementação do PIP.
Gestão de Resíduos
C84) Garantir o cumprimento do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e
Demolição (PPGRCD), supervisionando a gestão de resíduos em obra, designadamente o
cumprimento das disposições legais em matéria de identificação dos resíduos, triagem,
armazenagem, transporte, e encaminhamento para destino adequado.
FINAL DA EXECUÇÃO DA OBRA
C85) Proceder à desactivação da área afecta aos trabalhos para a execução da obra, com a
desmontagem dos estaleiros e remoção de todos os equipamentos, maquinaria de apoio, depósitos
de materiais, entre outros. Proceder à limpeza destes locais, garantindo que todos os terrenos
recuperem a sua funcionalidade anterior. Especial atenção deverá ser dada à necessidade da
remoção de objectos que possam originar ou alimentar a deflagração de incêndios.
C86) Proceder à recuperação de caminhos e vias utilizados como acesso aos locais em obra, assim
como os pavimentos e passeios públicos que tenham eventualmente sido afectados ou destruídos,
em conformidade com o Plano de Acessos.
C87) Desactivar os eventuais acessos criados e sem utilidade posterior, de modo a repor a situação
inicial, conforme acordado com os proprietários.
C88) Assegurar a reposição e/ou substituição de eventuais infra-estruturas, equipamentos e/ou
serviços existentes nas zonas em obra e áreas adjacentes, que tenham sido afectados no decurso da
obra.
C89) Assegurar que todos os elementos hidráulicos de drenagem que possam ter sido afectados
pelas obras se encontram desobstruídos e em boas condições de limpeza e funcionamento.
C90) Com o cessar da obra deverão concluir-se os projectos de integração paisagística com
recuperação de todas as áreas afectadas temporariamente pela obra e não incluídas nas áreas das
subestações e acessos, com reposição do relevo e da vegetação anteriormente existente. A
recuperação das áreas temporariamente afectadas deverá incluir operações de descompactação do
solo, a modelação do terreno de forma tão naturalizada quanto possível e o seu revestimento com as
terras previamente recolhidas das camadas superficiais dos solos afectados.
FASE DE EXPLORAÇÃO
Geologia e Geotecnia
C91) Proceder à inspecção periódica dos taludes com o intuito de identificar sinais de instabilidade
dos maciços terrosos ou rochosos, para avaliar o seu estado de conservação e a necessidade de
efectuar intervenções correctiva.
C92) Proceder à inspecção da evolução dos aterros, especialmente em áreas mais sensíveis,
nomeadamente quando os terrenos de fundação sejam constituídos por formações não consolidadas,
com fraca capacidade de carga.
C93) Proceder ao controlo de deformações, movimentos ou outros aspectos nas obras de contenção,
que indiciem fragilidade estrutural, defeitos construtivos ou deslocamento dos maciços de fundação
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Recursos Hídricos
C94) Proceder a vistorias periódicas aos sistemas de drenagem dos taludes da plataforma com o
objectivo de avaliar o seu estado de conservação e funcionamento, de forma a proceder a reparações
e/ou limpezas necessárias que permitam a drenagem eficaz de todas as águas.
C95) Proceder à identificação de locais de erosão acentuada ou diferencial dos taludes que
evidenciem a necessidade de manutenção dos sistemas de drenagem, ou mesmo o seu reforço ou
redefinição.
C96) Proceder a inspecções periódicas às passagens hidráulicas (PH) para avaliar o seu estado de
conservação e funcionamento da secção de vazão, de modo a assegurar o escoamento dos caudais
cheia centenária.
Sistemas Ecológicos
C97) Dar cumprimento às medidas de redução do risco de atropelamento ou colisão de fauna com os
veículos, designadamente:
a) Proceder à manutenção periódica das bermas e taludes, de forma a manter uma extensão de
pelo menos 2 metros nos taludes apenas com vegetação herbácea, uma vez que permite maior
campo de visão.
b) Proceder à manutenção da integridade da vedação, através da verificação regular da mesma.
c) Assegurar a manutenção de forma regular das cortinas de encaminhamento.
Paisagem
C98) Realizar o acompanhamento periódico, de acordo com o estabelecido no Programa de
Manutenção e da Garantia previsto no PIP, de forma a assegurar o cumprimento dos objectivos
traçados pelo Projecto de Integração Paisagística, devendo ser desencadeadas e implementadas
todas as medidas minimizadoras/correctivas e/ou compensatórias necessárias, sempre que os
mesmos estejam em causa. Em particular refere-se:
a) Adoptar medidas correctivas de possíveis zonas com erosão, principalmente em taludes ou
em zonas em que o sistema de drenagem superficial se encontre danificado ou mal
implantado.
b) Toda a vegetação, incluindo a que vai sendo introduzida com as retanchas e
ressementeiras, respeite os critérios definidos e estabelecidos no PIP.
C99) Garantir a manutenção de toda a área sujeita a intervenção no âmbito do PIP. Nesse sentido,
deve ser adjudicado, após a conclusão do prazo de garantia da obra, a execução de operações de
limpeza e manutenção do novo corredor verde dentro da faixa expropriada.
Gestão de Resíduos
C100) Dar cumprimento aos requisitos e procedimentos que assegurem a correcta gestão dos
resíduos gerados na fase de exploração.
D) MONITORIZAÇÃO
Antes do início da construção e da exploração deverá ser apresentado à Autoridade de AIA o plano
de entrega dos diferentes relatórios de monitorização.
D1) Programa de Monitorização dos Recursos Hídricos Superficiais
Deverá ser implementado o programa de monitorização das águas superficiais, para as fases de
construção e exploração, constante do capítulo 8 do Volume 21.2 – Relatório Síntese – Parte 2 (EIA
da Amb&Veritas, Lda – Outubro de 2010), e corrigido no documento Aditamento ao EIA, de Março de
2011, no que respeita à periodicidade das campanhas.
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Deste modo, antes da fase de exploração deverá ser efectuada a campanha da situação de
referência para as águas superficiais nos 5 locais a monitorizar (definidos no quadro 5, página 17, do
Aditamento ao EIA), de modo a obter-se os valores de referência. A fase de construção deverá assim
ser sujeita igualmente a monitorização desde o seu início até ao seu final.
D2) Programa de Monitorização das Águas de Escorrência
Deverá ser implementado o programa de monitorização das águas de escorrência, para a fase de
exploração, constante do capítulo 8 do Volume 21.2 – Relatório Síntese – Parte 2 (EIA da
Amb&Veritas, Lda – Outubro de 2010).
D3) Programa de Monitorização dos Recursos Hídricos Subterrâneos
Deverá ser implementado o programa de monitorização das águas subterrâneas, para as fases de
construção e exploração, constante do capítulo 8 do Volume 21.2 – Relatório Síntese – Parte 2 (EIA
da Amb&Veritas, Lda – Outubro de 2010), e corrigido no documento Aditamento ao EIA, de Março de
2011, no que respeita à periodicidade das campanhas e locais a monitorizar.
Deste modo, antes da fase de exploração deverá ser efectuada a campanha da situação de
referência para as águas subterrâneas nos 10 locais a monitorizar (definidos no quadro 5, página 18,
do Aditamento ao EIA), de modo a obter-se os valores de referência. A fase de construção deverá
assim ser sujeita igualmente a monitorização desde o seu início até ao seu final.
D4) Programa de Monitorização da Qualidade do Ar
Objectivo
Controlo da evolução das concentrações de poluentes na atmosfera na envolvente do Sublanço
Freixieiro/Póvoa de Varzim da A28.
Parâmetros a Monitorizar
• Monóxido de Carbono (NO)
• Dióxido de Carbono (NO2)
• Partículas em suspensão (PM10)
Paralelamente deverão ser efectuadas medições dos parâmetros meteorológicos locais,
nomeadamente a velocidade do vento, direcção do vento, quantidade de precipitação e humidade
relativa.
Locais de Amostragem
Pontos de medição a cerca de 50/60 m da plataforma da via (nos dois sentidos), representativos para
as situações identificadas como mais sensíveis, indicadas no quadro seguinte:
Quadro: Receptores sensíveis
Receptor
2
4
5
7
9
14
19

Localização
10+950
12+155
14+000
15+920
17+700
25+890
32+125

Lado/distância
à via (m)
W/60
E/35
W/60
E/60
E/60
W/60
W/60

Aglomerado
Poupas
Telheira
Cabanelas
Aveleda
Casais
St.ª Luzia
Penouces

Frequência da Amostragem
Deverá ser realizada uma campanha no ano de início de exploração do sublanço com 2x3 vias,
composta por medições a efectuar no semestre húmido e no semestre seco, para estabelecer um
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quadro de referência e avaliar as estimativas em relação às concentrações de poluentes e aos
volumes de tráfego associados.
Posteriormente, as campanhas (compostas por medições a efectuar no semestre húmido e no
semestre seco) serão realizadas com uma frequência de 5 em 5 anos, para aferir possíveis desvios
relativamente às previsões efectuadas. Não obstante, caso se verifique a ultrapassagem de qualquer
valor-limite das concentrações no quadro legal vigente, as campanhas deverão passar a ter
frequência anual.
Relatórios de Monitorização
Os relatórios de monitorização deverão obedecer, com as necessárias adaptações e especificidades,
à estrutura e conteúdo indicados no Anexo V da Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril.
A sua periodicidade deverá ser idêntica à das campanhas realizadas e deverão ser entregues à
Autoridade de AIA até ao final do segundo mês após a realização da campanha.
A necessidade de revisão do programa de monitorização deverá ser avaliada em cada relatório de
monitorização, em função dos resultados obtidos e das conclusões extraídas.
D5) Programa de Monitorização do Ambiente Sonoro
Deverá ser implementado o programa de monitorização do ambiente sonoro, para as fases de
construção e exploração, constante do capítulo 8 do Volume 21.2 – Relatório Síntese – Parte 2 (EIA
da Amb&Veritas, Lda – Outubro de 2010)
D6) Programa de Monitorização da Socioeconomia
Deverão ser elaborados e apresentados à Autoridade de AIA, os seguintes relatórios:
i)

Relatório semestral, em fase de obra, relativo à recepção e processamento das reclamações e
pedidos de informação registados no livro de registo publicitado e disponibilizado nas Juntas de
Freguesia e nos restantes canais criados, no âmbito do Plano de Comunicação.

ii)

Relatório anual, em fase de obra, com indicação do número de trabalhadores e a sua freguesia
e concelho de origem, bem como o meio de transporte utilizado na deslocação casa – local de
trabalho.

Agência Portuguesa do Ambiente, na Amadora, em 14 de Julho de 2011
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ANEXO 1: Esboço Corográfico
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ANEXO 2: Acesso ao local de empréstimo/depósito
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Figura 7 – Caminho alternativo local de empréstimo/vazadouro definitivo.
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