PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO
“Alargamento e Beneficiação para 2x3 vias da A1,
Sublanço Albergaria / Estarreja”,
em fase de projeto de execução

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO
Agência Portuguesa do Ambiente, I.P.
Direção-Geral do Património Cultural
Laboratório Nacional de Energia e Geologia, I.P.
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro
Instituto da Mobilidade e Transportes
Instituto Superior de Agronomia / Centro de Ecologia Aplicada "Prof. Baeta Neves"

DEZEMBRO DE 2018

PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3038

Página intencionalmente deixada em branco

A1 – ALARGAMENTO E BENEFICIAÇÃO PARA 2X3 VIAS DO SUBLANÇO ALBERGARIA / ESTARREJA, PROJETO DE EXECUÇÃO

PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3038

ÍNDICE
1.

INTRODUÇÃO .................................................................................................................................................... 1

2.

PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO....................................................................................................................... 2

3.

ANTECEDENTES ................................................................................................................................................. 3
3.1.
3.2.
3.3.

4.

DESCRIÇÃO DO PROJETO .................................................................................................................................. 7
4.1.
4.2.

5.

Antecedentes de AIA .................................................................................................................................. 3
Antecedentes do Projeto ........................................................................................................................... 3
Enquadramento e objetivos do projeto ..................................................................................................... 4

Descrição do sublanço atual ...................................................................................................................... 7
Descrição do projeto proposto .................................................................................................................. 7

ANÁLISE ESPECÍFICA DO EIA ............................................................................................................................ 11
5.1. Geologia e Geomorfologia ....................................................................................................................... 11
5.1.1. Caracterização da Situação de Referência ............................................................................................... 11
5.1.2. Avaliação de Impactes ............................................................................................................................. 11
5.2. Solos e Uso dos Solos ............................................................................................................................... 12
5.2.1. Caracterização da Situação de Referência ............................................................................................... 12
5.2.2. Avaliação de Impactes ............................................................................................................................. 12
5.3. Clima ........................................................................................................................................................ 13
5.3.1. Caracterização da Situação de Referência ............................................................................................... 13
5.3.2. Avaliação de Impactes ............................................................................................................................. 14
5.3.2.1 Fase de Construção ............................................................................................................................. 14
5.3.2.2 Fase de Exploração.............................................................................................................................. 14
5.4. Recursos Hídricos ..................................................................................................................................... 14
5.4.1. Caracterização da Situação de Referência ............................................................................................... 14
5.4.1.1 Recursos Hídricos Subterrâneos ......................................................................................................... 14
5.4.1.2 Recursos Hídricos Superficiais............................................................................................................. 15
5.4.1.3 Afetação de áreas integradas na Reserva ecológica Nacional (REN) .................................................. 16
5.4.2. Avaliação de Impactes ............................................................................................................................. 17
5.4.2.1 Recursos hídricos superficiais ............................................................................................................. 17
5.4.2.2 Recursos hídricos subterrâneos .......................................................................................................... 19
5.5. Qualidade do Ar ....................................................................................................................................... 21
5.5.1. Caracterização da Situação de Referência ............................................................................................... 21
5.5.2. Avaliação de Impactes ............................................................................................................................. 21
5.6. Ambiente Sonoro ..................................................................................................................................... 22
5.6.1. Caracterização da Situação de Referência ............................................................................................... 22
5.6.2. Avaliação de Impactes ............................................................................................................................. 22
5.7. Sistemas Ecológicos ................................................................................................................................. 23
5.7.1. Caracterização da Situação de Referência ............................................................................................... 23
5.7.1.1 Áreas de conservação da natureza ..................................................................................................... 23
5.7.1.2 Flora e vegetação ................................................................................................................................ 23
5.7.1.3 Fauna................................................................................................................................................... 24
5.7.2. Avaliação de Impactes ............................................................................................................................. 25
5.7.2.1 Fase de Construção ............................................................................................................................. 25
5.7.2.2 Fase de Exploração.............................................................................................................................. 25
5.8. Paisagem .................................................................................................................................................. 26
5.8.1. Caracterização da Situação de Referência ............................................................................................... 26

A1 – ALARGAMENTO E BENEFICIAÇÃO PARA 2X3 VIAS DO SUBLANÇO ALBERGARIA / ESTARREJA, PROJETO DE EXECUÇÃO

i

PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3038

5.8.1.1 Análise Estrutural e Funcional da Paisagem ....................................................................................... 26
5.8.1.2 Análise visual da Paisagem.................................................................................................................. 26
5.8.2. Avaliação de Impactes ............................................................................................................................. 27
5.8.2.1 Fase de Construção ............................................................................................................................. 27
5.8.2.2 Fase de exploração: ............................................................................................................................ 28
5.9. Socioeconomia ......................................................................................................................................... 29
5.9.1. Caracterização da Situação de Referência ............................................................................................... 29
5.9.2. Avaliação de Impactes ............................................................................................................................. 29
5.10. Ordenamento do Território e Condicionantes ao Uso do Solo ................................................................ 30
5.10.1. Caracterização da Situação de Referência .......................................................................................... 30
5.10.1.1 Reserva Ecológica Nacional (REN) ....................................................................................................... 31
5.10.1.2 Reserva Agrícola Nacional (RAN) ........................................................................................................ 33
5.10.1.3 Outras Condicionantes ........................................................................................................................ 33
5.10.1.4 Áreas classificadas e Rede Natura 2000 .............................................................................................. 35
5.10.2. Avaliação de Impactes ........................................................................................................................ 35
5.11. Património ............................................................................................................................................... 35
5.11.1. Caracterização da Situação de Referência .......................................................................................... 35
5.11.2. Avaliação de Impactes ........................................................................................................................ 36
6.

SÍNTESE DOS PARECERES DAS ENTIDADES EXTERNAS .................................................................................... 37

7.

RESULTADOS DA CONSULTA PÚBLICA ............................................................................................................ 39

8.

CONCLUSÃO .................................................................................................................................................... 41

9.

ELEMENTOS A APRESENTAR, MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E PLANOS DE MONITORIZAÇÃO ......................... 46
9.1. Elementos a apresentar ........................................................................................................................... 46
9.2. Medidas de Minimização ......................................................................................................................... 46
9.2.1. De Carácter Geral ..................................................................................................................................... 46
9.2.1.1 Fase de Preparação Prévia à Execução da Obra ................................................................................. 46
9.2.1.2 Fase de Execução da Obra .................................................................................................................. 46
9.2.1.3 Fase Final da Execução da Obra .......................................................................................................... 49
9.2.2. De Carácter Específico para a Fase de Construção .................................................................................. 49
9.2.2.1 Geologia .............................................................................................................................................. 49
9.2.2.2 Solos e Usos do Solo ........................................................................................................................... 50
9.2.2.3 Recursos hídricos ................................................................................................................................ 50
9.2.2.4 Qualidade do Ar .................................................................................................................................. 51
9.2.2.5 Ambiente Sonoro ................................................................................................................................ 51
9.2.2.6 Gestão de Resíduos ............................................................................................................................. 52
9.2.2.7 Sistemas Ecológicos ............................................................................................................................ 52
9.2.2.8 Paisagem ............................................................................................................................................. 52
9.2.2.9 Socioeconomia .................................................................................................................................... 55
9.2.2.10 Ordenamento do Território e Condicionantes ao Uso do Solo ........................................................... 56
9.2.2.11 Património .......................................................................................................................................... 56
9.2.3. De Carácter Específico para a Fase de Exploração ................................................................................... 56
9.2.3.1 Geologia .............................................................................................................................................. 56
9.2.3.2 Solos e Usos do Solo ........................................................................................................................... 56
9.2.3.3 Recursos Hídricos ................................................................................................................................ 56
9.2.3.4 Ambiente Sonoro ................................................................................................................................ 57
9.2.3.5 Resíduos .............................................................................................................................................. 57
9.2.3.6 Sistemas Ecológicos ............................................................................................................................ 57
9.2.3.7 Paisagem ............................................................................................................................................. 57
9.2.3.8 Socioeconomia .................................................................................................................................... 57
9.2.3.9 Riscos .................................................................................................................................................. 57
9.3. Planos de Monitorização.......................................................................................................................... 58

A1 – ALARGAMENTO E BENEFICIAÇÃO PARA 2X3 VIAS DO SUBLANÇO ALBERGARIA / ESTARREJA, PROJETO DE EXECUÇÃO

ii

PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3038

9.3.1. Monitorização dos Recursos Hídricos na Fase de Construção ................................................................. 58
9.3.1.1 Locais de amostragem ........................................................................................................................ 58
9.3.1.2 Parâmetros a monitorizar ................................................................................................................... 58
9.3.1.3 Frequência de Amostragem ................................................................................................................ 59
9.3.1.4 Técnicas e Métodos de Análise e Equipamentos Necessários ............................................................ 59
9.3.1.5 Relação entre os Fatores Ambientais a Monitorizar e Parâmetros Caracterizadores da Construção do
Projeto ..................................................................................................................................................... 59
9.3.1.6 Critérios de Avaliação de Dados ......................................................................................................... 60
9.3.1.7 Tipo de Medidas de Gestão Ambiental na Sequência dos Resultados do Programa de Monitorização60
9.3.1.8 Periodicidade dos Relatórios de Monitorização e Revisão do Programa de Monitorização .............. 60
9.3.2. Monitorização dos Recursos Hídricos (Qualidade da água superficial) na Fase de Exploração ............... 62
9.3.2.1 Locais de Amostragem ........................................................................................................................ 62
9.3.2.2 Parâmetros a Monitorizar ................................................................................................................... 62
9.3.2.3 Frequência de Amostragem ................................................................................................................ 62
9.3.2.4 Critérios de Avaliação de Dados ......................................................................................................... 62
9.3.2.5 Especificações Técnicas e Métodos de Análise ................................................................................... 63
9.3.2.6 Periodicidade do Relatório de Monitorização .................................................................................... 63
9.3.3. Monitorização do Ambiente Sonoro ........................................................................................................ 64
9.3.3.1 Introdução........................................................................................................................................... 64
9.3.3.2 Locais a monitorizar ............................................................................................................................ 64
9.3.3.3 Parâmetros a monitorizar ................................................................................................................... 65
9.3.3.4 Frequência de Amostragem ................................................................................................................ 65
9.3.3.5 Técnicas, Métodos de Análise e Equipamentos Necessários .............................................................. 65
9.3.3.6 Critérios de Avaliação de dados .......................................................................................................... 66
9.3.3.7 Relação entre os Fatores Ambientais a Monitorizar e os Parâmetros Caracterizadores da Exploração do
projeto ..................................................................................................................................................... 66
iii

ANEXOS
ANEXO I

Esboço corográfico

ANEXO II

Pareceres das Entidades Externas

A1 – ALARGAMENTO E BENEFICIAÇÃO PARA 2X3 VIAS DO SUBLANÇO ALBERGARIA / ESTARREJA, PROJETO DE EXECUÇÃO

PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3038

Página intencionalmente deixada em branco

iv

A1 – ALARGAMENTO E BENEFICIAÇÃO PARA 2X3 VIAS DO SUBLANÇO ALBERGARIA / ESTARREJA, PROJETO DE EXECUÇÃO

PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3038

1.

INTRODUÇÃO

O presente documento constitui o parecer final do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA)
da “A1 – Alargamento e Beneficiação para 2x3 vias do Sublanço Albergaria / Estarreja”, em fase de projeto
de execução, sendo emitido pela Comissão de Avaliação (CA) ao abrigo do n.º 1 do artigo 16.º do DecretoLei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de
dezembro.
Dando cumprimento ao disposto no diploma acima mencionado, o Instituto de Mobilidade e Transportes
(IMT), na qualidade de entidade licenciadora, enviou à Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA, I.P.)
para procedimento de AIA, o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) relativo à “A1 – Alargamento e
Beneficiação para 2x3 vias do Sublanço Albergaria / Estarreja”, cujo proponente é a BRISA Concessão
Rodoviária, S.A..
O projeto em causa encontra-se sujeito a procedimento de AIA, de acordo com o definido nas seguintes
disposições do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua redação atual:
Nos termos do ponto i), da alínea b), do n.º 3 do artigo 1.º, pelo facto de o projeto se encontrar tipificado
na alínea d), do n.º 7 do Anexo I, Alargamento de autoestradas, com pelo menos 10 km de troço contínuo.
Deste modo, e de acordo com o definido no artigo 8.º do diploma mencionado, a autoridade de AIA
competente é a APA, I.P. Assim, através do ofício n.º S0046629-201808-DAIA.DAP, de 02/08/2017, a APA,
I.P., nomeou, ao abrigo do Artigo 14.º do mesmo diploma, e em conformidade com o n.º 2 do artigo 9.º,
uma Comissão de Avaliação (CA) constituída pelas seguintes entidades: Agência Portuguesa do Ambiente,
I.P. (APA, I.P.), Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), Laboratório Nacional de Energia e Geologia
(LNEG), Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR Centro), Instituto da
Mobilidade e Transportes, IP (IMT), e Instituto Superior de Agronomia / Centro de Ecologia Aplicada "Prof.
Baeta Neves" (ISA/CEABN).
Os representantes nomeados pelas entidades acima referidas, para integrar a CA, são os seguintes:


APA/DAIA – Arq.ª Pais. Catarina Castro Henriques



APA/DCOM – Dr.ª Cristina Sobrinho



APA/ARH Centro – Eng.ª Dulce Calado



DGPC – Dr.ª Ana Nunes



LNEG – Doutor Carlos Meireles



CCDR Centro – Eng.ª Madalena Ramos



IMT – Eng.ª Paula Pinto Pereira



APA/DGA/DGAR – Eng.ª Maria João Leite



ISA/CEABN – Arq. Pais. João Jorge

O EIA objeto da presente análise, datado de fevereiro de 2018, é da responsabilidade da empresa
AGRI-PRO AMBIENTE Consultores, S.A., tendo sido elaborado entre junho de 2017 e fevereiro de 2018. É
composto pelos seguintes volumes:


Volume 1 – Resumo Não Técnico



Volume 2 – Relatório Síntese
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Volume 3 – Anexos



Volume 4 – Plano Geral de Monitorização



Volume 5 – Gestão Ambiental da Obra

Por solicitação da CA, foi ainda apresentada a seguinte documentação:


Aditamento, datado de outubro de 2018;



Resumo Não Técnico reformulado, datado de outubro de 2018;



Aditamento 2 - Elementos Complementares, datados de novembro de 2018.

O EIA foi acompanhado pelo respetivo projeto de execução.
Pretende-se com este Parecer, apresentar todos os aspetos que se consideram relevantes na avaliação
efetuada, de forma a poder fundamentar/apoiar, superiormente, a tomada de decisão quanto ao projeto
em causa.
2.

PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO

A metodologia adotada pela CA para a avaliação do EIA e projeto da “A1 – Alargamento e Beneficiação
para 2x3 vias do Sublanço Albergaria / Estarreja”", foi a seguinte:


Análise da conformidade do EIA.



Solicitação de elementos adicionais, a 12 de setembro de 2018, no âmbito da avaliação da
conformidade do EIA, relativos aos seguintes capítulos e aspetos do EIA: Aspetos do Projeto;
Fatores Ambientais – Situação de referência, avaliação de impactes e medidas de minimização
(Geologia e Geomorfologia; Ruído; Socioeconomia; Ordenamento do Território e Condicionantes;
Recursos Hídricos; Paisagem; Património cultural). Foi ainda solicitada a reformulação do Resumo
Não Técnico. Ambiente Sonoro. Esta informação foi apresentada em 12 de outubro de 2018.



Declaração da conformidade do EIA a 19 de outubro de 2018.



Solicitação de esclarecimentos e informação complementar relativamente aos fatores ambientais
que se passam a elencar: Recursos Hídricos, Ambiente Sonoro, Paisagem e Património cultural.
Esta informação foi enviada a 16 de novembro de 2018 sob a forma de “Aditamento 2”.



Solicitação de Pareceres Externos às seguintes entidades: Águas do Centro Litoral, S.A. (AdCL),
Águas da Região de Aveiro, S.A. (AdRA), Associação de Municípios do Carvoeiro – Vouga (AMCV),
Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro
(DRAP Centro), EDP Distribuição - Energia S.A., GALP Energia, SGPS, S.A., Lusitaniagás – Companhia
de Gás do Centro, S.A..



Abertura de um período de Consulta Pública, que decorreu durante 30 dias úteis, desde 26 de
outubro a 07 de dezembro de 2018.



Visita ao local do projeto, efetuada a 19 de novembro de 2018, tendo estado presentes
representantes da CA (APA/DAIA-DAP, APA/DCOM, APA/ARH Centro, DGPC, CCDR Centro e IMT),
da Brisa e da empresa que elaborou o EIA.



Análise técnica do EIA e respetivo aditamento, dos elementos complementares, bem como a
consulta dos elementos do projeto de execução, com o objetivo de avaliar os impactes do projeto
e a possibilidade dos mesmos serem minimizados/compensados.
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A apreciação dos fatores ambientais foi efetuada tendo por base os pareceres emitidos pelas
entidades que constituem a CA. Assim, a APA/DCOM emitiu parecer sobre a consulta PÚBLICA, a
APA/DGA/DGAR sobre Ambiente Sonoro, a APA/ARH Centro sobre Recursos Hídricos; a DGPC
sobre Património Cultural; o LNEG sobre Geologia e Geomorfologia (incluindo tectónica e
sismicidade); a CCDR Centro sobre Solos e Uso do Solo, Qualidade do Ar, Socioeconomia e
Ordenamento do Território; o IMT sobre Aspetos Técnicos do Projeto, a APA/DCLIMA sobre
Alterações Climáticas; e o ISA/CEABN sobre a Paisagem.

3.



Seleção dos fatores ambientais fundamentais tendo em consideração as características do projeto
e da respetiva área de implantação.



Realização de reuniões de trabalho, visando a verificação da conformidade do EIA, bem como a
integração no Parecer da CA das diferentes análises sectoriais e específicas, e ainda os resultados
da Consulta Pública, para além da discussão das seguintes temáticas principais: objetivos do
projeto, caracterização da situação existente, identificação e avaliação dos impactes, medidas de
minimização e planos de monitorização.



Elaboração do Parecer Final da CA, com a seguinte estrutura: 1. Introdução, 2. Procedimento de
avaliação, 3. Antecedentes, 4. Descrição do projeto, 5. Análise específica do EIA, 6. Síntese dos
Pareceres das Entidades Externas, 7. Resultados da Consulta Pública, 8. Conclusão, 9. Elementos
a apresentar, medidas de minimização e planos de monitorização.

ANTECEDENTES

A informação apresentada neste capítulo foi retirada dos elementos apresentados no âmbito do
procedimento de AIA.
3

3.1.

ANTECEDENTES DE AIA

O projeto original do Sublanço Albergaria / Estarreja da A1 é datado de 1979, não tendo sido sujeito a
procedimento de AIA.
O primeiro projeto de alargamento e beneficiação para o sublanço Albergaria / Estarreja integrou-se no
denominado projeto de “Alargamento e Beneficiação para 2x3 vias dos Sublanços Albergaria / Estarreja e
Estarreja / Feira da A1”, desenvolvido em fase de Estudo Prévio (processo de AIA n.º 970), o qual foi sujeito
a procedimento de AIA, com Declaração de Impacte Ambiental (DIA) favorável condicionada, emitida em
27 de fevereiro de 2004. Esta DIA condicionava o projeto ao “ao cumprimento de estudos a desenvolver,
medidas de minimização e planos de monitorização indicados no anexo”.
O alargamento sublanço Estarreja / Feira veio a ser executado, tendo entrado em exploração, com 2x3
vias, em 2011. O projeto para o sublanço Albergaria / Estarreja foi elaborado em 2003 mas não executado.
A DIA anteriormente emitida terá, assim, caducado.
3.2.

ANTECEDENTES DO PROJETO

A autoestrada A1 entrou em exploração em agosto de 1983, tendo posteriormente apenas sofrido
algumas obras de beneficiação, nomeadamente de reforço de pavimento.
Em 2003, foi elaborado um projeto de alargamento e beneficiação para 2x3 vias para o sublanço
Albergaria / Estarreja da A1, mas não foi executado. Esse projeto integrou-se no denominado projeto de
“Alargamento e Beneficiação para 2x3 vias dos Sublanços Albergaria / Estarreja e Estarreja / Feira da A1”,
tendo sido desenvolvido em fase de Estudo Prévio (processo de AIA n.º 970), o qual foi sujeito a
procedimento de AIA, tal como acima referido.
O alargamento do sublanço Estarreja / Feira veio a ser executado com 2x3 vias e com entrada em
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exploração em 2011. Contudo, o sublanço Albergaria / Estarreja ficou suspenso dadas as oscilações
registadas nos valores de tráfego. De entre estas destacam-se as descidas acentuadas nos anos de maior
crise económica e a entrada em exploração da A29 da SCUT Costa da Prata que, com um traçado paralelo
à A1 e término no Porto, promovia a captação de volumes de tráfego significativos.
Nesse primeiro projeto de alteração do sublanço Albergaria / Estarreja o alargamento previsto era
executado para o exterior das vias, mantendo-se o separador com 4,00 metros, no qual eram substituídas
as guardas de segurança metálicas, por uma guarda rígida em betão, a implantar no eixo. As obras de arte
existentes, à exceção das Passagens Inferiores, eram totalmente substituídas por outras novas, dado o
seu vão não ser suficiente para contemplar o alargamento da plataforma da autoestrada, mantendo-se
sempre, as acessibilidades e restabelecimentos de vias locais. Era também feita a pavimentação inerente
ao reforço do pavimento existente e pavimentação das terceiras vias, bem como, a beneficiação das
condições dos órgãos de drenagem (transversal e longitudinal) existentes em articulação com o
alargamento introduzido.
3.3.

ENQUADRAMENTO E OBJETIVOS DO PROJETO

A A1 – Autoestrada do Norte corresponde a uma das vias mais importantes do território nacional ligando
ao longo dos seus 296 km as duas principais cidades, Lisboa e Porto, sendo por isso parte integrante da
Rede Nacional Fundamental, definida pelo Plano Rodoviário Nacional (PRN 2000), aprovado pelo DecretoLei n.º 222/98, de 17 de julho, retificado pela Declaração de Retificação n.º 19-D/98, de 31 de outubro, e
alterado pela Lei n.º 98/99 de 26 de julho e pelo Decreto-Lei n.º 182 / 2003 de 16 de agosto.
Nesta Rede Nacional Fundamental, incluem-se os itinerários principais, correspondentes às vias de
comunicação de maior interesse nacional, que servem de base de apoio a toda rede rodoviária nacional e
asseguram a ligação entre os centros urbanos com influência supradistrital e entre estes mesmos centros
urbanos e os principais portos, aeroportos e fronteiras.
A A1 está integrada no Itinerário Principal n.º 1 (IP1 - Valença / Vila Real de Santo António) que liga o
território nacional no sentido norte-sul. O sublanço em análise está ainda articulado com outro itinerário
principal, o IP5 – Aveiro / Vilar Formoso, que na região Centro, liga a zona litoral de Aveiro à fronteira com
Espanha (Vilar Formoso), conforme enquadramento apresentado na figura seguinte.
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5

Fonte: Aditamento ao EIA (outubro de 2018)
Figura 1 – Enquadramento nacional e regional do projeto
A A1 encontra-se concessionada à atualmente designada Brisa Concessão Rodoviária, S.A. (adiante
designada por BCR), a qual dando cumprimento às Bases da Concessão da Construção, Conservação e
Exploração de Autoestradas [alínea a) do n.º 1 da Base XXVII do Decreto-Lei n.º 294/97, de 24 de outubro,
com as modificações que lhe foram introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 287/99, de 28 de julho, n.º
326/2001, de 18 de dezembro, n.º 314-A/2002, de 26 de dezembro e pelo Decreto-Lei n.º 247-C/2008, de
28 de dezembro, que as republicou nos precisos termos deste título contratual e dos documentos que,
dele, fazem parte integrante, e Declaração de Retificação n.º 16-B/2009, de 27 de fevereiro], encontra-se
obrigada a assegurar a construção das terceiras vias em ambos os sentidos de circulação nas autoestradas
cujos volumes de tráfego, em termos de valor médio diário anual (TMDA), ultrapassem os 35 000 veículos,
situação que já ocorre neste sublanço e que justifica a intervenção em análise. Com efeito no ano de
entrada em exploração (2020), contará com 40 868 veículos e no ano horizonte (2035), com 56 741
veículos.
Este alargamento e beneficiação para 2x3 vias do sublanço Albergaria / Estarreja dá continuidade ao já
ocorrido para os sublanços seguintes da A1 – Autoestrada do Norte, mais concretamente, Estarreja / Feira
/ IC24 / Carvalhos / Sto. Ovídio.
Deste modo, dados os volumes de tráfego atual e estimado para o ano horizonte, justificam-se as
intervenções em análise, as quais visam promover a melhoria do atual nível de serviço, através do
alargamento da plataforma para 2x3 vias. Associadamente serão beneficiadas as condições de drenagem
(transversal e longitudinal) e a pavimentação.
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No âmbito do atual projeto, desenvolvido em fase de projeto de execução, a Brisa analisou as
condicionantes da DIA anteriormente emitida para o projeto de execução. Estas condicionantes incidiam
ao nível de aspetos do projeto relacionados com a fase de construção e dos fatores ambientais Recursos
Hídricos, Ambiente Sonoro e Paisagem. Assim, na elaboração quer do projeto de execução quer do EIA
tiveram-se em consideração os estudos antecedentes, já referidos, bem como a DIA anteriormente
emitida.
O projeto destina-se ao alargamento da plataforma de 2 para 3 vias por sentido, com o objetivo geral de
melhorar as condições de circulação e o nível de serviço em face dos volumes de trafego que se verificam,
já ultrapassarem os 35.000 veículos de TMDA e com isso, e nos termos do contrato de concessão à Brisa
Concessão, ser necessária a construção de terceiras vias em ambos os sentidos de circulação.
As intervenções relacionadas com o alargamento e beneficiação para 2x3 vias do sublanço Albergaria /
Estarreja, serão executadas à semelhança do já ocorrido para os 4 sublanços seguintes da A1 –
Autoestrada do Norte, concretamente, Estarreja / Feira / IC24 / Carvalhos / Sto. Ovídio, que já antes
registaram volumes de TMDA superiores a 35.000 veículos.
Deste modo, dado o atual volume de tráfego e o estimado para o ano horizonte deste projeto (2035),
justificam-se as intervenções relacionadas, as quais incluem, para além do alargamento da plataforma
para 2x3 vias, também a beneficiação das condições de drenagem transversal e longitudinal e a
pavimentação em resultado do alargamento a efetuar.
O projeto é desenvolvido tendo em conta a manutenção da velocidade base de projeto existente, de
120 km/h.
No desenvolvimento do projeto procurou-se que as soluções propostas conduzissem à menor afetação
possível de novas áreas, recorrendo por isso ao melhor aproveitamento do existente e com as medidas
de projeto que tendem a minimizar as afetações diretas, as perturbações indiretas da fase de construção
(por exemplo, obras de contenção / muros evitando afetações por saias de taludes, PS novas a construir
no local das atuais com soluções propostas para os caminhos alternativos, a forma de alargamento do
viaduto apenas ao nível dos tabuleiros sem instalação de pilares adicionais).
Os aspetos da fase de construção relativos a estaleiros e vazadouros são assegurados com as medidas de
gestão ambiental em obra, a incluir no caderno de encargos da empreitada e a serem asseguradas pelo
adjudicatário.
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4.

DESCRIÇÃO DO PROJETO

A informação apresentada neste capítulo foi retirada dos elementos apresentados no âmbito do
procedimento de AIA.
4.1.

DESCRIÇÃO DO SUBLANÇO ATUAL

O sublanço Albergaria / Estarreja, localizado imediatamente a norte da articulação da A1 com a A25 –
Aveiro/Vilar Formoso, que ocorre no Nó de Albergaria, assegura a continuidade do sublanço Aveiro
Sul/Albergaria, a sul e do sublanço Estarreja/Feira, a norte.
O projeto rodoviário de "Alargamento e Beneficiação para 2x3 vias do Sublanço Albergaria/Estarreja” da
A1 – Autoestrada do Norte, localiza-se na Região Centro, sub-região Aveiro, atravessando os concelhos de
Albergaria-a-Velha (freguesia de Albergaria a Velha e Valmaior e freguesia de Branca) e Estarreja (União
de freguesias de Canelas e Fermelã, freguesia de Salreu, e União de freguesias de Beduído e Veiros).
O sublanço a alargar e beneficiar, com uma orientação predominantemente sul/norte e uma extensão de
cerca de 10,4 km, tem início ao km 247+500 da A1 (antes dos ramos de ligação A, B e C do Nó de Albergaria)
e fim ao km 257+900, na zona do Nó de Estarreja. A partir deste último nó a A1 foi já alargada (apresenta
um perfil transversal de 2X3 vias entre o Nó de Estarreja e o Nó com o IC24 e entre o Nó de Carvalhos e o
Nó de Santo Ovídio; o sublanço IC24/Carvalhos apresenta um perfil transversal de 2X4 vias).
O traçado deste sublanço apresenta, tanto em planta como em perfil longitudinal, características
geométricas adequadas a uma velocidade de 120 km/h.
Atualmente, a plataforma deste sublanço, totalizando 28 m de largura, é constituída por duas faixas de
rodagem com 7,5 m de largura, com duas vias de 3,75 m cada, bermas esquerdas com 1 m de largura,
bermas direitas com 3,5 m de largura e separador central com 4 m, limitado por guardas de segurança
flexível.
Ao longo do traçado existem vários restabelecimentos de vias existentes por meio de passagens
superiores e inferiores, a passagem de linhas de água através de viaduto ou de passagens hidráulicas
especiais e um acesso pedonal estabelecido, por via aérea, entre as duas meias áreas de serviço de Antuã:

4.2.



8 Passagens Superiores (PS)



2 Passagens Inferiores (PI)



3 Passagens hidráulicas especiais



1 Passagem de peões



1 Viaduto (Viaduto sobre o Rio Antuã)
DESCRIÇÃO DO PROJETO PROPOSTO

Para o alargamento deste sublanço, a efetuar para o exterior, foi adotado um perfil transversal tipo de
2X3 vias, mantendo no entanto a largura da plataforma preparada para suportar a implementação das
eventuais futuras de 2X4 vias com larguras de 3,5 m, uma vez que, de acordo com o estipulado no contrato
de concessão, a Brisa se encontra obrigada a aumentar o número de vias nas autoestradas nos troços em
que hajam sido construídas seis vias, mais uma em cada sentido de circulação, de forma a entrar em
serviço até ao final do 2º ano subsequente àquele em que o tráfego médio diário anual atingir os 60.000
veículos, situação que no entanto não se prevê que ocorra até ao final da concessão, segundo as
estimativas de tráfego apresentadas neste estudo.
Após o alargamento em apreço este sublanço da A1 apresentará um perfil transversal tipo de 2X3 vias,

A1 – ALARGAMENTO E BENEFICIAÇÃO PARA 2X3 VIAS DO SUBLANÇO ALBERGARIA / ESTARREJA, PROJETO DE EXECUÇÃO

7

PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3038

que irá contemplar uma plataforma com 36,60 m de largura, constituída por duas faixas de rodagem com
11,25 m por sentido, com três vias de 3,75 m cada, bermas esquerdas com 1,0 m de largura, bermas
direitas com 4,05 m de largura e separador central com 4 m, materializado por uma guarda rígida de betão
do tipo “New Jersey”, perspetivando já a futura implantação das 2X4 vias com larguras de 3,5 m.
Assim, com os 4,05 m de largura das bermas direitas (um excesso de 1,05 m) a plataforma ficará desde já
preparada para permitir um futuro alargamento para 2X4 vias, caso venha a ser necessário, (duas faixas
de rodagem com uma largura de 14 m cada (4 vias de 3,5m), duas bermas direitas com 3,0 m de largura,
duas bermas esquerdas com 1,0 m de largura e separador central com a largura de 0,60 m da guarda rígida
do tipo “New Jersey”).
A consideração deste perfil transversal (bermas com 4,05 m) irá permitir o cumprimento da Lei n.º
24/2007, de 18 de julho, e do Decreto Regulamentar n.º 12/2008, de 9 de junho, durante a fase de obra.
O Nó de Albergaria, localizado no início deste sublanço e assegurando a ligação à A25 (Autoestrada Aveiro
/ Vilar Formoso) e à restante rede viária a nascente de Aveiro (EN1 (IC2), EN109 (IC1) e EN16), apresenta
uma geometria do tipo “trompete” constituído por quatro ramos unidirecionais (ramos A, B, C e D) e um
ramo bidirecional (Ramo A+B) que atravessa a autoestrada através duma passagem inferior (PI360) ao km
247+600. Assim, este nó irá manter a sua geometria e sofrerá, no âmbito deste alargamento, apenas uma
ligeira correção ao nível do seu traçado (ripagem do Ramo C – ramo de saída da A1 no sentido norte/sul
– para o exterior).
No Nó de Estarreja não será executada qualquer intervenção, uma vez que no mesmo já se encontram em
funcionamento 3 vias por sentido.
No respeitante às 8 passagens superiores (PS) existentes será necessário proceder à sua substituição, uma
vez que apresentam um vão insuficiente para o novo número de vias da autoestrada. Deste modo, todas
serão demolidas e no seu lugar construídas novas, prevendo-se assim que, durante a construção de 5
delas (PS362, PS364, PS39, PS370, PS373), o tráfego se faça por caminhos alternativos de curta extensão.
No caso da PS369 (km 253+500), será instalada durante a construção uma passagem superior de peões
para assegurar a circulação entre os dois lados da via, uma vez que a mesma liga áreas urbanas de ambos
os lados.
No caso das restantes 3 passagens superiores (PS361, PS365 e PS367), uma vez que o desvio provisório
do tráfego durante a fase de obra teria de ser efetuado por caminhos alternativos muito longos, serão
construídas novas obras de arte a sul da atual localização, demolindo-se as existentes somente quando da
entrada em funcionamento da nova.
Para as passagens inferiores (PI 360 e PI 372) é proposto o alargamento da obra de arte de forma a garantir
a implantação do novo perfil da autoestrada não sendo no entanto necessário efetuar qualquer
intervenção nos respetivos restabelecimentos.
Na zona da área de serviço de Antuã, o alargamento de duas para três vias de ambas as faixas de rodagem
da A1, vai obrigar à correção da totalidade dos ramos de entrada e saída da referida área de serviço.
A Passagem Superior de Peões que estabelece atualmente a ligação entre as duas meias-áreas de serviço
de Antuã será desativada e, por isso, demolida.
No que diz respeito ao Viaduto sobre o Rio Antuã, a intervenção tem por objetivo alargar a atual
plataforma de 30,16 m para 38,80 m, ficando já preparado para suportar a implementação de um futuro
alargamento deste sublanço para 2X4 vias. Nesta fase será executado um ajustamento do perfil
transversal com recurso a pintura do pavimento, materializando o perfil transversal tipo 2X3 vias (4,053x3,75-1-4-1-3x3,75-4,05; a que acrescem passadiços de 1,1 m de ambos os lados).
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Os tabuleiros serão alargados 4,30 m para o lado exterior, sem necessidade da execução de novos pilares.
A solução preconizada consiste na construção de uma parte nova para o lado exterior de cada um dos
tabuleiros, monolítica com o tabuleiro existente e constituída por uma estrutura mista de laje de betão
com viga em aço em forma de “I”, que acompanhará a altura das vigas existentes em toda a extensão do
viaduto. As vigas metálicas serão dotadas de travamentos também metálicos, junto aos apoios e ao longo
dos vãos, que as ligam às vigas existentes. Esta solução tem o intuito de minorar efeitos prejudiciais na
estrutura, diminuindo o peso da parte nova e reduzindo a intervenção de reforço nas fundações e nos
pilares. O uso do aço estrutural diminui o prazo de execução e a mobilização de equipamentos.
No separador central, a guarda de segurança existente será removida e os lancis serão demolidos para
que seja colocada uma guarda rígida tipo New Jersey.
As 26 passagens hidráulicas existentes que restabelecem as linhas de água interferidas pela autoestrada
serão aproveitadas, estando previsto o seu prolongamento para montante e/ou jusante em concordância
com a largura do alargamento da plataforma da autoestrada ou o alteamento dos muros de ala das bocas
de entrada.
Face à existência de situações onde os futuros taludes interferem com estruturas/obstáculos próximos da
via encontra-se prevista a construção de 4 muros de suporte.
Quadro 1 – Muros de suporte previstos no projeto
Designação

Localização

Tipo

Extensão
(m)

M1

km 248+718 a 248+748

Betão

30

M2

km 254+966 a 254+116

Betão

50

M3

km 256+747 a 256+796

Betão

49

M4

km 256+954 a 257+017

Betão

63

Observações
Escavação – sentido norte/sul
Garantir afastamento a uma torre da rede de
distribuição de energia
Aterro – sentido norte/sul
Minimizar interferência com a área de serviço
de Antuã
Aterro – sentido norte/sul
Reduzir área de ocupação do alargamento,
evitando a ocupação de propriedade
Aterro/escavação – sentido norte/sul
Evitar afetação de edificação. O posto de SOS
existente terá de ser deslocado

Os caminhos paralelos existentes, interferidos com este alargamento, serão alvo do respetivo
restabelecimento.
Decorrente das terraplenagens a realizar no âmbito dos trabalhos de alargamento está previsto um
volume total de escavação de 20.566 m3 e um volume de aterro de cerca de 302.913 m3, pelo que ocorrerá
um défice de terras de 282.347 m3.
Não sendo suficientes os volumes de terras provenientes das escavações, grande parte dos materiais a
utilizar nos aterros serão provenientes de empréstimos, cujas manchas deverão ser identificadas pelo
adjudicatário da empreitada (em locais devidamente autorizados).
Neste balanço final de terras não foram considerados os 64.050 m3 de materiais provenientes da
decapagem, pois prevê-se a sua reutilização no recobrimento dos taludes e/ou na recuperação das áreas
utilizadas para estaleiros ou outras infraestruturas afetas à obra.
Perspetivando-se um incremento dos níveis de ruído devido a uma maior proximidade da via a habitações
existentes decorrente do alargamento, o projeto prevê a reabilitação do pavimento existente e a
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pavimentação das novas áreas da plataforma, considerando a aplicação de uma mistura betuminosa
drenante para a camada de desgaste. Este tipo de pavimento, de características pouco ruidosas, irá
também contribuir para a redução de potenciais problemas de circulação viária, (melhorando a
visibilidade em condições atmosféricas adversas e reduzindo o risco de aqqua planning), reforçando a
segurança rodoviária.
Serão instaladas vedações em ambos os lados da autoestrada, delimitando a zona afeta à mesma e
coincidindo na maior parte dos troços com os limites da área a expropriar, com exceção das zonas onde
existem restabelecimentos, serventias rurais ou valas de drenagem, bem como as zonas adjacentes às
passagens hidráulicas, que não serão vedadas embora sejam expropriadas.
Deste modo, as principais ações do projeto contemplam:


Alargamento da plataforma atualmente existente em cerca de 4,30 m para cada lado para
introdução das terceiras vias;



Demolição das oito Passagens Superiores, sendo cinco reconstruídas no mesmo local das antigas
e três a sul da sua atual posição em relação à autoestrada;



Alargamento das 2 Passagens Inferiores;



Demolição e remoção da passagem de peões da Área de Serviço de Antuã;



Alargamento do viaduto sobre o Rio Antuã;



Prolongamento das 26 passagens hidráulicas (PH) existentes em concordância com o alargamento
da plataforma;



Execução de obras de contenção (4 muros);



Reabilitação do pavimento existente e a pavimentação das novas áreas da plataforma,
considerando a aplicação de uma mistura betuminosa drenante para a camada de desgaste;



Restabelecimento dos caminhos paralelos existentes interferidos;



Instalação de vedação de ambos os lados da autoestrada delimitando a zona afeta à mesma.

Para execução do alargamento deste sublanço estão previstas expropriações de terrenos numa área total
estimada em cerca de 4,6 ha (3,39 ha para alargamento da plataforma da autoestrada; 0,69 ha para a
execução de restabelecimentos; e 0,52 ha para a reposição de caminhos paralelos existentes), uma vez
que grande parte do alargamento é efetuada em terrenos do domínio público (terrenos já expropriados
anteriormente aquando da construção da A1).
O período de construção terá uma duração aproximada de 18 a 24 meses, pelo que, caso se verifique o
início dos trabalhos durante o segundo semestre de 2019 (como previsto pela concessionária), o início da
exploração deste sublanço, já alargado e beneficiado (com a entrada em serviço das terceiras vias) poderá
ocorrer em 2021.
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5.

ANÁLISE ESPECÍFICA DO EIA

No EIA, os impactes do projeto foram avaliados para os seguintes fatores ambientais: Geologia; Solos e
Uso dos Solos; Clima; Recursos Hídricos; Qualidade do Ar; Ambiente Sonoro; Gestão de Resíduos; Sistemas
Ecológicos; Paisagem; Socioeconomia; Ordenamento (do Território) e Condicionantes (ao Uso do Solo); e
Património.
Atendendo às características do projeto e local de implantação, às informações contidas no EIA, na
informação complementar ao EIA (solicitada pela CA), nos elementos do projeto de execução e ainda
noutras recolhidas durante o procedimento de avaliação, foi possível identificar, decorrente da avaliação
efetuada pela CA, os aspetos mais relevantes que seguidamente se evidenciam.
5.1.

GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA

5.1.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA
A empresa recorre à informação geológica disponível: cartas geológicas à escala 1:50.000, 13-C Ovar e 16A Aveiro, editadas pelos Serviços Geológicos de Portugal, em 1963 e 1976, respetivamente. No entanto
faz uso de informação geológica mais atual, nomeadamente a Carta Geológica de Portugal, escala
1:500.000 (SGP, 1992). Embora esta última carta seja de menor escala, a informação de síntese nela
contida está mais atualizada, nomeadamente no que respeita à designação das unidades metamórficas
que constituem o substrato da região e ao seu enquadramento geotectónico. Esta informação mais atual
é a que deverá ser utilizada, em detrimento da usada nas cartas mais antigas.
Enquanto nas cartas à escala 1:50.000 estas litologias estavam classificadas como integrando o “Complexo
Xisto-Grauváquico ante-Ordovícico”, estudos posteriores, alguns já sintetizados na Carta Geológica à
escala 1:500.000 de 1992, demonstram que estas unidades metamórficas pertencem ao Bordo NW da
Zona de Ossa Morena e constitui o seu substrato. A falha Porto – Tomar que faz a separação entre estas
duas zonas geotectónicas do orógeno varisco, Zona Ossa Morena e Zona Centro Ibérica, ocorre a poucos
quilómetros a leste da autoestrada A1. O substrato ocorre na formação Arada. Trata-se de uma unidade
metamórfica essencialmente constituída por filitos negros e verdes com intercalações de cherts negros e
de anfibolitos.
Relativamente à geomorfologia, uma observação atenta da morfologia, à escala 1:25.000, revela que as
linhas de água orientam-se segundo 4 direções preferenciais: NE-SW (N60ºE), NW-SE (N110º-120º), N-S e
E-W. Esta última orientação é mais predominante quando os cursos de água atravessam os sedimentos
cenozoicos e quaternários. As outras orientações são devidas à fracturação e a outras estruturas regionais
(alinhamentos tectónicos, xistosidade).
Relativamente à Sismicidade, a área está devidamente enquadrada nos parâmetros do Atlas do Ambiente.
5.1.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES
Quanto aos impactes da obra na geologia e na geomorfologia, os impactes são classificados em negativos,
diretos, permanentes, irreversíveis e não significativos e resultam no essencial da alteração da morfologia
provocada na fase de construção, ou seja, estão associados ao reperfilamento dos taludes atuais. Estão
bem sistematizados e as medidas de minimização estão corretamente estabelecidas. O saldo é negativo
mas pouco significativo, até mesmo para o volume de terras a movimentar. O projeto de integração
paisagística e de estabilidade dos taludes irão promover a adequada integração da alteração da via na
morfologia envolvente.
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5.2.

SOLOS E USO DOS SOLOS

5.2.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA
O EIA refere que, de acordo com a Carta de Solos do Atlas do Ambiente, predominam os Cambissolos
Húmicos, sendo que a uma escala de maior pormenor é de admitir a ocorrência de Aluviossolos, em
manchas isoladas na parte norte envolvente ao traçado.
Assim, a Capacidade de Uso dos Solos na envolvente à via, insere-se na Classe F (uso não agrícola) até
cerca do meio do traçado e na Classe A (uso agrícola), na parte final do traçado.
A área envolvente a este sublanço da A1 apresenta características rurais, baseadas num uso do solo
florestal e agrícola, sendo que a este último também se associa o uso urbano.
O uso atual do solo na envolvente ao sublanço caracteriza-se pela predominância de áreas de uso florestal,
essencialmente monocultura de eucalipto, sendo que na parte final do corredor se verifica a presença de
áreas agrícolas, com espaços sociais estruturados ao longo da rede viária secundária.
Ainda dentro do corredor em estudo verifica-se a existência de infraestruturas de transporte de energia
(gás natural e eletricidade) e de abastecimento de água.
Além do referido surgem ainda áreas afetas a equipamentos da própria autoestrada (Área de Serviço de
Antuã) e infraestruturas rodoviárias associadas às redes viárias principal e secundária e que são
interferidas e restabelecidas pela A1.
5.2.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES
As ações de projeto responsáveis por impactes no uso do solo, na fase de construção, resultam da
ocupação irreversível dos solos e modificações dos atuais usos numa faixa adjacente à via existente e que
será ocupada pela nova implantação da plataforma e taludes associados, quer à via, quer ao Nó de
Albergaria.
Há ainda a referir as áreas ocupadas pela construção das 3 novas obras de arte (PS), retificação de
caminhos paralelos e órgãos de drenagem. No caso do viaduto de Antuã não está prevista a construção
de novos pilares, não se verificando por isso qualquer alteração no uso do solo nesta zona, embora seja
expectável a ocupação temporária de algumas áreas sob o viaduto e envolvente próxima, para colocação
de estruturas de apoio à obra, apresentando-se este como um impacte temporário.
O quadro a seguir, retirado do EIA, apresenta uma síntese da qualificação dos espaços de uso afetados
pelo alargamento e beneficiação do sublanço da A1, Albergaria /Estarreja.
Quadro 2 - Usos do solo afetados pelo projeto
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Da análise do quadro conclui-se que cerca de 80% da área total afetada pela construção do projeto está
inserida em espaço floresta (áreas de eucaliptal). Seguem-se os espaços agrícolas e as áreas ocupadas por
vegetação ruderal e matos diversos. As outras classes de espaços apresentam valores residuais.
As ações sobre os solos são resultado das intervenções necessárias à execução da obra e implicam a prévia
destruição do terreno nesse local e a consequente movimentação de terras.
Dos 4,6 hectares que globalmente correspondem à nova área de solos, apenas 1,5 hectares se inserem
em Reserva Agrícola Nacional (RAN) pelo que a significância do impacte é reduzida.
Também a presença de trabalhadores e a movimentação de máquinas constituem fatores geradores de
impactes, nomeadamente, perda de solo, compactação aumento de erosão e eventual contaminação.
Estes impactes são passiveis de ser minimizados se adotadas as medidas de minimização adequadas,
podem ser considerados pouco significativos.
Relativamente ao uso do solo, podemos concluir que os impactes mais relevantes ao nível do uso do solo
se verificam durante a fase de construção, com a afetação direta das áreas envolventes à A1, decorrente
do alargamento da plataforma e que sendo permanentes se mantem na fase de exploração.
As áreas ocupadas de forma irreversível pelo projeto são marginais à ocupação atual, uma vez o
alargamento se faz, na sua maioria, na área já expropriada pela infraestrutura existente.
Os espaços marginais que são afetados totalizam cerca de 4,6 hectares, integram maioritariamente espaço
florestal de produção de eucalipto. Nas áreas agrícolas afetadas predomina a cultura de regadio e de
pastagens
Para além dos impactes resultantes da eliminação dos atuais usos na zona de alargamento da autoestrada,
o que constitui um impacte permanente, a ocupação de outras áreas para a implantação de zonas de
estaleiro, acesso, etc., apresenta-se como potencial impacte temporário e pouco significativo, face às
áreas afetadas.
Assim, em termos globais, os impactes originados pela construção e exploração da autoestrada ao nível
do Uso do Solo, podem considerar-se negativos e pouco significativos, uma vez que consistirão numa
alteração residual que ocorre na envolvente de uma via existente.
Em conclusão, os impactes gerados no Solo e no Uso do Solo podem considerar-se negativos e pouco
significativos, devendo ser adotadas as medidas de minimização preconizadas no EIA.
5.3.

CLIMA

5.3.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA
A zona em estudo encontra-se sob influência do tipo climático Marítimo, subtipo Litoral Oeste, o qual se
caracteriza por apresentar Invernos frescos e Verões moderados. A Província Atlântica do Norte é,
segundo o EIA, a Província Climática de Portugal que, geograficamente, melhor define a área onde se
desenvolve o traçado em estudo. Entre os climas francamente atlânticos, distingue-se o subtipo Litoral
Oeste, onde se desenvolve o projeto, caracterizado por uma amplitude térmica atenuada, com frequente
nevoeiro de advecção durante as manhãs de Verão, o que confirma a marcada influência marítima da
zona, que só muito raramente é atingido pelas vagas do calor continental.
Em termos microclimáticos, a região em estudo caracteriza-se pela ocorrência significativa nas manhãs de
estio de nevoeiros litorais de advecção e pela ocorrência nas noites e manhãs dos meses de Outono,
Inverno e Primavera de nevoeiros de irradiação nas zonas depressionárias e no vale mais importante
atravessado pelo traçado, o vale do rio Antuã.
As brisas marítimas podem, assumir uma intensidade média, particularmente nos meses de Verão.
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A região em estudo não apresenta condições propiciadoras de situações microclimáticas extremas ou
indutoras de situações de risco para o uso do território, se bem que, localmente possam ocorrer situações
que, em termos de ocorrência de geada, ou de outros fenómenos de acumulação, apresentam frequências
ou intensidades superiores às registadas na estação de Estarreja.
5.3.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES
5.3.2.1

FASE DE CONSTRUÇÃO

Não se identificam impactes na fase de construção, uma vez que as eventuais ações sobre o clima
decorrem do efeito da presença física da nova infraestrutura, situação que só se verificará, em termos
efetivos, na fase de exploração.
5.3.2.2

FASE DE EXPLORAÇÃO

Efeitos do projeto sobre o clima
Não foram identificadas situações de risco climático, já que as principais zonas de baixa de drenagem das
massas de ar são transpostas em viaduto e sem alterações nos usos e no balanço da radiação. Assegurase também a manutenção de um coberto vegetal mais adequado nas áreas intervencionadas e sem
ocorrência significativa de impermeabilizações do solo. As alterações ao uso do solo são assim diminutas
face à situação atual.
Efeitos do clima sobre o projeto
O território de atravessamento da A1 revela um uso florestal, dominante, e agrícola e urbano, em zonas
mais localizadas. Trata-se assim de uma zona antropizada, onde os usos se encontram estabilizados ou
sem alterações relevantes nos últimos tempos. Não existem também situações de cheias relatadas que
tenham posto em perigo a infraestrutura.
A zona do traçado está integrada numa região onde domina a ocorrência de nevoeiros de advecção,
podendo ser situações que afetam pontualmente a circulação e a fluidez do trafego e que implicam assim
cuidados pelos automobilistas. Não se prevê o agravamento destas situações.
Constituem-se como situações de risco com consequências na exploração do projeto, as situações de
secas extremas, nos últimos anos, e a consequente ocorrência de incêndios florestais. Estes incêndios
afetam as envolventes florestais às autoestradas e põem em risco a segurança e a circulação dos utentes.
Contudo, também não se prevê o seu agravamento face ao projeto atual.
Da análise efetuada verifica-se que os impactes no clima são potencialmente inexistentes.
5.4.

RECURSOS HÍDRICOS

5.4.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA
5.4.1.1

RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS

No que respeita aos recursos hídricos subterrâneos a área de estudo insere-se maioritariamente sobre a
massa de água “Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Vouga”, aproximadamente entre o km 247+500
e o km 255+500, havendo uma pequena parte do traçado que se situa sobre a massa de água subterrânea
“Orla Ocidental da Bacia do Vouga”.
No Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Vouga, o substrato geológico é essencialmente constituído
por rochas metamórficas do Bordo NW da Zona de Ossa Morena, materializado pela Formação de Arada,
com xistos argilosos, finos e frequentemente alterados. A circulação da água subterrânea ocorre, em
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grande parte, através dos planos de xistosidade e fraturas, podendo a velocidade de circulação ser elevada
e o poder de filtração do meio reduzido. A nível regional, o sentido do fluxo subterrâneo dá-se de Este
para Oeste.
Em termos hidrogeológicos apresenta, na generalidade, uma escassa aptidão hidrogeológica, sendo pobre
em recursos hídricos subterrâneos. A área de recarga corresponde à totalidade da área da massa de água
subterrânea, ocorrendo por infiltração direta da precipitação nas zonas fraturadas, ou através do processo
de infiltração diferida através das aluviões existentes nas proximidades das linhas de água.
De acordo o EIA, os estudos geológico-geotécnicos realizados no âmbito do projeto de execução do
alargamento em causa revelam que ao longo do desenvolvimento do sublanço se encontram formações
detríticas com permeabilidade por porosidade, depósitos de praias antigas, terraços fluviais do
Quaternário, aluviões recentes, sendo estas as mais permeáveis e terrenos xistosos do complexo
Proterozoico, que, quando sãos, apresentam reduzida permeabilidade.
De acordo com o PGBH do Vouga, Mondego e Lis (2016-2021) a massa de água subterrânea Maciço Antigo
Indiferenciado da Bacia do Vouga encontra-se classificada com um estado global “bom”. A massa de água
“Orla Ocidental da Bacia do Vouga” encontra-se classificada com um estado global “Medíocre”, sendo que
a sua classificação se deve ao seu estado químico (nitratos).
Para a caraterização da qualidade da água subterrânea na área de estudo, o EIA recorreu aos dados de
monitorização disponíveis no Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH), para o
período compreendido entre os anos 2012 e 2016, correspondentes à estação de monitorização 174/99
(poço com 3.6 m de profundidade), localizada a cerca de 470 metrosa poente do km 253+400, na massa
de água subterrânea Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Vouga.
Observados os resultados e tendo em consideração os usos da água (rega), constata-se que no período
analisado o parâmetro Nitratos apresentou, na maioria das campanhas de amostragem, valores acima dos
valores máximos recomendados (VMR) na legislação aplicável. Contudo, regista-se uma melhoria
significativa da qualidade da água ao nível do referido parâmetro nas campanhas de amostragem
realizadas nos anos 2015 e 2016, apresentando valores inferiores aos VMR.
Para a análise da vulnerabilidade à poluição o EIA recorreu à informação disponibilizada para o efeito no
PGBH do Vouga, Mondego e Lis (1º.Ciclo), onde se utilizou para a determinação da vulnerabilidade à
poluição das diversas massas de água o Índice de Suscetibilidade (IS), verificando-se que o projeto se
desenvolve maioritariamente na classe de suscetibilidade baixa, intersetando na parte final do traçado a
classe de suscetibilidade médio baixo, concluindo assim, que de um modo geral o risco de contaminação
na área de desenvolvimento do projeto pode ser considerado baixo.
Na área envolvente ao projeto foram inventariadas várias captações de água subterrânea particulares,
quer por furo quer por poço, localizadas essencialmente no início do sublanço em análise e no trecho
compreendido aproximadamente entre o km 254+500 e o km 257+000, cujas distâncias à via variam entre
25 m e 175 m.
Os principais usos associados às mesmas prendem-se essencialmente com a rega de solos agrícolas,
constatando-se a existência de uma captação por poço, situada ao Km 256+970, cuja finalidade visa
também o consumo humano.
5.4.1.2

RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS

Ao nível dos recursos hídricos superficiais a área de estudo localiza-se na Região Hidrográfica n.º4, na
Bacia Hidrográfica do rio Vouga, intercetando as bacias de drenagem das massas de água denominadas
Rio Fontela, rio Jardim, rio Antuã, Esteiro de Canela e ribeira do Fontão.
A rede hidrográfica na envolvente do projeto é bastante abundante e ramificada, sendo o rio Antuã,
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através do viaduto 371, a principal linha de água atravessada pelo sublanço em análise. Destaca-se
também o rio Jardim e a ribeira da Sardinha, afluente do rio Fontela, sendo ainda intercetadas outras
linhas de água com menor expressão e de caráter torrencial.
As linhas de água intercetadas pelo projeto são restabelecidas sob a forma de passagem hidráulica (PH),
com exceção do rio Antuã que é atravessado por viaduto. No sublanço em análise regista-se a existência
de um total de 26 passagens hidráulicas, as quais serão prolongadas em concordância com a largura do
alargamento da plataforma e alvo de desobstrução e limpeza, mantendo-se as respetivas secções de
vazão.
O alargamento do viaduto sobre rio Antuã não prevê a necessidade de construção de novos pilares e, por
conseguinte, interferências com o leito do rio.
O alargamento da autoestrada interferirá pontualmente com caminhos paralelos à mesma, os quais serão
alvo do respetivo restabelecimento e retificação. Nas zonas de atravessamento das linhas de água serão
executados aquedutos de betão sob a serventia (passagem não galgável) ou pavimentar-se-á a serventia
com laje em betão armado (passagem galgável).
Ao logo do sublanço o relevo apresenta-se geralmente aplanado, com exceção do vale do Rio Antuã, onde
apresenta grande declive. Até aproximadamente metade do traçado, a envolvente apresenta uma
ocupação florestal, passando depois a agrícola com uma ocupação urbana difusa.
De acordo com o Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Vouga, Mondego e Lis (2016-2021), o estado
das massas de água rio Fontela e rio Antuã apresentam uma classificação “inferior a Bom”, devido
essencialmente a contaminação de origem difusa (agricultura e pecuária). As restantes massas de água
encontra-se classificadas em “Bom” estado.
Para a caraterização da qualidade da água superficial na área de estudo, o EIA recorreu aos dados de
monitorização disponíveis no SNIRH (2010-2015), correspondentes à estação de monitorização 09F/05
(rio Antuã), os quais revelam problemas de qualidade da água nos parâmetros azoto amoniacal, SST e
Ftalato di(2-EtilHexilo).
Complementarmente, foi ainda realizada uma campanha de amostragem que consistiu na recolha pontual
de água superficial a montante e jusante da A1, nas três principais linhas de água atravessadas pelo
projeto, especificamente na ribeira de Sardinha (PH 248-1), no rio Jardim (PH253-1) e no rio Antuã.
De acordo com os resultados obtidos na campanha de amostragem, todos os parâmetros monitorizados
cumprem os valores legislados, quer a montante quer a jusante da via, com exceção do parâmetro cádmio,
que ultrapassou o Valor Máximo Admissível (VMA) definido no Anexo XXI do Decreto-Lei n.º 236/98, em
todas as amostras recolhidas, e do parâmetro chumbo, que ultrapassou a Norma de Qualidade Ambiental
(NQA) no rio Jardim, a jusante da via, e no rio Antuã em ambas as amostras recolhidas. De forma geral,
não se verificam variações significativas entre os resultados obtidos a montante e a jusante da autoestrada
nos pontos de amostragem considerados.
Os principais usos associados às massas de água superficiais em causa prendem-se maioritariamente com
a rega.
No rio Antuã, a cerca de 350 m a poente da via, aproximadamente ao km 256+000, encontram-se
referenciadas duas captações de água superficiais para abastecimento público, pertencentes ao município
de Estarreja, mas que se encontram presentemente fora de serviço e para as quais nunca foram
estabelecidos perímetros de proteção.
5.4.1.3

AFETAÇÃO DE ÁREAS INTEGRADAS NA RESERVA ECOLÓGICA NACIONAL (REN)

De acordo com a Carta da Reserva Ecológica Nacional do município de Estarreja em vigor, o projeto
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interfere parcialmente com áreas de REN integradas nas tipologias “Áreas com risco de erosão”, “Leitos
dos cursos de água” e “Áreas de máxima infiltração”, cuja correspondência com as categorias definidas
no atual regime jurídico da REN é de “Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo”, “Cursos de água
e respetivos leitos e margens” e “Áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos”, totalizando uma
área de afetação da condicionante de aproximadamente 0,5 ha.
De acordo com a alínea o) da secção II do Anexo II do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de Agosto,
republicado pelo Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro, o Alargamento de plataformas e de faixas
de rodagem e pequenas correções de traçado constitui um uso e ação compatível com os objetivos de
proteção ecológica e ambiental e de prevenção e redução de riscos naturais das áreas afetadas,
encontrando-se a mesma isenta de comunicação prévia.
Nos termos do definidona Portaria n.º 419/2012, de 20 de novembro, o uso e ação em causa não carece
de parecer obrigatório e vinculativo da APA, I.P, nem prevê o cumprimento de requisitos específicos.
5.4.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES
5.4.2.1

RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS

Durante a fase de construção, os principais impactes negativos nos recursos hídricos superficiais prendemse, essencialmente, com:
• Erosão hídrica do solo e eventual transporte de caudal sólido para as linhas de água presentes nas
imediações do projeto;
• Alterações na rede de drenagem superficial;
• Eventual afetação da qualidade da água superficial provocada por derrames acidentais de óleos e
combustíveis associados à circulação da maquinaria a afetar à obra;
• Eventual ocupação temporária do domínio hídrico associada ao alargamento do viaduto sobre o
rio Antuã.
• Afetação das infraestruturas de drenagem de águas residuais que se encontram ancorados às PS
361 e PS 369;
• Instalação e funcionamento do estaleiro a afetar à obra.
A decapagem e as movimentações de solos durante os períodos de maior precipitação, poderão ocasionar
o arrastamento de sólidos para as linhas de água presentes na envolvente e causar o assoreamento e a
alteração da qualidade da água das mesmas, bem como a obstrução das passagens hidráulicas existentes.
Trata-se de um impacte negativo, temporário e passível de minimização, apresentando o EIA um conjunto
de medidas e boas práticas para o efeito, que levam a considerar o impacte esperado como negativo de
baixa significância.
Ao longo do traçado ocorrem diversas situações de aterro, alguns dos quais com grandes dimensões,
sendo que os mais significativos apresentam alturas que variam entre os 9 m e os 28 m, prevendo-se, na
maioria dos trechos, o seu alargamento com inclinações semelhantes às existentes, o que conduz a
modificações na rede de drenagem superficial presente nas imediações das saias do taludes.
O alargamento da base dos taludes de aterro ocorre em zonas baixas onde se torna necessário assegurar
a correta drenagem superficial dos terrenos confinantes com as áreas expropriadas ou a expropriar, por
forma a evitar o alagamento dos mesmos, conduzindo as águas intercetadas para as linhas de água
naturais.
Nas situações em que se verifica a interferência da base do aterro com a rede de drenagem superficial,
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encontra-se previsto o desvio das linhas de drenagem, dentro da área expropriada, com o
encaminhamento da água intercetada para a rede de drenagem natural, assegurando assim a manutenção
das condições de escoamento. O impacte resultante da afetação da drenagem superficial é considerado
negativo, certo, permanente e irreversível, e de magnitude reduzida, face às novas áreas envolvidas serem
pouco relevantes.
No que respeita ao sistema de drenagem transversal foi verificada a capacidade de transporte das PH
existentes para os caudais de ponta de cheia centenária, tendo em consideração o acréscimo de caudal
previsto com o aumento da área impermeabilizada, concluindo-se que as atuais secções de vazão são
suficientes para a correta drenagem da plataforma, com exceção da PH 252.3, que apresenta uma secção
insuficiente. Contudo, de acordo com o EIA, as observações de campo realizadas em períodos de
precipitação intensa não evidenciam esta insuficiência, comparativamente com as passagens hidráulicas
adjacentes com bacias hidrográficas de características semelhantes.
Para a referida PH, foi opção assumir o funcionamento afogado da boca de entrada para a cheia
centenária, sendo que, tratando-se de uma PH em recipiente, os caudais em excesso são
automaticamente desviados para a PH 253.1 (rio Jardim), situada ao km 253+218, através de uma nova
vala a construir.
Por forma a garantir a restituição dos caudais com velocidades compatíveis com as condições escoamento
das linhas de água, encontra-se prevista a utilização de dissipadores de energia com enrocamento ou
soleiras transversais, que conjugadas com o efeito do alargamento causado pela boca de saída garantem
uma maior dissipação da energia.
Relativamente à drenagem longitudinal, será demolido o sistema existente e feita a construção de novos
órgãos, mantendo-se a descarga de águas pluviais nas mesmas linhas de água.
Existem ainda diversos pontos de descarga das águas pluviais ao longo do sublanço, de forma a evitar a
concentração de caudais.
O projeto prevê ainda a limpeza e desmatação com eventual retificação das valas existentes a montante
e jusante das PH.
Nos taludes das linhas de água adjacentes às principais PH encontram-se previstas plantações de espécies
ribeirinhas.
Assim, se asseguradas as necessárias condições de limpeza e desobstrução do sistema de drenagem, o
impacto esperado é classificado como negativo pouco significativo.
No que respeita à alteração da qualidade da água provocada por eventuais derrames acidentais de óleos
e combustíveis associados à circulação da maquinaria a afetar à obra, se adotadas as medidas de
minimização previstas para a fase de construção, considera-se que o impacte embora negativo é pouco
significativo.
Apesar de não ser espectável a ocorrência de alterações significativas na qualidade da água das massas
de água superficiais, o EIA prevê a implementação de um plano de monitorização da qualidade da água
superficial, com o qual se concorda na generalidade.
Relativamente ao alargamento do viaduto sobre o rio Antuã, as intervenções previstas decorrem apenas
ao nível dos tabuleiros existentes, não havendo necessidade de intervenções no leito do rio. Contudo,
ainda não se encontra definido o modo de ataque à construção, que será opção do adjudicatário, podendo
haver necessidade de proceder à ocupação temporária do domínio hídrico com estruturas provisórias
e/ou equipamento de apoio à realização da intervenção. Neste sentido e por forma a minimizar o impacte
negativo nas condições de escoamento da linha de água, o modo de intervenção não deverá interferir
com a secção de vazão da mesma, situação que deverá ser assegurada em sede de atribuição do respetivo
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Título de Utilização dos Recursos Hídricos.
Na área de intervenção e sua envolvente existem infraestruturas de abastecimento de água e de
drenagem de águas residuais, sob gestão das Águas da Região de Aveiro, S.A. (AdRA) e das Águas do Centro
Litoral, S.A., que poderão vir a ser afetadas com alargamento da plataforma. Ancorados às PS 361 e PS
369, a demolir, existem dois emissários de águas residuais de Albergaria-a-Velha e Albergaria-a-Nova que
atravessam a autoestrada.
De acordo com elementos apresentados o projeto em apreço foi devidamente compatibilizado com os
serviços afetados em articulação com a respetiva entidade gestora, pelo que o impacte é classificado como
negativo não significativo.
Decorrente do funcionamento do estaleiro a afetar à obra, serão geradas águas residuais domésticas,
resultantes da utilização das instalações sanitárias e eventuais cozinhas, bem como águas de lavagens
diversas, as quais, de acordo com EIA, serão sujeitas a tratamento e destino final adequado, não se
prevendo impactes negativos com significância.
O EIA contempla a elaboração de um Plano de Gestão Ambiental (PGA), constituído pelo planeamento da
execução de todos os elementos das obras e identificação e pormenorização das medidas de minimização
a implementar na fase da execução dos trabalhos, pelo que, se adotadas as medidas de minimização
previstas, a globalidade dos impactes esperados são classificados como negativos pouco significativos.
Na fase de exploração, os principais impactes nos recursos hídricos superficiais encontram-se relacionados
com a eventual alteração da qualidade da água superficial provocada pelas descargas das águas de
escorrência da via (contaminadas com poluentes acumulados nas faixas de rodagem, resultantes da
emissão de gases dos escapes e da degradação de pneus e carroçarias dos veículos e até do próprio piso)
e pela eventual ocorrência de derrames acidentais de substâncias tóxicas e perigosas.
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Para a avaliação do correspondente impacte, o EIA recorreu ao modelo de simulação simplificado de
Driver e Tasker, adaptado para o território nacional, prevendo-se que, para os parâmetros analisados
(zinco, cobre e SST), quer os valores de concentração de poluentes nas águas de escorrência da via quer
o acréscimo de poluentes nas linhas de águas recetoras das mesmas, permitirão cumprir os valores limites
legislados, classificando o impacto na qualidade da água como negativo, de magnitude reduzida e não
significativos.
Podem ainda ocorrer impactes negativos na rede de drenagem natural, decorrentes do acréscimo de
caudal resultante do aumento da área impermeabilizada, com a eventual erosão dos respetivos leitos e
margens. Por forma a garantir a restituição dos caudais com velocidades compatíveis com as condições
escoamento das mesmas, o EIA prevê a utilização de dissipadores de energia com enrocamento ou soleiras
transversais, pelo que o impacte se espera pouco significativo.
O impacte resultante da afetação da drenagem superficial é, à semelhança da fase de construção,
considerado negativo de magnitude reduzida, face às novas áreas envolvidas serem pouco relevantes.
5.4.2.2

RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS

Na fase de construção os principais impactes negativos nos recursos hídricos relacionam-se com a:
• Eventual afetação do nível freático, com reflexos nos níveis de água nas captações de água
subterrâneas existentes na envolvente das principais escavações previstas;
• Impermeabilização e compactação dos solos, resultante das terraplanagens e da circulação de
maquinaria a afetar à obra;
• Eventual alteração da qualidade da água subterrânea, provocada por derrames acidentais de
óleos e combustíveis associados à circulação da maquinaria a afetar à obra e ao próprio estaleiro.
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De acordo com o EIA, os aspetos hidrogeológicos mais relevantes correspondem ao contraste de
permeabilidade entre solos arenosos do Plistocénico e os terrenos xistosos, sobre os quais assentam,
originando aquíferos do tipo suspenso. Nestas zonas, quando sujeitas a escavação, poderão ocorrer nos
respetivos taludes exsurgências de águas, com eventual afetação dos níveis freáticos locais.
Contudo, as escavações apresentam em geral alturas baixas ou modestas, não se prevendo, na
generalidade, a ocorrência de exsurgências de águas nos referidos taludes. Porém, o EIA admite essa
possibilidade de ocorrência nos taludes da escavação a realizar aproximadamente ao km 253+550.
Por outro lado, as escavações a realizar nos terrenos xistosos que se apresentam mais fraturados, onde
ocorre maior infiltração de água, podem conduzir à necessidade de proceder ao controlo ou rebaixamento
do nível freático, através da drenagem profunda. De acordo com EIA, não foi identificada nenhuma
situação em concreto, podendo contudo vir a verificar-se, situação que também poderá provocar
alterações nos níveis freáticos das referidas captações de água subterrânea existentes na envolvente das
principais escavações.
Neste sentido, na fase de execução obra, o EIA prevê a monitorização dos níveis freáticos nas captações
de água identificadas e situadas a poente e na proximidade da via. A verificarem-se alterações, as mesmas
deverão ser resolvidas com a adoção de medidas adequadas. O impacte é classificado como negativo,
provável, temporário e reversível de magnitude reduzida.
Com o alargamento da plataforma de 2 para 3 vias encontra-se ainda prevista a afetação de uma captação
de água subterrânea por furo, localizada na proximidade do km 256+230, a cerca de 25 m a Este do eixo
da via, inserida numa propriedade cuja habitação será expropriada. Trata-se uma captação de água que
não se encontra titulada no âmbito da utilização dos recursos hídricos.
De acordo com o EIA, a referida captação não se encontra em utilização e será devidamente selada
durante a fase de construção, sendo o impacte considerado como negativo de reduzida magnitude.
É ainda espectável, que ocorra uma redução da área de recarga das massas de água subterrâneas devido
à impermeabilização e compactação dos solos resultantes do alargamento da plataforma, das
terraplanagens e da circulação de maquinaria durante a fase de obra. Contudo, atendendo à área total a
impermeabilizar, aproximadamente de 9 ha, às disponibilidades hídricas das massas de água e à natureza
do projeto, classifica-se o impacto como negativo pouco significativo.
No que respeita à eventual contaminação da qualidade da água subterrânea com origem nas frentes de
obra e decorrente do funcionamento do estaleiro, se adotadas as medidas de minimização e gestão
ambiental previstas, o impacto, embora negativo, espera-se pouco significativo.
Na fase de exploração, os principais impactes previstos nas águas subterrâneas resultam das descargas
das águas de escorrência da via e de eventuais derrames acidentais de substância tóxicas e perigosas que
poderão afetar a qualidade da subterrânea. À semelhança do já descrito para as águas superficiais, não se
prevê um acréscimo de carga poluente significativo devido ao alargamento da plataforma, o que, aliado
às caraterísticas geológicas da área de estudo, permite classificar o impacte como negativo não
significativo.
Por outro lado, considera-se que, na fase de exploração, os impactes na qualidade da água superficial e
subterrânea, provavelmente, verificar-se-iam sem a implementação do projeto, na medida em que este
aspeto está diretamente relacionado com o aumento de tráfego.
O alargamento da autoestrada irá induzir também um impacto negativo sobre a área de recarga, o que,
face à reduzida área de alargamento se considera traduzir num impacte pouco significativo.
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5.5.

QUALIDADE DO AR

5.5.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA
A análise apresentada no EIA, relativa à situação de referência da qualidade do ar na área de
implementação do projeto em avaliação, recaiu na apreciação de vários parâmetros, nomeadamente os
dados da qualidade do ar monitorizados na estação fixa mais próxima da área em estudo, estação de
Estarreja, afeta à rede nacional da qualidade do ar. Na análise efetuada, verifica-se a existência de
problemas pontuais de poluição atmosférica, no que diz respeito ao poluente partículas e ao poluente
secundário ozono e ao poluente partículas. Este último a respeitar os valores limite desde 2012.
O EIA apresenta, também, a análise dos dados de inventários de emissões dos poluentes atmosféricos das
fontes fixas existentes na zona, cujos resultados revelaram alguma expressividade dos níveis percentuais
de emissão.
Foram ainda analisados os dados da qualidade do ar ambiente monitorizados nos sublanços de
Estarreja/Feira/IC24/Carvalhos da A1 (BRISA, 2013) e sublanço IC24/Carvalhos e ao ano de 2015 (BRISA,
2015), tendo sido concluído que o poluente PM10 é aquele que revela concentrações mais elevadas, ainda
que não sejam ultrapassados os respetivos valores limite. Destacam-se ainda as emissões resultantes da
laboração da central de betuminoso na fase de construção.
5.5.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES
Da análise comparativa de toda a informação disponível conclui-se que o tráfego rodoviário e ferroviário
é responsável por grande parte das emissões atmosféricas que se fazem sentir na zona.
Na sequência da identificação dos impactes negativos, relativos à qualidade do ar, afetos ao projeto, tanto
na fase de construção como na fase de exploração, salienta-se como sendo o impacte negativo mais
significativo as emissões de partículas (poeiras), diretamente associado a trabalhos de terraplanagem e
transporte de terras e as emissões de partículas, óxidos de azoto (NOx), monóxido de carbono (CO) e
compostos orgânicos voláteis (COV), associadas à deslocação de veículos afetos à obra e utilização de
maquinaria.
As incidências decorrentes das ações desta fase, verificar-se-ão com maior expressão na envolvente
imediata à zona de construção e principais vias de acesso utilizadas pelos veículos pesados, cujo efeito,
sentido, depende das condições meteorológicas locais e da topografia da região, entre outros fatores. O
impacte negativo é mais significativo quando os trabalhos decorrem junto de aglomerados populacionais,
recetores potencialmente mais afetados pela fase de construção.
Face ao exposto, os impactes na qualidade do ar resultantes da construção do projeto podem assumir,
pontualmente, algum significado, principalmente junto de zonas habitadas, sendo considerados negativos
e reduzidos, tendo em conta o carácter localizado e temporário. São, contudo, impactes reversíveis e
suscetíveis de minimização com a aplicação de medidas de minimização recomendadas no EIA. e para o
caso da central de betuminoso com a utilização de sistemas de filtragem eficientes.
Na fase de exploração os impactes negativos prendem-se com as emissões dos poluentes atmosféricos
resultantes da circulação automóvel, cuja avaliação dos impactes, apresentada no EIA, versou no cálculo
estimativo das concentrações de CO, NO2 e PM10, utilizando o modelo gaussiano de dispersão CALINE 4,
que permite estimar as concentrações médias de poluentes com base no volume de tráfego, nas taxas de
emissão, condições meteorológicas e topografia local.
As simulações efetuadas consideraram o volume de tráfego estimado para os anos de 2020 e 2035, para
dois cenários definidos em termos de condições meteorológicas, o cenário típico e o cenário crítico, este
último admitindo condições adversas de dispersão atmosférica, com base na topografia local e nas taxas
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de emissão. As mesmas simulações foram realizadas estimando as concentrações de poluentes até uma
distância de cerca de 200m da rodovia, considerando como recetores sensíveis as povoações mais
próximas do troço.
Da análise dos resultados das simulações verifica-se que para os três poluentes CO, NO2 e PM10, para os
dois cenários considerados e para os dois anos em estudo, as concentrações obtidas não excedem os
valores limite legislados, exceto para o recetor 1, em que se estima ocorrer excedências ao valor limite
diário para Proteção da Saúde Humana do poluente PM10, em condições críticas, para recetor localizado
a uma distância à via rodovia de 20 metros, cujo valor médio anual é de 49,6 µg/m3, para o ano 2020 e
58,4 µg/m3, para o ano 2035. Contudo, no EIA é referido que esta situação é pouco provável, pois a
frequência anual de situações de calmaria é baixa (14,9%). Por outro lado, o modelo apresenta menor
fiabilidade para velocidades reduzidas de vento.
Destaca-se que, analisando os valores máximos estimados para a concentração de poluentes no ar
ambiente para o ano de arranque do projeto (2020) e para o ano horizonte de exploração (2035), verificase que há um acréscimo na concentração de poluentes, no entanto este é pouco significativo.
Na fase de exploração os impactes são considerados negativos, permanentes, reduzidos e globalmente
não significativos.
Face ao exposto, com o objetivo de minorar os impactes negativos associados ao projeto, principalmente
na fase de construção, será necessário proceder à adoção das medidas de minimização apresentadas no
EIA, as quais se consideram adequadas.
Dado que não é esperado agravamento significativo da qualidade do ar na zona em estudo na sequência
da implementação do projeto é considerado dispensável a existência de um plano de monitorização da
qualidade do ar.
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5.6.

AMBIENTE SONORO

5.6.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA
A situação de referência foi caracterizada por recurso a medições acústicas em 4 pontos considerados no
EIA como representativos de um número mais alargado de recetores em situação de maior exposição ao
ruído da via. Exceto no ponto P3 (afastado cerca de 85m da via, na povoação de Souto) nas restantes
situações (habitações a menos de 45m da berma da via, em Soutelo, Porto de Baixo, Devesa e Santo
Amaro/Devesa) verifica-se o incumprimento dos valores limite estabelecidos no Regulamento Geral de
Ruído, quer em termos do indicador Lden quer em termos de Ln, devido ao ruído de tráfego na A1. De
referir que P2 está sob proteção de barreira acústica existente. Não foram detetados desvios à norma
aplicável a medições de ruído ambiente dignos de registo.
5.6.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES
Face ao desconhecimento do empreiteiro que virá a executar a obra, e, portanto, do faseamento desta e
dos métodos construtivos a adotar, o EIA apenas avança com uma avaliação genérica dos impactes em
fase de obra. Estes impactes serão sempre negativos, de magnitude elevada e significativos para os
recetores sensíveis localizados numa faixa de, pelo menos, cerca de 300 m para cada lado da via, onde os
níveis sonoros poderão ser da ordem dos 55dB ou superiores.
Assim, para além das medidas de minimização genéricas referidas no EIA, considera-se que o tráfego deve
ser desviado para a A29 (face à sua proximidade e traçado quase paralelo ao sublanço em avaliação) de
modo a permitir que as obras no tabuleiro decorram em período diurno e, se estritamente necessário, em
período entardecer, bem como todas as obras no tabuleiro e restantes intervenções devem ser interditas
nos dias não úteis e no período noturno entre sensivelmente o km 253+000 e km 254+000, entre
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km 255+300 (início do viaduto do Rio Antuã) e km 257+400. Estas condicionantes deverão constar do
caderno de encargos da empreitada.
Para a fase de exploração, o ruído particular da via após alargamento foi simulado utilizando o método de
cálculo “NMPB Routes 96” com opções de cálculo aceitáveis. Na simulação foi considerado como
elemento de projeto a alteração da camada de desgaste para betão betuminoso drenante, considerando
uma eficácia de redução de 4 decibel. Esta eficácia pode, contudo, com a colmatação dos poros, vir a ser
menor. Foram obtidos níveis sonoros para um conjunto de 47 recetores sensíveis, para os pisos de
interesse, para as condições de tráfego previstas para 2020, 2025 e 2035 (no Anexo 6.2 do EIA estão
resumidos estes níveis sonoros). Foram ainda solicitadas, no âmbito do procedimento de AIA, simulações
adicionais para diferentes fachadas dos seguintes recetores:
Quadro 3 – Simulações de ruído adicionais
km

Lden
(ano 2025)

Ln
ano 2025)

256+450 nascente

63

55

40A/1,5m/Rua da Feira, Santo Amaro, Devesa

256+450 poente

58

50

43A/1,5m/Santo Amaro

256+800 poente

62

54

46A/1,5m/Santo Amaro, Devesa

257+000 poente

63

55

Recetor/altura acima do solo/localidade
39A/4m/Rua da Feira, Santo Amaro, Devesa

De acordo com aquelas previsões, considerando o tráfego estimado para o ano de 2025, verificou-se ser
necessário instalar mais 5 barreiras acústicas e redimensionar uma barreira existente entre o km 256+180
e o km 256+490 (barreira acústica BA3). As barreiras acústicas serão todas instaladas em 2020, conforme
assumido no Aditamento ao EIA.
Os impactes, após instalação de todas as medidas de minimização de ruído, são considerados negativos,
de reduzida ou nula magnitude, pouco significativos. Para os recetores que ficam sob proteção das novas
barreiras acústicas, o impacte vai ser positivo por redução expressiva dos níveis sonoros atualmente
existentes. No entanto devem ser sujeitos a monitorização rigorosa pois as barreiras acústicas apenas
proporcionam proteção para o limiar do cumprimento dos valores limite nas condições de tráfego
estimadas para o ano de 2025, como é o caso de R08, R19, R32, R34, R37, R39A, R44 e R46.
5.7.

SISTEMAS ECOLÓGICOS

5.7.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA
5.7.1.1

ÁREAS DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA

O projeto de alargamento e beneficiação da A1, entre os nós de Albergaria e Estarreja, desenvolve-se fora
de qualquer área com estatuto de conservação, enquadrável na Rede Natura 2000 ou na Rede Nacional
de Áreas Protegidas.
5.7.1.2

FLORA E VEGETAÇÃO

Na área de estudo do projeto, em termos biogeográficos, foram identificadas as seguintes unidades de
vegetação: Povoamento de eucalipto, Povoamento de Pinus spp., Povoamento de choupo, Bosque
mesófilo de carvalho-roble, Tojal e urzal-tojal e Comunidades nitrófilas e ruderais. A unidade dominante
é o povoamento de eucalipto que corresponde a uma monocultura de Eucalyptus globulus. A segunda
unidade homogénea mais importante na área de estudo do EIA corresponde às Comunidades nitrófilas e
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ruderais que consistem em várias combinações herbáceas presentes em espaços agrícolas (zonas de
pousio, beira de estradas, limite de parcelas agrícolas, linhas de água), mas também na envolvente da
autoestrada e respetivos taludes.
A área de projeto apresenta uma baixa diversidade florística e um reduzido interesse conservacionista.
Apenas se encontram descritas como de ocorrência potencial, para a área de estudo, e envolvente
alargada, um total de 12 espécies RELAPE. Os levantamentos de campo apenas permitiram identificar uma
destas espécies, a Ruscus aculeatus que, apesar de constar no Anexo V da Diretiva Habitats, não se
encontra ameaçada, distribuindo-se de forma alargada pelo território nacional. Estes levantamentos
permitiram ainda a identificação de dois endemismos ibéricos - Ulex europaeus subsp. latebracteatus e
Ulex micranthus, ambas de grande representatividade no território nacional.
5.7.1.3

FAUNA

No que se refere à avifauna, os levantamentos de campo efetuados permitiram a identificação de um total
de 18 espécies repartidos pelos diferentes biótopos ao longo da área de estudo, embora a sua maioria em
biótopo agrícola, nomeadamente: Águia-de-asa-redonda (Buteo buteo), Cotovia-dos-bosques (Lullula
arborea), Carraceiro (Bulbulcus ibis), Trepadeira (Certhia brachydactyla), Cegonha-branca (Ciconia
ciconia), Pombo-torcaz (Columba palumbus), Gralha-preta (Corvus corone), Pega (Pica pica), Chamariz
(Serinus serinus), Alvéolabranca (Motacilla alba), Pisco-de-peito-ruivo (Erithacus rubecula), Chapimcarvoeiro (Parus ater), Chapim-de-poupa (Parus cristatus), Toutinegra-de-barrete (Sylvia atricapilla),
Felosa-do-mato (Sylvia undata), Rabirruivo-preto (Phoenicurus ochruros), Cartaxo (Saxicola torquatus) e
Melro-preto (Turdus merula). A área de estudo não se insere em nenhuma zona crítica para rapinas ou
outras planadoras.
Em suma, a comunidade de aves presente na área de estudo e envolvente alargada é maioritariamente
composta por espécies residentes e sem estatuto especial de conservação. A sua proximidade à Ria de
Aveiro possibilita, contudo, a ocorrência de uma maior diversidade de espécies, das quais algumas se
destacam pelo seu estatuto de conservação.
Relativamente à herpetofauna, são dadas como potencialmente ocorrentes para a área de estudo, 14
espécies de anfíbios e nove espécies de répteis. Os levantamentos de campo apenas permitiram a
identificação de espécimes pertencentes ao grupo faunístico dos anfíbios, nomeadamente a rã-verde
(Pelophylax perezi) e o sapo-comum (Bufo bufo).
Quanto aos mamíferos, encontram-se referenciados para a área de projeto 21 espécies de mamíferos
terrestres passíveis de ocorrer, das quais apenas o Coelho-bravo (Oryctolagus cuniculus) é classificado
como de “Quase Ameaçado” pelo Livro Vermelho de Vertebrados de Portugal. Encontram-se ainda
referenciadas seis espécies de morcegos, apresentando apenas um – o Morcego-rato-grande (Myotis
myotis), um estatuto de conservação de “Vulnerável”. De acordo com a bibliografia consultada no âmbito
do EIA, a área de estudo não se insere, porém, em nenhuma zona crítica para quirópteros.
De acordo com a Carta Piscícola Nacional (Ribeiro F. et al, 2007) é possível a ocorrência, para a área de
estudo, mais particularmente para o rio Antuã, um total de sete espécies, nomeadamente: Verdemãcomum (Cobitis paludica), Ruivaco (Achondrostoma oligolepis), Barbo-comum (Luciobarbus bocagei),
Boga do Norte (Pseudochondrostoma duriensis), Bordalo (Complexo Squalius alburnoides), Escalo do
Norte (Squalius carolitertii) e Truta-de-rio (Salmo trutta fario). Destas, apenas o Bordalo é classificado
como de ameaçado, com um estatuto de “Vulnerável”.
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5.7.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES
5.7.2.1

FASE DE CONSTRUÇÃO

Flora e vegetação
O alargamento e beneficiação da A1 implica maioritariamente a afetação de povoamentos de eucalipto,
que constitui a unidade dominante de vegetação, não sendo assim de prever perdas ecológicas
importantes. Também as comunidades nitrófilas e ruderais, segunda unidade de vegetação mais afetada
pelo projeto, encontram-se largamente representados na envolvente alargada de projeto e em toda a
região. Neste sentido, não se prevê a afetação de espécies com interesse conservacionista. A destruição
do coberto vegetal pode assim ser considerado um impacte negativo, certo, direto, permanente e
irreversível, contudo, de magnitude reduzida. Não são expectáveis afetações sobre o equilíbrio do
ecossistema existente, que já contempla uma infraestrutura existente (atual A1), pelo que o impacte
considera-se como pouco significativo.
A ocupação temporária de diversos espaços (estaleiro, circulação de veículos e maquinarias, de e para
zonas de depósito e/ou apoio temporários) traduzir-se-á na perda de coberto vegetal, em espaços onde,
como visto anteriormente, predominam comunidades de reduzido valor ecológico, ou já sujeitas a
mobilizações / intervenções frequentes, de elevada representatividade na região, pelo que não são
expectáveis desequilíbrios importantes no ecossistema. Este impacte é assim considerado de negativo,
direto, certo, temporário, reversível, de reduzida magnitude e pouco significativo.
São ainda de esperar impactes indiretos na flora e vegetação, como consequência de uma maior circulação
de pessoas, veículos e máquinas, das diferentes ações construtivas. A sua probabilidade de ocorrência
será, contudo, reduzida se forem tomadas as medidas adequadas em obra. Estes impactes podem assim
classificar-se como negativos, reduzidos, temporários, prováveis, reversíveis, localizados e pouco
significativos.
O impacte indireto associado à criação de novas áreas de solo nu (taludes e aterro), que poderá fomentar
o incremento e dispersão de espécies exóticas invasoras é, por sua vez, considerado negativo, provável,
reversível, pontual e de magnitude reduzida, podendo ser considerado também pouco significativo.
Fauna
Na fase de construção os principais impactes inerentes ao alargamento e beneficiação da A1 prendem-se
com a perda ou alteração de biótopos/habitats; a perturbação dos padrões de deslocação; e a mortalidade
por atropelamento e/ou esmagamento, inerente à circulação de veículos, máquinas e pessoas. Estes
impactes embora negativos, prováveis, são considerados pouco significativos.
5.7.2.2

FASE DE EXPLORAÇÃO

Flora e vegetação
Na fase de exploração para além do impacte permanente, que transita da fase de construção, são ainda
considerados, impactes inerentes ao aumento de tráfego, com consequente contaminação da flora e
vegetação por derrames acidentais ou emissões gasosas, ou destruição do coberto vegetal por incêndios.
Face à dimensão de projeto, à reduzida probabilidade de ocorrência e à reduzida frequência destas
ocorrências, os impactes classificam-se de não significativos.
Fauna
Para a fase de exploração destacam-se o efeito barreira e mortalidade por atropelamento e/ou colisão,
este último inerente a um previsto aumento de tráfego. Importa, contudo, salientar que o efeito barreira
já é existente. No que se refere à mortalidade, esta última encontra-se principalmente relacionada com o
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aumento de tráfego, que ocorrerá independentemente da concretização de projeto. Ambos os impactes
negativos sobre as comunidades faunísticas são assim considerados como pouco significativos.
5.8.

PAISAGEM

5.8.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA
5.8.1.1

ANÁLISE ESTRUTURAL E FUNCIONAL DA PAISAGEM

O Projeto insere-se nos Grandes Grupos de Paisagem “F – Beira Alta” e “H – Beira Litoral”. Hierarquizadas
dentro do Grande Grupo “F – Beira Alta” está delimitada, num nível inferior a Unidade de Paisagem
“Montes Ocidentais da Beira Alta (Nº 41)” e dentro do Grande Grupo “H – Beira Litoral” encontra-se a
unidade “Ria de Aveiro e Baixo Vouga (Nº 56)”, ambas atravessadas pelo Projeto. Transversalmente a
estas unidades foram delimitadas 4 subunidades – Área Urbana, Área Agrícola, Área Florestal, Área
Industrial - todas elas intercetadas pelo Projeto.
5.8.1.2

ANÁLISE VISUAL DA PAISAGEM

Qualidade Visual da Paisagem
A Área de Estudo apresenta um predomínio de ocorrência de áreas com Qualidade Visual “Média”,
induzida pela ocupação dominantemente florestal, de menor variedade cromática, texturas e espécies e
por isso introduzindo na Paisagem maior homogeneidade/monotonia.
A poente e a norte do traçado a classe de Qualidade Visual “Elevada” assume, contudo, maior expressão.
As áreas de elevada qualidade visual correspondem maioritariamente às zonas agrícolas, na envolvente
norte do traçado, pela maior riqueza cromática, compartimentação da propriedade - divisão por
elementos arbóreos - e a que se associam também os núcleos urbanos tradicionais em torno das vias de
comunicação.
As áreas de qualidade visual mais baixa estão de um modo geral associadas a áreas declivosas inseridas
em zonas florestais de produção e matos, espaços industriais e espaços canais.
O traçado atravessa maioritariamente áreas que revelam Qualidade Visual “Média” e, pontualmente,
“Baixa”. No entanto, importa destacar as áreas com Qualidade Visual ”Elevada”, também afetadas,
fisicamente e visualmente, expressivas na sua dimensão e continuidade física. Estas situam-se entre o km
253+500 e o Km 257+200, excluindo-se desta a zona associada à área de serviço de Antuã.
Capacidade de Absorção Visual
A Área de Estudo caracteriza-se pela dominância da classe de Capacidade de Absorção Visual “Elevada”,
de acordo com a Carta apresentada, sobretudo na zona mais a Sul, onde tem maior expressão em termos
de área e de continuidade física, devido ao relevo mais movimentado, determinando menor possibilidade
de visualização ou uma visualização de curto alcance.
As classes de Absorção Visual “Média” e “Baixa” surgem muito fragmentadas na Área de Estudo, com
exceção da área poente ao nó de Estarreja, que corresponde a uma extensão muito significativa de
povoamento, associada a Estarreja e a vários núcleos urbanos de pequena dimensão, dispersos ao longo
da EN109 e da EN 224. Trata-se igualmente de uma zona mais aberta, de relevo plano e suscetível de
visualização pelos observadores. Caracteriza-se assim por apresentar Capacidade de Absorção “Baixa”.
A parte sul do traçado é sobretudo marcada por uma elevada capacidade de absorção, devido ao relevo
mais movimentado que dificulta a possibilidade de visualização ou potencia uma visualização de curto
alcance.
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A grande maioria da extensão da A1 em avaliação insere-se em área da classe de absorção visual “Média”
e “Baixa”. Pontualmente em “Elevada”. Nesta última insere-se o viaduto sobre o rio Antuã. Em relação
aos 8 restabelecimentos propostos, 7 situam-se em área com “Média” e/ou “Baixa”. Apenas o
Restabelecimento 361 – PS 361 se insere em “Elevada”.
O nó de Estarreja insere-se, por sua vez, em área da classe de absorção visual “Média”.
Sensibilidade Visual
De acordo com a Carta apresentada no EIA, na Área de Estudo domina a classe de Sensibilidade Visual
“Baixa”. As áreas incluídas na classe “Média” surgem de forma fragmentada à exceção de uma pequena
zona mais a norte, centrada no nó de Estarreja, onde esta classe tem uma maior continuidade territorial.
A classe de Sensibilidade Visual “Elevada” tem maior expressão, em termos de área e de continuidade
territorial, na parte poente da Área de Estudo. Contudo, é na zona mais a Norte, coincidente com as áreas
mais aplanadas e onde existe um maior número de recetores, que a possibilidade de visualização é maior.
A maioria da extensão da A1 em avaliação, entre o Km 247+500 e o Km 253+500, insere-se em área da
classe de Sensibilidade Visual “Média”. Pontualmente, o traçado sobrepõe-se a áreas com Sensibilidade
Visual “Baixa” ou “Elevada”. Entre o Km 253+500 e o Km 254+900 e entre o km 255+600 e o km 257+000
a via desenvolve-se em área considerada como tendo Sensibilidade Visual “Elevada”.
Em relação aos restabelecimentos, dos 8 propostos, 2 situam-se em área com Sensibilidade Visual
“Elevada”: o Restabelecimento 365 – PS 365 e o Restabelecimento 370 – PS 370.
O viaduto sobre o rio Antuã desenvolve-se sobre uma área classificada como tendo Sensibilidade Visual
“Elevada” e o nó de Estarreja insere-se, por sua vez, em área da classe de Sensibilidade Visual “Baixa”.
5.8.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES
5.8.2.1

FASE DE CONSTRUÇÃO

Os principais impactes identificados para a fase de construção foram os seguintes:
Impactes de natureza estrutural e funcional


Desmatação: a realizar em áreas correspondentes à faixa de território expropriada e a expropriar.
A área fisicamente afetada corresponde às áreas associadas: aos taludes da faixa de alargamento;
aos novos acessos que resultam do desvio dos existentes e da movimentação de maquinaria.
Incluem-se também as áreas relativas aos restabelecimentos viários e aos locais de implantação
dos estaleiros. O estrato de vegetação mais afetado é o herbáceo. - Impacte negativo, direto,
certo, local, temporário a permanente, reversível, parcialmente reversível a irreversível, de baixa
magnitude e pouco significativo.



Desflorestação/desarborização: a realizar em área adjacente à A1, maioritariamente afeta à atual
faixa de servidão da A1. Acrescem, no entanto, novas áreas mas com menor representatividade
face à área global a intervencionar. O abate faz-se nos taludes existentes, onde nalguns casos, a
vegetação de porte arbóreo apresenta-se consolidada, embora sejam na maioria eucaliptos. A
maioria dos taludes existentes não tem vegetação de porte arbóreo, no entanto destacam-se as
situações onde o abate assume maior proporção: aterros das PS 362, PS 364, PS 365; PS 367 e PS
373; taludes de aterro entre o km 252+450 e o km 252+600 e viaduto do rio Antuã. Incluem-se
também as áreas relativas aos restabelecimentos viários e, eventualmente, aos locais de
implantação dos estaleiros. - Impacte negativo, certo, local, permanente, irreversível, de baixa
magnitude e pouco significativo.



Alteração da topografia: a realizar em área adjacente à A1, maioritariamente afeta à faixa de
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servidão da A1. A alteração decorre do aumento da altura do plano inclinado dos taludes
existentes e da deslocalização da saia/base do talude. As alterações não se consideram
significativas e por outro lado não se verifica a formação de novos taludes com expressão
significativa, embora alguns dos novos restabelecimentos tenham taludes mais pronunciados face
à situação de referência. Incluem-se neste ponto as áreas do nó, as áreas relativas aos
restabelecimentos viários e aos locais de implantação dos estaleiros. - Impacte negativo, certo,
local, permanente, irreversível, de baixa magnitude e pouco significativo.
Impactes de natureza visual
No que se refere aos impactes visuais do Projeto, os mesmos fazem-se sentir sobre: Áreas de Qualidade
Visual Elevada, Observadores permanentes, Utentes da A1 e Utentes da Área de Serviço.
No que se refere às áreas de Qualidade Visual “Elevada”, as mesmas correspondem fundamentalmente
às áreas agrícolas que são planas, e às quais estão associados alguns núcleos urbanos. Destacam-se as
seguintes áreas que serão afetadas na sua integridade visual: entre o Km 253+400 e o Km 254+800 e entre
o Km255+700 e o Km257+100. Também se situa neste contexto o viaduto sobre o rio Antuã.
No que se refere aos observadores permanentes, os mesmos localizam-se fundamentalmente, nas áreas
com Qualidade Visual “Elevada” atrás referidas, sendo os que se localizam mais próximo, os que serão
afetados de forma significativa, e, muito em particular, os que terão o terreno da sua casa afetado
fisicamente.
Relativamente aos utentes da via A1, apesar de serem observadores temporários, serão os mais afetados,
e de forma significativa, com os impactes visuais negativos decorrentes das obras de alargamento. Ainda
como utentes da via, destaca-se também a intervenção na Área de Serviço que se traduzirá em impactes
visuais também relevantes.
28

Os impactes visuais estão assim associados a:


5.8.2.2

Desordem visual: devido à presença e circulação de máquinas pesadas e a todas as ações
associadas à sua atividade – corte e abate de vegetação, movimentações de terra (escavação e
aterros), transporte de materiais e montagem – a par da diminuição da visibilidade devido ao
aumento dos níveis de poeiras, resultante do movimento de terras e circulação. - Impacte
negativo, certo, local, temporário, reversível, reduzida, média e elevada (utentes da A1)
magnitude e pouco significativo a significativo (observadores de habitações ao km 253+500 e
entre o km 256+100 e o km 257+000, próximas da via e utentes da via).
FASE DE EXPLORAÇÃO:

Os impactes visuais identificados para a fase de exploração foram os seguintes:


Presença da infraestrutura linear: a presença da A1 e suas componentes (taludes, nó,
restabelecimentos, viaduto) constituir-se-á como uma intrusão visual e contribuirá para a redução
da qualidade visual. - O impacte é negativo, certo, local, permanente, irreversível e tenderá, após
a conclusão da obra, para evoluir de uma situação de magnitude média e pontualmente
significativa para uma situação com magnitude reduzida e pouco significativa.

A implantação do Projeto de Integração Paisagística contribuirá, no médio prazo, para minimizar
parcialmente os impactes visuais, nomeadamente os decorrentes das situações de aterro. As situações de
escavação, com exceção das mais pronunciadas, terão um impacte visual mais reduzido e com maior
possibilidade de minimização.
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5.9.

SOCIOECONOMIA

5.9.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA
A pretensão consiste no alargamento de 2x2 para 2x3 vias do sublanço da Autoestrada Lisboa/Porto (A1)
entre os nós de Albergaria-a-Velha e de Estarreja (numa extensão de cerca de 10,4 km, abrangendo, na
sua maior parte, área do concelho de Albergaria-a-Velha (a norte), mas também um troço (a sul) no
concelho de Estarreja. As obras incluem ainda alguma beneficiação nas passagens inferiores e nos
sistemas de drenagem existentes.
A justificação para o projeto alicerça-se em tráfegos médios diários anuais superiores a 35 000 veículos,
que contratualmente obrigam a concessionária à construção de terceiras vias. Por tal razão, não foram
analisadas alternativas de localização.
Prevê-se que a obra se inicie em 2019 e decorra num período de 18 meses, com uma estimativa financeira
de 25 M€.
No que se refere à caraterização da situação atual do ambiente, a “socioeconomia” (páginas 231 a 242 do
RS), é tratada com detalhe. Esse detalhe, que porventura será até excessivo, contrabalança com a
circunstância da utilização de dados desatualizados (em regra, de 2011). São abordados os seguintes
assuntos: dinâmica demográfica, sistema urbano, atividades económicas (população ativa e caraterização
das principais atividades), infraestruturas e equipamentos e análise local (procurando identificar situações
de potencial afetação direta pelo projeto).
A referência à redução recente da taxa de desemprego (página 236, indicando a PORDATA como fonte) é
oportuna, mas não indica a data de referência. Note-se que, à escala concelhia, há dados mensais
atualizados nas estatísticas da responsabilidade do IEFP.
29

Quanto à situação do ambiente sem concretização do projeto em análise, o EIA considera que a
socioeconomia local não se altera significativamente, embora se originem níveis de serviço mais
deficientes (páginas 291 e 292 do RS).
5.9.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES
Na fase de construção, ocorrem impactes negativos, de magnitude moderada e elevada, devidos à
perturbação nas condições de fluidez do tráfego pela execução das obras e à perturbação da qualidade
de vida da zona diretamente envolvente à A1 decorrente das ações de obra. Estes impactes são contudo
temporários e reversíveis e minimizáveis com adequados cuidados de obra.
Os trabalhos de alargamento e beneficiação do sublanço em estudo permitirão por outro lado, a criação
de postos de trabalho e a dinamização de algumas atividades económicas, que se podem considerar como
impactes positivos, temporários, reversíveis e de magnitude reduzida.
Já na fase de exploração predominarão os impactes positivos, uma vez que a melhoria das acessibilidades
entre os centros urbanos e entre as regiões, proporciona do ponto de vista social e económico, um
impacte positivo, permanente, irreversível e de magnitude elevada. As alterações introduzidas no
sublanço em estudo contribuirão para assegurar um nível de serviço adequado ao tipo de infraestrutura,
com reflexos nas condições de circulação e segurança dos utentes e da acessibilidade geral à região.
A minimização dos impactes negativos desta fase em termos de perturbações para a envolvente direta à
via encontra-se minimizada pela implantação de medidas de proteção sonora e pelo adequado
enquadramento paisagístico da via. Espera-se assim que, globalmente, a intervenção se traduza num
impacte positivo e significativo em termos socioeconómicos.
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5.10. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E CONDICIONANTES AO USO DO SOLO
5.10.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA
A obra a executar localiza-se nos concelhos de Albergaria e Estarreja, que possuem Plano Diretor
Municipal ratificado através do Aviso n.º 2536/2015, publicado no DR n.º 47, 2ª Série, de 9 de março de
2015 e alterações posteriores no caso do concelho de Albergaria, e do Aviso n.º 8186/2014, retificado por
Declaração de Retificação n.º 906/2014, publicada no DR, 2.ª Série, n.º 177 de 15 de setembro,
relativamente ao Município de Estarreja.
De acordo com a Planta de Ordenamento – HIERARQUIZAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA do Plano Diretor Municipal
(PDM) do concelho de Albergaria-a-Velha a área de projeto é classificada como “Rede Rodoviária – Rede
Estruturante Supramunicipal – Fundamental: IP1/A1”, encontrando-se o projeto inserido no espaço canal
definido.
Relativamente ao concelho de Estarreja e de acordo com a Planta de Condicionantes do PDM de Estarreja
a área de projeto insere-se em área de “Rede Rodoviária Nacional/ Zona de servidão “non aedificandi” da
Rede rodoviária Nacional”, pelo que o projeto está assim de acordo com as intenções de ordenamento em
vigor, inserindo-se em espaço reservado para esta função.
Conforme elementos do EIA, o alargamento implicará afetações mínimas na envolvente, dado que se
tentou ao máximo aproveitar a área da infraestrutura existente, aproveitando as largas valetas exteriores
à faixa de rodagem e os próprios taludes que serão reperfilados com inclinações de modo a não aumentar
a área de ocupação e introduzindo, sempre que necessário, estruturas de suporte para sua contenção.
Importa ainda referir que essas alterações ocorrem, na sua quase totalidade, na área já expropriada para
a A1 e apenas pontualmente será necessário expropriar novas áreas, cerca de 4,6ha.
30

De acordo com os elementos do processo a pretensão localiza-se em terrenos classificados no âmbito do
PDM de Albergaria-a-Velha em Solo Rural, na categoria de Espaço Florestal de Produção, regulamentado
pelo disposto nos artigos 42º, 43º, 44º e 45º.
Relativamente à Planta de Ordenamento de Estarreja a pretensão encontra-se inserida na classe de
espaços classificado na categoria de “Solo Rural”, subcategoria de “Espaço Florestal de Conservação –
Proteção”, “Espaço Florestal de Produção”, ”Espaço Agrícola de Produção” e em “Solo Urbano/Solo
Urbanizado” em “Espaços Urbanos de Baixa Densidade”, regulamentados pelo disposto nos artigos 29º a
37º, n.º 1 e alínea c) do n.º 2 do art.º 47º, 40º, 54º, 64.º, 65º e 66º.
Para as classes de espaço indicadas, os Regulamentos dos PDM’ s de Albergaria e de Estarreja não impõem
qualquer restrição à execução de infraestruturas rodoviárias, pelo que a pretensão, relativamente às
cartas de ordenamento, não apresenta qualquer incompatibilidade com os PDM em vigor.
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Legenda:
PDM de Albergaria:

PDM de Estarreja:

31

Fonte: VIG CCDRC

Figura 2 – Extrato das cartas de ordenamento (sem escala)
5.10.1.1 RESERVA ECOLÓGICA NACIONAL (REN)
Por consulta à Carta da Reserva Ecológica Nacional, em vigor nos municípios de Albergaria (com
delimitação aprovada pela Portaria n.º 61/2015, publicada no DR n.º 43, 1ª série, de 3 de março e Estarreja
(Com delimitação aprovada pela Portaria n.º 84/2014, publicada no Diário da República, n.º 72 - 1.ª série,
de 11 de abril), que fazem parte integrante dos PDM’ s respetivos, verifica-se que o local da pretensão se
encontra parcialmente abrangido pelos ecossistemas “Leitos dos cursos de água”, “áreas de máxima
infiltração” e “áreas com risco de erosão”, correspondente ás atuais categorias “Cursos de águas e
respetivos leitos e margens”, “áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos” e “áreas de elevado
risco de erosão hídrica do solo”, no enquadramento do Anexo IV, a que se refere o art.º 43.º, do RJREN.
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LEGENDA:

LEGENDA:

Fonte: VIG CCDRC
Figura 3 – Extrato da carta da REN (sem escala)
O artigo 20.º do RJREN define o regime de ocupação dos solos classificados como REN, verificando-se que
a pretensão em análise se enquadra nas exceções previstas nos n.ºs 2 e 3 do referido artigo, nas categorias
de REN afetadas pelo projeto, na alínea o) Alargamento de plataformas e de faixas de rodagem e pequenas
correções de traçado, do II — Infraestruturas, estando isenta de apresentação de comunicação prévia.
Ainda de acordo com o RJREN, conforme o disposto no n.º 7 do artigo 24.º, dado que a pronúncia favorável
da CCDR no âmbito do AIA compreende a emissão da autorização da utilização dos solos de REN, importa
nesta fase definir que o desenvolvimento do projeto deverá acautelar e minimizar os impactos que o
mesmo venha a ter nas áreas integradas em REN.
Assim, deverá ser garantido que as atividades associadas à construção a executar em solos da REN,
nomeadamente, a abertura de acessos temporários, estaleiros e a circulação de veículos e máquinas
sejam reduzidas ao mínimo.
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5.10.1.2 RESERVA AGRÍCOLA NACIONAL (RAN)
Por consulta à Carta da Reserva Agrícola Nacional, em vigor nos municípios de Albergaria e Estarreja,
verifica-se que o local da pretensão interfere, parcialmente, no concelho de Estarreja, com solos
integrados na Reserva Agrícola Nacional (RAN).
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Legenda:
PDM de Albergaria:

PDM de Estarreja:

Fonte: VIG CCDRC
Figura 4 – Extrato da carta da RAN (sem escala)
Dado que a intervenção proposta interfere com solos integrados na RAN, deverá ser salvaguardado o
cumprimento da legislação aplicável, nomeadamente o parecer da Entidade Regional da Reserva Agrícola
Nacional do Centro (ERRANC).
5.10.1.3 OUTRAS CONDICIONANTES
A consulta às Plantas de Outras Condicionantes, dos PDM dos concelhos interferidos, permite verificar
que a área de intervenção se encontra abrangida pelas seguintes condicionantes:


Rede Rodoviária,



Gasodutos,
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Linhas Elétricas,



Rede de Abastecimento de Água,



Captações de água e



Perigosidade de Incêndio Florestal,

Carecendo algumas áreas de autorização/licenciamento junto das entidades competentes.

Legenda:
PDM de Albergaria:
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PDM de Estarreja:

Fonte: VIG CCDRC
Figura 5 – Extrato da carta de outras condicionantes (sem escala)
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5.10.1.4 ÁREAS CLASSIFICADAS E REDE NATURA 2000
A pretensão não se integra na Rede Natura 2000 e não abrange áreas classificadas.
5.10.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES
Em face do exposto, considera-se que o projeto em análise, relativamente ao descritor “Ordenamento do
Território”, é compatível com os instrumentos de gestão do território em vigor para os concelhos
abrangidos assim como com as servidões e restrições de utilidade pública. O projeto carece, contudo, de
parecer da EERANC.
5.11. PATRIMÓNIO
5.11.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA
Para efeitos da caraterização da situação de referência do fator Património foi considerada uma área de
enquadramento histórico (AEH) com o objetivo de conhecer o contexto histórico do território abrangido
pelo projeto. Foi estabelecido um corredor de 400 m de largura centrado no eixo da via.
A área de incidência do projeto (AI) «corresponde a um corredor com 10.400 km e cerca de 100 m de
largura – 50 m para cada lado da atual faixa de expropriação do terreno» – que foi prospetado de forma
sistemática.
A área de impacte direto (AID) corresponde a um «corredor com a largura máxima de 3 m para cada lado
do limite da faixa de expropriação da via, na qual se integram já as reduzidas novas áreas a expropriar
para além do já anteriormente expropriado. Esse limite de expropriação marca a zona de intervenção
deste projeto, abrangendo o espaço onde serão desencadeadas todas as ações de beneficiação da via. Os
3 m para lá da faixa de expropriação consistem numa área suplementar, que tem como finalidade
acautelar qualquer ação fora dos terrenos expropriados, como a eventual abertura pontual de acessos de
obra, situação que não é possível de definir nesta fase de projeto, porque dependerá da proposta de
faseamento de obra do empreiteiro a quem a mesma for adjudicada» (Aditamento, Out 2018 p. 31).
A área de impacte indireto (AII) «corresponde a um corredor com 12 m para cada lado do limite da atual
faixa de expropriação da via. A restante faixa de terreno (com 10 m para cada lado da faixa de
expropriação) corresponde à área de impacte nulo (RS, p. 280).
Metodologicamente foi efetuada a pesquisa bibliográfica e documental da AE que incluiu a consulta das
bases de dados patrimoniais e dos IGT, seguida da prospeção arqueológica sistemática da AI do projeto.
Não existem elementos do património classificado em vias de classificação na área de incidência do
projeto.
Dos trabalhos de prospeção arqueológica na área de incidência do Projeto não resultou a observação de
qualquer elemento patrimonial.
De acordo com o EIA «a progressão pedestre foi muito condicionada nos eucaliptais devido à densa
vegetação existente, que impediu a correta observação do solo. Nos terrenos agrícolas registou-se
sobretudo visibilidade média do terreno» (RS, p. 288).
Assim, relativamente ao fator património cultural, os trabalhos de levantamento de informação
bibliográfica e documental e a prospeção arqueológica «não revelaram a existência de ocorrências
patrimoniais na área de projeto, quer de natureza arqueológica, quer arquitetónica ou etnográfica» na
área de incidência do projeto (RS, p. 290).
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5.11.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES
Em termos gerais os impactes do projeto «são principalmente determinados pelas alterações que se
introduzem no território com o alargamento da via e todas as estruturas associadas como vedações,
barreiras acústicas, muros de contenção, drenagem» (RNT, p.19).
A implementação do projeto implica na fase de construção um conjunto de ações passíveis de provocar
impactes negativos, definitivos e irreversíveis sobre eventuais vestígios arqueológicos, nomeadamente a
desmatação/desarborização e limpeza do coberto vegetal e a intrusão no subsolo (movimentação e
revolvimento do solo e subsolo relacionados com a escavação das áreas que envolvem o alargamento dos
taludes existentes e depósito de terras inerentes às obras de alargamento do traçado que necessitam de
aterro); demolição/construção das obras de arte (PS), das passagens inferiores (PI) e das passagens
hidráulicas (PH) e de muros de suporte: instalação e utilização do estaleiro; movimentação de máquinas
e equipamentos para transporte de pessoas e materiais; os depósitos e empréstimos temporários ou
permanentes) e a plantação e sementeira dos espaços verdes (recuperação paisagística).
De acordo com o EIA «não existem impactes patrimoniais negativos (diretos e indiretos) conhecidos
durante a fase de construção», assim como «não se preveem impactes negativos (diretos ou indiretos) no
decorrer da exploração» do Sublanço da A1 (RS, p. 424).
O EIA conclui assim que os trabalhos efetuados no âmbito do fator Património «demonstraram a
inexistência de ocorrências patrimoniais na área de incidência do projeto. Por conseguinte, não há
motivos para inviabilizar este projeto, desde que sejam cumpridas as medidas mitigadoras genéricas
preconizadas, pelo que globalmente os impactes conhecidos na fase de construção e na fase de
exploração serão nulos», considerando «viável o projeto proposto para o Alargamento e Beneficiação
para 2x3 vias do Sublanço Albergaria / Estarreja da A1» (idem, p. 424).
Ainda assim, e embora a pesquisa bibliográfica e os trabalhos de prospeção não tenha revelado a presença
de ocorrências patrimoniais na área de incidência do projeto, avaliados os impactes e dadas as condições
de visibilidade do terreno, o EIA preconiza a implementação medidas de minimização gerais que incluem
a prospeção sistemática do solo, livre de vegetação, após a desmatação do terreno, numa fase prévia à
escavação e o acompanhamento arqueológico e dos trabalhos de escavação de terras.
Tendo presentes os dados disponíveis, não se deve excluir a possibilidade de ocorrência de impactes sobre
o património arqueológico durante a fase de exploração, fase esta potencialmente impactante para
eventuais vestígios arqueológicos que se possam encontrar ocultos quer pela vegetação, quer pelo solo e
subsolo, pelo que se considera ser necessária a adoção das medidas inseridas neste parecer para a Fase
Prévia e Fase de Construção, de modo a garantir a salvaguarda de património arqueológico que possa
existir e que não tenha sido detetado.
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6.

SÍNTESE DOS PARECERES DAS ENTIDADES EXTERNAS

As entidades que se pronunciaram, no âmbito da consulta efetuada enquanto entidades externas à CA,
referiram vários aspetos, dos quais se destacam:


Associação de Municípios do Carvoeiro - Vouga (AMCV) - o traçado intersecta as redes adutoras
em três situações que devem ser acauteladas: 1) sob a PI 372, 2) entre a PS 367 e a PS 370 e 3)
zona do tabuleiro da PS 362.



Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro (DRAPC) – são afetadas manchas de RAN,
situação que carece do devido licenciamento.



Lusitaniagás - Companhia de Gás do Centro, S.A. – devem ser asseguradas, em termos de cotas
finais, as profundidades regulamentares do gasoduto.

As posições manifestadas pelas várias entidades externas, relativamente à concretização do Projeto,
encontram-se sintetizadas no quadro seguinte.
Quadro 4 – Síntese dos pareceres externos
Entidade

Síntese do parecer

Águas do Centro Litoral, S.A. (AdCL)

Foram identificadas duas condutas da AdCL, cujo traçado foi
fornecido ao projetista. Esta troca de informação não foi,
porém, identificada na lista de anexos do EIA.

Águas da Região de Aveiro, S.A. (AdRA)

(não respondeu)

Associação de Municípios do Carvoeiro –
Vouga (AMCV)

Existem três zonas onde o traçado intersecta as redes adutoras
da AMCV: 1) sob a PI 372, 2) entre a PS 367 e a PS 370 e 3) zona
do tabuleiro da PS 362. Deve garantir-se que o abastecimento
não é interrompido e que o fácil acesso às mesmas redes é
assegurado.

Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC)

(não respondeu)

Direção Regional de Agricultura e Pescas do
Centro (DRAPC)

“(…) as manchas de RAN estão sobretudo localizadas na área
de ocorrência dos solos de Classe A, na parte norte do
sublanço, áreas estas que vão ser intersectadas quando da
implantação do projeto (…)”, as quais “estão sujeitas à
realização de licenciamento (…)”. Emite, assim, parecer
favorável.

EDP Distribuição - Energia S.A.

A área abrangida pelo alargamento da A1, sublanço Albergaria
- Estarreja é atravessada por linhas aéreas de alta, média e
baixa tensão. Os encargos com modificações de rede que
venham a ser necessárias serão suportados pelos promotores.
Os princípios definidos neste projeto de alargamento da A1
merecem parecer favorável.

GALP Energia, SGPS, S.A.

(foi respondido pela Lusitaniagás)
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Entidade

Síntese do parecer

Lusitaniagás – Companhia de Gás do Centro,
S.A.

O projeto “(…) não apresenta qualquer incompatibilidade com
os gasodutos de 2º escalão existentes aos Km 249+200 e Km
257+740 (…)”. Recomendam que “(…) deverão ficar
asseguradas as profundidades regulamentares do gasoduto (…)
bem como deverão continuar a assegurar, sem
constrangimentos, o acesso público dos nossos técnicos para
efeitos da operação e manutenção dos ativos da Lusitaniagás
no local. Os elementos do projeto de execução enviado não
identificam o email com informação da Lusitaniagás (de
28.11.2017). Sem prejuízo das recomendações referidas, a
Lusitaniagás emite parecer favorável relativamente ao projeto

Na sequência da informação veiculada pelos pareceres recebidos e acima sintetizados, a CA teceu os
seguintes comentários:


Relativamente aos pareceres remetidos pela Águas do Centro Litoral, EDP Distribuição - Energia
S.A, Lusitaniagás e pela Associação do Municípios do Carvoeiro-Vouga, estes referem-se a serviços
afetados. Salienta-se que é da responsabilidade da Brisa efetuar a sua reposição em condições
que não sejam substancialmente diferentes das existentes.



Relativamente ao parecer remetido pela Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro
(DRAPC), deverá ser solicitada a necessária autorização para afetação de solos inseridos na RAN
junto da respetiva ERRAN.

A1 – ALARGAMENTO E BENEFICIAÇÃO PARA 2X3 VIAS DO SUBLANÇO ALBERGARIA / ESTARREJA, PROJETO DE EXECUÇÃO

38

PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3038

7.

RESULTADOS DA CONSULTA PÚBLICA

Em cumprimento do preceituado no artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado
e republicado pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro, procedeu-se à Consulta Pública de
“A1 – Alargamento e Beneficiação para 2x3 vias do Sublanço Albergaria / Estarreja, projeto de execução”.
De acordo com o definido naquele diploma legal, a Consulta Pública decorreu durante 30 dias úteis, de 26
de outubro a 07 de dezembro de 2018.
Durante o período de Consulta Pública foram recebidas 5 exposições com a seguinte proveniência:


Turismo de Portugal, IP;



Gabinete do Estado Maior da Forca Área (EMFA);



Direcção-Geral do Território (DGT);



Autoridade Nacional de Aviação Civil (ANAC);



Um Cidadão.

O Turismo de Portugal, IP comunica que, de acordo com a informação disponível, não haverá impactes
diretos e significativos sobre atividades turísticas existentes nos concelhos de Albergaria-a-Velha e
Estarreja.
Informa que na área envolvente da ampliação da A1 existe um único empreendimento turístico, um Hotel
de 4*, a cerca de 1.650km e que não estão perspetivados novos empreendimentos turísticos,
equipamentos de índole turística ou recursos turísticos que sejam do seu conhecimento. Existe, também,
um estabelecimento de Alojamento Local (AL), a uma distância considerável, a cerca de 1.900km.
Refere a importância da efetivação das medidas preventivas de minimização dos impactes gerados,
nomeadamente, na paisagem e, ainda, o cumprimento dos planos de monotorização previstos no Estudo
de impacte ambiental (EIA).
O Gabinete do Estado Maior da Forca Área (EMFA) informa que o projeto em questão não se encontra
abrangido por qualquer servidão de unidades afetas à Força Aérea.
A Direção-Geral do Território (DGT) informa que dentro do limite da área de estudo deste Projeto não
existem vértices geodésicos da Rede Geodésica Nacional (RGN) nem marcas de nivelamento da Rede de
Nivelamento Geométrico de Alta Precisão (RNGAP).
Relativamente à cartografia que sustenta o projeto, as regras não são cumpridas e não respeita o
estipulado n.º 5 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 141/2014, de 19 de setembro.
A DGT apresenta parecer desfavorável até que as questões da Cartografia estejam solucionadas.
A Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) refere que devido ao alargamento das vias da autoestrada
haverá alterações na definição das suas zonas non aedificandi. Na definição destas novas zonas deverão
ser consideradas quaisquer construções ou outro equipamento que eventualmente nelas se localize,
nomeadamente apoios de linhas elétricas, que deverão ser balizadas conforme a Circular de Informação
na Circular Aeronáutica - CIA n.º 10/03, de 06 de maio - Limitações em Altura e Balizagem de Obstáculos
Artificias à Navegação Aérea.
Informa ainda que, na fase de construção, caso sejam utilizados equipamentos com altura superior a 30 m,
nomeadamente gruas, deverão ser balizados de acordo com o previsto na Circular acima referenciada.
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Um cidadão que habita no lado nascente da A1, na Rua Barreiro do Meio, 50 - Estarreja, refere a sua
preocupação relativamente aos níveis de ruído existentes e ao acréscimo de ruído que o alargamento
deste troço necessariamente acarretará.
Informa que sofre já de elevada perda de audição e a cada ano agravada devido à exposição a elevados
ruídos vindos da A1, especialmente sentidos pela aceleração dos veículos, no sentido sul/norte na subida
após a ponte do Rio Antuã.
Solicita a colocação de barreiras sonoras, desde o fim da ponte sobre o Rio Antuã até uma centena de
metros depois do viaduto que passa sobre a EN 224-3 (sentido sul/norte).
As exposições recebidas não se opõem à execução do projeto em análise. Contudo, uma entidade alerta
para o incumprimento da legislação na elaboração do EIA (em específico, nos aspetos cartográficos) e
outras referem a importância da implementação de medidas de minimização na fase de exploração do
projeto, bem como o acompanhamento da eficácia dessas mesmas medidas.
No dia 21 de dezembro, já após o encerramento da consulta pública (que terminou a 7 de dezembro), foi
recebido um parecer emitido pela Câmara Municipal de Estarreja. Do seu conteúdo ressaltam os aspetos
relativos ao ruído, embora se teçam também comentários sobre a qualidade do ar e os resíduos.
Na sequência do veiculado nas exposições recebidas e acima sintetizadas, tecem-se os seguintes
comentários:


Quanto à questão cartográfica urge alertar para o não cumprimento do estipulado n.º 5 do artigo
3.º do Decreto-Lei n.º 141/2014, de 19 de setembro.



No que se refere aos níveis de ruído para a habitação referida, esta dista 350 m do traçado da A1,
estando fora da área de estudo. Contudo, considerando o efeito minimizador das novas barreiras
acústicas e da alteração do atual piso para um com características de absorção acústica, é de
prever que os níveis de ruído se mantenham abaixo dos valores limite de ruído aplicáveis ao local
[zona classificada como “zona mista”: Lden≤65 dB(A) e Ln≤55 dB(A)].



Relativamente à paisagem, refere-se que o Projeto de Integração de Paisagística visa contribuir
para a correta integração da via, ampliada e beneficiada, na paisagem envolvente, prevendo
diversas ações de entre as quais, se destacam as plantações e as sementeiras.



Quanto ao alerta para a necessidade de cumprimento dos planos de monitorização previstos no
EIA, a mesma será assegurada na fase posterior do procedimento, em sede de pós-avaliação,
aquando do licenciamento do projeto.



Quanto à questão do ruído exposta pela CM Estarreja, refere-se que,


Relativamente ao recetor R16, inserido na Zona 1 em que o ponto P01 foi tomado como
ponto de referência (valores actuais Lden=68.3 e Ln=60.4 dB(A)), as previsões de níveis
sonoros não indicam ultrapassagem de valores limite nem acréscimos de níveis superiores a
15dB(A). Assim, pelos critérios estabelecidos pela APA, não se justifica adoção de outras
medidas de minimização de ruído para além da preconizada no projeto: aplicação em todo o
traçado de uma camada de desgaste com características de absorção acústica.



Quanto à aparente discrepância de valores, os primeiros são relativos ao ruído existente
atualmente; já os valores patentes nos quadros citados são valores previstos após
alargamento e aplicação em todo o traçado de uma camada de desgaste com características
de absorção acústica (com uma eficácia esperada de 4 decibel).
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8.

CONCLUSÃO

O Projeto em apreço, em fase de projeto de execução, corresponde ao Alargamento e Beneficiação da
Autoestrada do Norte (A1) de 2 para 3 vias, no Sublanço Albergaria/Estarreja. O troço em análise
desenvolve-se numa extensão total de cerca de 10,4 Km, com início no Nó de Albergaria, ao km 247+500,
e término ao km 257+900 da A1, antes do Nó de Estarreja. A partir deste nó, e até Santo Ovídio (Vila Nova
de Gaia), já existe um perfil de 2x3 vias.
A atual plataforma passará de uma largura de 28 m para 36,6 m, com base na utilização das atuais bermas
direitas e valetas adjacentes, que permitirão a execução das terceiras vias e das novas bermas direitas.
Como consequência, os taludes existentes terão de ser reperfilados, alargando os aterros e recuando os
taludes de escavação.
No Nó de Albergaria está previsto o seu alargamento para 3 vias, usando os ramos dos nós mais próximos
à plataforma da plena via e executando-se os novos ramos adjacentemente aos atuais e em área afeta ao
próprio nó. O Nó de Estarreja não sofrerá qualquer intervenção, pois já se encontra a funcionar com 3 vias
por sentido.
O alargamento deste sublanço irá ainda interferir com 8 Passagens Superiores, 2 Passagens Inferiores, 1
Passagem Superior de Peões da Área de Serviço de Antuã, 2 serventias e com o Viaduto sobre o Rio Antuã.
As 8 passagens superiores (PS) existentes serão substituídas, uma vez que apresentam um vão insuficiente
para as 3 vias. Deste modo, todas serão demolidas no seu lugar construídas passagens superiores novas.
A exceção vai apenas para 3 destas passagens superiores, que implicando caminhos alternativos muito
longos, terão assim uma nova obra de arte construída em local adjacente ao atual, (demolindo-se a
existente só quando a nova entrar em funcionamento).
Para as duas passagens inferiores (PI 360 e PI 372) é proposto o alargamento das obras de arte existentes,
de forma a garantir a implantação do novo perfil da autoestrada, não sendo, no entanto, necessário
efetuar qualquer intervenção nos respetivos restabelecimentos.
Na zona da área de serviço de Antuã, o alargamento de duas para três vias em ambas as faixas de rodagem
da A1, vai obrigar à correção da totalidade dos ramos de entrada e saída da referida área de serviço. Neste
local está ainda prevista a demolição e eliminação da atual Passagem Superior de Peões que estabelece a
ligação entre as duas meias-áreas de serviço de Antuã.
No Viaduto sobre o Rio Antuã (km 255+310 ao km 255+610), a intervenção tem por objetivo alargar a
atual plataforma de 30,16 m para 38,80 m, ficando já preparado para suportar a implementação de um
futuro alargamento deste sublanço para 2X4 vias. Os tabuleiros serão alargados 4,30 m para o lado
exterior, sem necessidade da execução de novos pilares. No separador central, a guarda de segurança
existente será removida e os lancis serão demolidos para que seja colocada uma guarda rígida tipo New
Jersey.
As 26 passagens hidráulicas existentes que restabelecem as linhas de água interferidas pela autoestrada
serão aproveitadas, estando previsto o seu prolongamento para montante e/ou jusante em concordância
com a largura do alargamento da plataforma da autoestrada ou o alteamento dos muros de ala das bocas
de entrada.
O projeto contempla ainda a construção de 4 muros de suporte nas situações onde os futuros taludes
interfeririam com obstáculos próximos à via. Estes muros, todos em betão, ficam localizados: M1 entre o
km 248+718 e 248+748; M2 entre os km 254+966 e 254+116; M3 entre os km 256+747 e 256+796 e M4
entre os km 256+954 e 257+017.
Todas as áreas intervencionadas serão recuperadas e integradas paisagisticamente, mantendo-se o
revestimento vegetal existente nas superfícies dos taludes não intervencionadas. Sempre que viável,
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implantar-se-á vegetação arbóreo/arbustiva que funcionará como barreira vegetal, ocultando a presença
da via relativamente aos observadores mais próximos, ou ainda minimizando o impacte visual para os
utentes da A1.
O novo pavimento terá uma composição que lhe permite uma elevada redução do ruído provocado pela
circulação automóvel, sendo ainda complementado com a instalação de barreiras acústicas junto de áreas
habitacionais próximas à autoestrada. Estas barreiras foram dimensionadas tendo em conta a evolução
prevista para o tráfego.
Prevê-se ainda que todas as infraestruturas de abastecimento de água, gás, eletricidade e
telecomunicações, que atualmente cruzam a A1, sejam também restabelecidas pelo novo projeto.
Grande parte da área a ocupar situa-se em área já expropriada, e apenas marginalmente, será necessário
proceder à expropriação de novas áreas, cujo total é de 4,6 ha, sendo que neste valor se incluem os 0,5 ha
que decorrem da necessidade de retificar caminhos paralelos à autoestrada e ainda 0,7 ha afetos à
construção das 3 novas passagens superiores, adjacentes às atuais.
O faseamento definido para a execução das operações de alargamento e beneficiação corresponde a um
esquema sequencial, prevendo-se que o tráfego, em cada sentido, se processe sempre nas atuais duas
vias de circulação, executando-se as obras exteriormente às mesmas.
Os principais impactes na Geologia e na Geomorfologia relacionados com a fase de construção foram
considerados como negativos, estando associados às terraplenagens, movimentação de terras e à
retificação de taludes. O saldo para o volume de terras a movimentar, embora negativo, é também pouco
significativo (282.347 m3). Não se alterando, no essencial, as características atuais, estes impactes foram
considerados como pouco significativos. Na fase de exploração, mantendo-se no essencial as atuais
geometrias, os impactes que poderão ocorrer, assentam na instabilidade dos taludes de maior dimensão,
mas cujo risco se encontra minimizado com as medidas previstas no projeto. Os impactes foram assim
também considerados pouco significativos.
Em termos globais, os impactes originados pela construção e exploração da autoestrada ao nível do Uso
do Solo, podem considerar-se negativos e pouco significativos, uma vez que consistirão numa alteração
residual que ocorrerá na envolvente a uma via existente, para a qual já existe um espaço canal. Em
conclusão, os impactes gerados nos Solos e Uso do Solo podem considerar-se negativos e pouco
significativos, devendo ser adotadas as medidas de minimização sistematizadas no capítulo 9 do presente
documento.
Não se identificam impactes sobre o Clima na fase de construção. Quanto à fase de exploração, as
alterações ao uso do solo introduzidas pelo alargamento são também muito reduzidas, com cerca de
4,6 ha de áreas alteradas, sendo a floresta de produção de certa forma substituída, no âmbito do Projeto
de Integração de Paisagística, por espécies autóctones de maior valor ecológico e mais adaptadas às
condições locais. Por outro lado, e tendo em conta potenciais impactes que as alterações climáticas
poderão provocar sobre o projeto, decorrente de afetações por cheias e dos caudais a drenar considerase que as medidas de projeto existentes, e que serão mantidas no alargamento, como o restabelecimento
adequado da rede de drenagem, contribuem para uma minimização de impactes. As situações de seca e
do risco de incêndio constituem as situações de maior dificuldade de previsão, fazendo-se o contributo
do projeto pelo controle e corte da vegetação seca. Assim, verifica-se que os impactes no clima são
potencialmente inexistentes.
Atendendo à natureza do projeto (alargamento de uma via rodoviária já existente) os impactes esperados
ao nível dos Recursos Hídricos, ocorrerão sobretudo durante a fase de construção, associados às áreas
onde se preveem alargamentos dos taludes de aterro e recuo dos taludes de escavação, os quais se
esperam negativos mas pouco significativos, desde que garantida a implementação de um conjunto de
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medidas de minimização dos impactes ambientais durante as diferentes fases do projeto, as quais se
apresentam no capítulo 9 do presente documento.
Os impactes na Qualidade do Ar resultantes da construção do projeto podem assumir, pontualmente,
algum significado, principalmente junto de zonas habitadas, sendo considerados negativos mas reduzidos,
tendo em conta o seu carácter localizado e temporário. São, ainda, impactes reversíveis e suscetíveis de
minimização com a aplicação de medidas de minimização recomendadas no EIA. Na fase de exploração os
impactes na qualidade do ar são considerados negativos, permanentes, reduzidos e globalmente pouco
significativos. Não sendo esperado um agravamento significativo da qualidade do ar na zona em estudo
na sequência da implementação do projeto é considerado dispensável um plano de monitorização
específico para a qualidade do ar.
Os impactes no Ambiente Sonoro, para a fase de construção serão sempre negativos, de magnitude
elevada e significativos para os recetores sensíveis localizados numa faixa de, pelo menos, cerca de 300 m
para cada lado da via, onde os níveis sonoros poderão ser da ordem dos 55 dB ou superiores. Para a fase
de exploração, os impactes residuais sobre o ambiente sonoro, após instalação de todas as medidas de
minimização de ruído, são considerados negativos, de reduzida ou nula magnitude, e pouco significativos.
Para os recetores que ficam sob proteção das novas barreiras acústicas, o impacte pode ser considerado
positivo por redução expressiva dos níveis sonoros atualmente existentes. No entanto devem ser sujeitos
a monitorização rigorosa (tal como especificado no capítulo 9) pois as barreiras acústicas apenas
proporcionam proteção para o limiar do cumprimento dos valores limite nas condições de tráfego
estimadas para o ano de 2025, como é o caso de R08, R19, R32, R34, R37, R39A, R44 e R46.
Na fase de construção e tendo em conta que o projeto em estudo é da ampliação de uma via já existente,
inserido numa zona muito humanizada (floresta de produção e áreas agrícolas), não se preveem impactes
negativos significativos tanto na Flora e Vegetação como na Fauna ocorrente na área em estudo. Na fase
de exploração também não se esperam impactes significativos, não tendo a ampliação da via existente
qualquer expressão tendo em conta o desenvolvimento atual e a existência de permeabilidade na via,
com várias passagens hidráulicas e um viaduto de grande dimensão. De um modo geral, os impactes nos
sistemas ecológicos, quer para a fase de construção quer para a fase de exploração, foram considerados
negativos, de magnitude reduzida e pouco significativos.
Pese embora a concretização do Projeto tenha repercussões negativas sobre a Paisagem, considera-se
que a intervenção terá menor relevância que a própria autoestrada, já existente. Adicionalmente, referese que algumas das situações negativas podem ser minimizadas, através da concretização de medidas
específicas, localizadas e articuladas entre si. Face à análise e às considerações acima apresentadas, o
parecer é favorável ao Projeto de Alargamento e Beneficiação para 2x3 vias do Sublanço
Albergaria/Estarreja – Autoestrada do Norte, condicionado e sujeito à implementação integral do
conjunto das medidas de minimização que constam do presente documento, com destaque para as de
caráter específico da paisagem.
Na fase de construção, ocorrem impactes negativos na Socioeconomia, de magnitude moderada a
elevada, devidos à perturbação nas condições de fluidez do tráfego pela execução das obras e à
perturbação da qualidade de vida da zona diretamente envolvente à A1 decorrente das ações de obra.
Estes impactes negativos são, contudo, temporários, reversíveis e minimizáveis. Os trabalhos de
alargamento e beneficiação do sublanço em estudo permitirão por outro lado, a criação de postos de
trabalho e a dinamização de algumas atividades económicas, que se podem considerar como impactes
positivos, temporários, reversíveis e de magnitude reduzida.
Já na fase de exploração predominarão os impactes positivos na socioeconomia, uma vez que a melhoria
das acessibilidades entre os centros urbanos e entre as regiões, proporciona do ponto de vista social e
económico, um impacte positivo, permanente, irreversível e de magnitude elevada. As alterações
introduzidas no sublanço em estudo contribuirão para assegurar um nível de serviço adequado ao tipo de
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infraestrutura, com reflexos nas condições de circulação e segurança dos utentes e da acessibilidade geral
à região.
A minimização dos impactes negativos desta fase em termos de perturbações para a envolvente direta à
via encontra-se assegurada pela implantação das medidas de proteção sonora e pelo adequado
enquadramento paisagístico da via. Face ao exposto, considera-se que o projeto dá resposta às condições
contratuais da concessionária, melhorando as condições de circulação decorrentes do aumento de
tráfego. Neste sentido, o impacte gerado na socioeconomia é globalmente positivo e significativo.
Em face do exposto, considera-se que o projeto em análise, relativamente ao Ordenamento do Território,
é compatível com os instrumentos de gestão do território em vigor para os concelhos abrangidos assim
como com as servidões e restrições de utilidade pública. Ao nível das Condicionantes ao Uso do Solo são
intercetadas marginalmente áreas inseridas em REN (0,5 ha) e em RAN (1,5 ha). O projeto interfere ainda
com diversas infraestruturas (água, gás, telecomunicações e linhas de transporte de energia elétrica), as
quais serão restabelecidas no âmbito do projeto dos serviços afetados.
Em termos globais, os impactes sobre o “Ordenamento do Território e Condicionantes ao Uso do Solo” da
fase de construção consideram-se negativos, reduzidos, diretos, permanentes e irreversíveis pela afetação
marginal de áreas condicionadas e de espaços de uso e são globalmente pouco significativos. Na fase de
exploração, os impactes consideram-se positivos, moderados, diretos, permanentes e irreversíveis e
globalmente significativos, pela melhoria da circulação neste sublanço da A1 e conformidade com os
objetivos gerais estratégicos dos instrumentos de gestão do território quanto aos aspetos de
acessibilidade e desenvolvimento socioeconómico, com repercussões diretas no serviço prestado por esta
infraestrutura.
Verifica-se que o projeto é passível de gerar impactes negativos, diretos e indiretos sobre ocorrências
patrimoniais, na fase de preparação do terreno, envolvendo a desmatação e remoção da camada vegetal,
bem como a intrusão no subsolo (movimentação e revolvimento do solo e subsolo relacionados com a
escavação) e, ainda, circulação de máquinas, áreas de empréstimo e depósito e a abertura/beneficiação
de caminhos de serventia. Face ao exposto, considerando que os impactes do projeto sobre o Património
são suscetíveis de serem minimizados através da adoção das medidas previstas no capítulo 9 do presente
parecer, e em especial as de caráter específico para o Património, concluiu-se que projeto se apresenta
viável no contexto deste fator ambiental.
Na globalidade, considera-se que o conjunto de condicionantes, elementos a apresentar e medidas
estabelecidas (capítulo 9), poderá contribuir para a minimização dos principais impactes negativos
identificados, admitindo-se que os impactes residuais (isto é, os impactes não mitigáveis que subsistirão
na fase de exploração, apesar da adoção de medidas de minimização) não serão de molde a inviabilizar o
projeto. Importa referir que, da ponderação dos benefícios e importância da concretização dos objetivos
do projeto e face à sua importância do projeto no contexto regional e nacional, considera-se de aceitar
esses impactes residuais.
Da análise dos resultados da Consulta Pública verifica-se terem sido identificadas preocupações
associadas quer à cartografia apresentada no EIA quer aos impactes, para a fase de exploração, no
ambiente sonoro (em particular junto a uma habitação localizada na Rua Barreiro do Meio, n.º 50,
Estarreja) e na paisagem. Quanto à questão cartográfica, alerta-se para o não cumprimento do estipulado
n.º 5 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 141/2014, de 19 de setembro. No que se refere às restantes
questões, pensa-se que a sua solução está contemplada no projeto e nas medidas de minimização
apresentadas no EIA e no presente parecer. O cumprimento dos planos de monitorização previstos no EIA
e no presente parecer será assegurado, em sede de pós-avaliação, aquando do licenciamento do projeto.
Por sua vez, os aspetos identificados nos pareceres emitidos pelas Entidades Externas consultadas foram
analisados e integrados no presente Parecer, sempre que se entendeu serem pertinentes.
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Assim, ponderando os impactes negativos identificados, na generalidade suscetíveis de minimização, e os
impactes positivos perspetivados, propõe-se a emissão de parecer favorável ao projeto da "A1 –
Alargamento e Beneficiação para 2x3 vias do Sublanço Albergaria / Estarreja, projeto de execução",
condicionado à apresentação dos elementos, ao cumprimento das medidas de minimização e dos planos
de monitorização, bem como das condicionantes que se indicam no capítulo seguinte.
Por último, acresce evidenciar que a ocupação de solos integrados na RAN e na REN carece das devidas
autorizações, sendo que a pronúncia favorável da CCDR, no âmbito da AIA, compreende desde já a
emissão de autorização da utilização dos solos integrados na REN.
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9.

ELEMENTOS A APRESENTAR, MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E PLANOS DE MONITORIZAÇÃO

9.1.

9.2.

ELEMENTOS A APRESENTAR


Autorização para afetação de solos inseridos na RAN, emitida pela respetiva ERRAN.



Plano de Monitorização das captações de água que contemple uma campanha de amostragem
antes do início da obra, correspondente à situação de referência, e a georreferenciação dos
pontos de amostragem.
MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO

Todas as medidas de minimização dirigidas às fases de preparação e execução da obra devem constar no
Sistema de Gestão Ambiental (SGA), bem como no respetivo caderno de encargos da empreitada e, ainda,
nos contratos de adjudicação que venham a ser produzidos pelo proponente, para efeitos de construção
do projeto.
A Autoridade de AIA deve ser previamente informada do início das fases de construção e de exploração,
bem como do respetivo cronograma da obra, de forma a possibilitar o desempenho das suas
competências em matéria de pós-avaliação.
9.2.1. DE CARÁCTER GERAL
9.2.1.1

FASE DE PREPARAÇÃO PRÉVIA À EXECUÇÃO DA OBRA

GER1. Realizar ações de formação e de sensibilização ambiental para os trabalhadores e encarregados
envolvidos na execução das obras relativamente às ações suscetíveis de causar impactes ambientais e às
medidas de minimização a implementar, designadamente normas e cuidados a ter no decurso dos
trabalhos, com particular destaque para a prevenção da contaminação dos solos e águas, restrição de
áreas de intervenção e preservação do meio natural.

GER2. O Plano de Gestão Ambiental (PGA) deverá fazer parte do processo de concurso da empreitada.
O empreiteiro deve proceder ao seu desenvolvimento e concretização. As medidas apresentadas para a
fase de execução da obra e para a fase final de execução da obra devem ser incluídas no PGA a apresentar
e sem prejuízo de outras que se venham a verificar necessárias.
9.2.1.2

FASE DE EXECUÇÃO DA OBRA

Implantação dos Estaleiros e Parques de Materiais
GER3. Os estaleiros, depósitos provisórios e parques de materiais devem localizar-se preferencialmente
em áreas degradadas e já impermeabilizadas; devendo ser privilegiados locais de declive reduzido e com
acesso próximo, para evitar ou minimizar movimentações de terras e abertura de acessos.
GER4. Estas áreas deverão respeitar o definido na Carta de Condicionantes à Localização de Estaleiros e
de outras estruturas de apoio à obra.
GER5. O estaleiro e parques de materiais devem ser vedados, de acordo com a legislação aplicável, de
forma a evitar os impactes resultantes do seu normal funcionamento.
GER6. As ações pontuais de desmatação, destruição do coberto vegetal, limpeza e decapagem dos solos
devem ser limitadas às zonas estritamente indispensáveis para a execução da obra. Especial atenção deve
ser dada à zona da linha de água e áreas contíguas ao Rio Antuã.
GER7. Antes dos trabalhos de movimentação de terras, proceder à decapagem da terra viva e ao seu
armazenamento em pargas, para posterior reutilização em áreas afetadas pela obra.
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GER8. A biomassa vegetal e outros resíduos resultantes destas atividades devem ser removidos e
devidamente encaminhados para destino final, privilegiando-se a sua reutilização.
Escavações e Movimentação de Terras
GER9. Sempre que a área a afetar potencialmente apresente património arqueológico deve-se efetuar o
acompanhamento arqueológico pelo arqueólogo afeto ao Acompanhamento Arqueológico da Obra de
todas as ações que impliquem a movimentação dos solos, nomeadamente escavações e aterros, que
possam afetar o património arqueológico.
GER10. Os trabalhos de escavações e aterros devem ser iniciados logo que os solos estejam decapados e
limpos, evitando repetição de ações sobre as mesmas áreas.
GER11. 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.
GER12. A execução de escavações e aterros deve ser interrompida, sempre que possível, em períodos de
elevada pluviosidade e devem ser tomadas as devidas precauções para assegurar a estabilidade dos
taludes e evitar o respetivo deslizamento.
GER13. Sempre que possível, utilizar os materiais provenientes das escavações como material de aterro e
na recuperação e modelação das áreas degradadas, de modo a minimizar o volume de terras sobrantes (a
transportar para fora da área de intervenção).
GER14. Caso se verifique a existência de materiais de escavação com vestígios de contaminação, estes
devem ser armazenados em locais que evitem a contaminação dos solos e das águas subterrâneas, por
infiltração ou escoamento das águas pluviais, até esses materiais serem encaminhados para destino final
adequado.
GER15. Durante o armazenamento temporário de terras, deve efetuar-se a sua proteção e estabilização
biológica ou cobertura. As pilhas de terras devem ter uma altura que garanta a sua estabilidade.
GER16. A seleção de áreas de empréstimo para a execução das obras respeitar os seguintes aspetos:


Devem ser provenientes, sempre que possível, de locais próximos do local de aplicação, para
minimizar o transporte;

 Não devem ser provenientes de: terrenos situados em linhas de água, leitos e margens de massas
de água; zonas ameaçadas por cheias, zonas de infiltração elevada, perímetros de proteção de
captações de água; áreas classificadas da RAN ou da REN; áreas classificadas para a conservação
da natureza; outras áreas onde as operações de movimentação das terras possam afetar espécies
de flora e de fauna protegidas por lei, nomeadamente sobreiros e/ou azinheiras; locais sensíveis
do ponto de vista geotécnico; locais sensíveis do ponto de vista paisagístico; áreas com ocupação
agrícola; áreas na proximidade de áreas urbanas e/ou turísticas; zonas de proteção do património.
Construção e Reabilitação de Acessos
GER17. Privilegiar o uso de caminhos já existentes para aceder aos locais da obra. Caso seja necessário
proceder à abertura de novos acessos ou ao melhoramento dos acessos existentes, as obras devem ser
realizadas de modo a reduzir ao mínimo as alterações na ocupação do solo.
GER18. Assegurar o correto cumprimento das normas de segurança e sinalização de obras na via pública,
tendo em consideração a segurança e a minimização das perturbações nas atividades das populações.
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GER19. Assegurar que os caminhos ou acessos nas imediações da área do projeto não fiquem obstruídos
ou em más condições, possibilitando a sua normal utilização por parte da população local.
GER20. Sempre que se preveja a necessidade de efetuar desvios de tráfego, submeter previamente os
respetivos planos de alteração à entidade competente, para autorização.
GER21. Garantir a limpeza regular dos acessos e da área afeta à obra, de forma a evitar a acumulação e
ressuspensão de poeiras, quer por ação do vento, quer por ação da circulação de veículos e de
equipamentos de obra.
Circulação de Veículos e Funcionamento de Maquinaria
GER22. Devem ser estudados e escolhidos os percursos mais adequados para proceder ao transporte de
equipamentos e materiais de/para os estaleiros, das terras a depósito e/ou materiais excedentários a levar
para destino adequado, minimizando, sempre que possível, a passagem no interior dos aglomerados
populacionais e junto a recetores sensíveis.
GER23. Sempre que a travessia de zonas habitadas for inevitável (como é o caso), deverão ser adotadas
velocidades moderadas, de forma a minimizar a emissão de poeiras.
GER24. Assegurar o transporte de materiais de natureza pulverulenta ou do tipo particulado em veículos
adequados, sempre que possível, com a carga coberta, de forma a impedir a dispersão de poeiras.
GER25. Assegurar, sempre que possível, que são selecionados os métodos construtivos e os
equipamentos que originem o menor ruído possível.
GER26. Garantir a presença em obra unicamente de equipamentos que apresentem homologação
acústica nos termos da legislação aplicável e que se encontrem em bom estado de
conservação/manutenção.
GER27. Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas, equipamentos e veículos afetos
à obra, de forma a manter as normais condições de funcionamento e assegurar a minimização das
emissões gasosas, dos riscos de contaminação dos solos e das águas, e de forma a dar cumprimento às
normas relativas à emissão de ruído.
GER28. Proceder à aspersão regular e controlada de água, sobretudo durante os períodos secos e
ventosos, nas zonas de trabalhos e nos acessos utilizados pelos diversos veículos, onde poderá ocorrer a
produção, acumulação e ressuspensão de poeiras.
GER29. A saída de veículos das zonas de estaleiros e das frentes de obra para a via pública deverá ser feita
de forma a evitar a sua afetação por arrastamento de terras e lamas pelos rodados dos veículos.
Gestão de Produtos, Efluentes e Resíduos
GER30. Definir e implementar um Plano de Gestão de Resíduos, considerando todos os resíduos
suscetíveis de serem produzidos na obra, com a sua identificação e classificação, em conformidade com a
Lista Europeia de Resíduos (LER), a definição de responsabilidades de gestão e a identificação dos destinos
finais mais adequados para os diferentes fluxos de resíduos.
GER31. Assegurar o correto armazenamento temporário dos resíduos produzidos, de acordo com a sua
tipologia e em conformidade com a legislação em vigor. Deve ser prevista a contenção/retenção de
eventuais escorrências/derrames. Não é admissível a deposição de resíduos, ainda que provisória, nas
margens e leitos de linhas de água e zonas de máxima infiltração.
GER32. São proibidas queimas a céu aberto.
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GER33. Os resíduos produzidos nas áreas sociais dos estaleiros e equiparáveis a resíduos urbanos devem
ser depositados em contentores especificamente destinados para o efeito, devendo ser promovida a
separação na origem das frações recicláveis e posterior envio para reciclagem.
GER34. Em especial nos casos de remodelação de obras existentes, como é o caso do Alargamento e
Beneficiação do sublanço Albergaria / Estarreja da A1, os resíduos de construção e demolição e
equiparáveis a resíduos industriais banais (RIB) devem ser desmontados, triados e separados nas suas
componentes recicláveis e, subsequentemente, valorizados.
GER35. Os óleos, lubrificantes, tintas, colas e resinas usados devem ser armazenados em recipientes
adequados e estanques, para posterior envio a destino final apropriado, preferencialmente a reciclagem.
GER36. Manter um registo atualizado das quantidades de resíduos gerados e respetivos destinos finais,
com base nas guias de acompanhamento de resíduos (e-GAR).
GER37. Assegurar o destino final adequado para os efluentes domésticos provenientes dos estaleiros, de
acordo com a legislação em vigor – ligação ao sistema municipal ou, alternativamente, recolha em tanques
ou fossas estanques e posteriormente encaminhados para tratamento.
GER38. A zona de armazenamento de produtos perigosos e o parque de estacionamento de viaturas
devem ser drenados para uma bacia de retenção, impermeabilizada e isolada das redes de drenagem
natural e pluvial que seja instalada, de forma a evitar que os derrames acidentais de óleos, combustíveis
ou outros produtos perigosos contaminem os solos e as águas. Esta bacia de retenção deve estar equipada
com um separador de hidrocarbonetos.
GER39. Sempre que ocorra um derrame de produtos químicos no solo, 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.
9.2.1.3

FASE FINAL DA EXECUÇÃO DA OBRA

GER40. Proceder à desativação da área afeta 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, no mínimo com a reposição das condições existentes antes do
início dos trabalhos.
GER41. Proceder à recuperação de caminhos e vias utilizados como acesso aos locais em obra, assim como
os pavimentos que tenham eventualmente sido afetados ou destruídos.
GER42. Assegurar a reposição e/ou substituição de eventuais infraestruturas, equipamentos e/ou serviços
existentes nas zonas em obra e áreas adjacentes, que sejam afetadas no decurso da obra.
GER43. Assegurar a desobstrução e limpeza de todos os elementos hidráulicos de drenagem que possam
ter sido afetados pelas obras de construção.
9.2.2. DE CARÁCTER ESPECÍFICO PARA A FASE DE CONSTRUÇÃO
9.2.2.1

GEOLOGIA

GEO1. Os taludes de escavação, face às geometrias previstas, apresentam estabilidade adequada, não se
prevendo a ocorrência exsurgências de águas que conduzam à necessidade da previsão de drenagem
interna. No entanto, se nas escavações a efetuar em obra, ocorrer a necessidade de drenagem interna de
talude, poderá recorrer-se à execução de máscaras drenantes ou esporões drenantes, tal como consta do
projeto.
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9.2.2.2

SOLOS E USOS DO SOLO

SUS1. Evitar a deposição de terras ou materiais, a instalação de estaleiros e/ou circulação de maquinaria
pesada, em solos com melhor aptidão e/ou uso agrícola. Neste contexto, dever-se-á ter em consideração
as áreas definidas na Carta de Condicionantes à Localização de Estaleiros e Outras Estruturas de Apoio à
Obra.
SUS2. Assegurar que os estaleiros e todas as infraestruturas associadas à construção não são instalados
na proximidade de linhas de água e de outras áreas com usos agrícolas ou sensíveis (habitacionais).
SUS3. Limitar a circulação de veículos e maquinaria pesada sobre os solos às vias assinaladas para o
efeito, no sentido de evitar a compactação de uma área mais extensa que a necessária.
SUS4. Cumprimento rigoroso do projeto, nomeadamente do projeto de restabelecimentos, caminhos
paralelos e drenagens, minimizando a afetação de usos de solo.
9.2.2.3

RECURSOS HÍDRICOS

RHI1. Dentro do perímetro de obra, a colocação de terras e depósitos deverá ser executada o mais
afastada possível das linhas de água, nomeadamente do Rio Antuã, de modo a evitar o arrastamento de
partículas e lamas para o meio aquático.
RHI2. Caso as zonas de drenagem natural sejam obstruídas por materiais sólidos decorrentes da fase de
construção, deverá ser efetuada a sua remoção, por forma a minimizar os efeitos que daí decorrem.
RHI3. Os trabalhadores afetos à obra deverão estar aptos a intervir rapidamente em caso de acidentes
envolvendo derrame de óleos e hidrocarbonetos, se não diretamente, chamando as entidades
competentes, de forma a reduzir a quantidade de produto derramado e a extensão da área afetada.
RHI4. Adicionalmente, dever-se-á prever a existência de meios de combate à poluição resultante de
derrames acidentais de combustível ou de outras substâncias poluentes nas águas superficiais, como
sejam barreiras de contenção.
RHI5. Realizar os trabalhos e operações em linhas de água, nomeadamente os trabalhos de
prolongamento das passagens hidráulicas e o alargamento do viaduto sobre o rio Antuã de forma cuidada
para minimizar a ressuspensão de sedimentos, bem como o arrastamento de material vegetal, de sólidos
ou mesmo de lamas ou de águas de escorrência, por exemplo na sequência de trabalhos de betão ou
outros.
RHI6. Não permitir a manutenção e a lavagem da maquinaria em obra, a menos que seja preparada uma
área para o efeito e equipada com os sistemas de proteção ambiental necessários, devendo esta mesma
a área ser devidamente sinalizada.
RHI7. Nunca descarregar as águas resultantes de lavagens de betoneiras, autobetoneiras e outros
equipamentos, diretamente no solo, nas linhas de água ou na rede de drenagem pluvial, devendo ser
preparada(s) área(s) dedicada(s) que garanta(m) a sua contenção e encaminhamento a destino final.
RHI8. Implementar sistemas de drenagem que permitam o desvio das águas pluviais dos locais de
construção (através da construção de valetas, drenos ou instalação de caleiras), de forma a minimizar a
sua eventual contaminação.
RHI9. Proibir qualquer rejeição para o meio aquático, com exceção dos casos explicitamente autorizados
e que serão objeto de licença.
RHI10. Os estaleiros e todas as infraestruturas associadas à construção não deverão, sempre que possível,
ser instalados na proximidade de linhas de água. No caso das obras de alargamento do viaduto sobre o rio
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Antuã, deverá ser minimizada a área a ocupar para parqueamento de materiais tais como as vigas a
colocar para o alargamento dos tabuleiros da obra da arte.
RHI11. As intervenções previstas nas linhas de água devem garantir a sua secção de vazão e assegurar o
seu normal escoamento, prevenindo a erosão dos leitos e margens, conforme mencionado no projeto de
execução da rede de drenagem;
RHI12. Proceder à adequada selagem da captação de água subterrânea situada ao km 256+230, na
propriedade correspondente à habitação a expropriar.
RHI13. De modo a garantir a eficiência dos sistemas de drenagem durante a ocorrência dos períodos de
precipitação, deverão ser asseguradas as necessárias condições de limpeza e desobstrução dos órgãos
que o compõem.
RHI14. Garantir a drenagem dos terrenos confiantes com a área de intervenção.
RHI15. Na intervenção prevista para o alargamento dos tabuleiros do viaduto sobre rio Antuã, a secção
de vazão da referida linha de água deverá manter-se livre de quaisquer obstáculos, não podendo ser
ocupada com quaisquer infraestruturas de apoio à obra;
RHI16. As intervenções a realizar com interferência nas infraestruturas de abastecimento e drenagem de
águas residuais devem ser previamente comunicadas às respetivas entidades gestoras (Águas da Região
de Aveiro, S.A. e Águas do Centro Litoral, S.A.), para que os correspondentes serviços técnicos possam
acompanhar a realização dos trabalhos em causa, devendo ser, previamente à execução da obra,
assegurada a necessária compatibilização do projeto com as referidas infraestruturas.
RHI17. Proceder à monitorização da qualidade da água dos recursos hídricos superficiais, conforme
definido o Plano Geral de Monitorização (Volume 4 – Plano Geral de Monitorização, do EIA) e em
complemento com a realização do controlo do nível freático dos poços e furos próximos à via que são
atividades que se encontram incluídas no âmbito dos próprios trabalhos da empreitada.
9.2.2.4

QUALIDADE DO AR

QAR1. Acondicionar, cobrir e humidificar, se possível, nomeadamente em dias secos e ventosos, os
materiais de construção e residuais das obras, especialmente se forem pulverulentos ou do tipo
particulado, para evitar a sua dispersão e/ou a sua queda e o seu espalhamento aquando do transporte.
QAR2. Conferir especial cuidado às operações de carga, descarga e deposição de materiais e construção
e de materiais residuais das obras, especialmente se forem pulverulentos ou do tipo particulado, como
sejam as terras de escavação, adotando nomeadamente o seu acondicionamento controlado durante a
carga, as menores alturas de queda durante a descarga.
9.2.2.5

AMBIENTE SONORO

SON1. Desviar o tráfego para a A29 (face à sua proximidade e traçado quase paralelo ao sublanço em
avaliação) de modo a permitir que as obras no tabuleiro decorram em período diurno e, se estritamente
necessário, em período entardecer, bem como todas as obras no tabuleiro e restantes intervenções
devem ser interditas nos dias não úteis e no período noturno entre sensivelmente o km 253+000 e
km 254+000, entre km 255+300 (início do viaduto do Rio Antuã) e km 257+400.
SON2. Atender à legislação em vigor (Artigos 14º e 15º do Regulamento Geral do Ruído), aplicáveis às
atividades ruidosas temporárias, nomeadamente no que se refere à proximidade a edifícios de habitação.
SON3. Aplicar a camada de desgaste com características de absorção acústica conforme definido no
Projeto.
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SON4. Construir as barreiras acústicas conforme dimensionamento previsto no EIA.
9.2.2.6

GESTÃO DE RESÍDUOS

RES1. Deve ser executado e mantido atualizado o Plano de Gestão de Resíduos de Construção e
Demolição (PGRCD).
RES2. Seleção dos operadores responsáveis pelo tratamento e destino final dos diferentes resíduos
produzidos de acordo com a Listagem dos Operadores de Gestão de Resíduos Não Urbanos disponibilizada
no sítio da Agência Portuguesa do Ambiente (www.apambiente.pt).
RES3. Deverá ser efetuada uma recolha diferenciada de resíduos por tipologias nomeadamente:
papel/cartão, madeira, ferro/aço, plásticos, inertes, resíduos perigosos, entre outros, cuja
responsabilidade deverá ser incutida aos trabalhadores.
RES4. Os contentores de recolha de resíduos, devidamente identificados, devem ser instalados
preferencialmente em zona devidamente impermeabilizada e se possível protegido das ações climatéricas
(essencialmente chuva e vento) de modo a não danificar o papel e cartão nem haver transporte por ação
do vento de materiais leves depositados (como papel ou plásticos).
RES5. Realizar a trasfega de combustível e resíduos em local impermeabilizado. Sempre que forem
produzidos óleos usados resultados das operações de manutenção corretiva, estes deverão ser levados
pela empresa responsável pela manutenção que depois lhes dará o destino final adequado. Deverão
depois ser colocados em locais definidos para o seu armazenamento, devidamente identificados e longe
de fontes de ignição, para posteriormente serem encaminhados para tratamento/destino final adequados
de acordo com as quantidades produzidas.
RES6. Assegurar o encaminhamento dos resíduos de betão resultantes das lavagens das autobetoneiras
para operador licenciado.
RES7. Manter em obra um registo atualizado da saída de todos os resíduos produzidos indicando
transportadores e destinatários envolvidos e quantidades transportadas.
9.2.2.7

SISTEMAS ECOLÓGICOS

ECO1. Os trajetos de circulação das máquinas deverão ser otimizados, sempre que possível, de modo a
evitar a compactação excessiva do solo e uma maior destruição da vegetação e dos habitats,
potencialmente existentes em redor.
ECO2. As ações de desmatação e compactação de solo devem restringir-se às áreas absolutamente
necessárias e ao período de tempo mais curto possível, de modo a reduzir ao máximo a perturbação da
zona.
ECO3. A utilização dos caminhos de apoio à obra deve efetuar-se afetando a menor extensão possível de
vegetação que acompanha essas zonas e a velocidades adequadas no sentido de evitar o possível
atropelamento de animais.
9.2.2.8

PAISAGEM

Elementos a apresentar Previamente ao Licenciamento
PAI1. Levantamento e representação gráfica em cartografia das áreas afetadas pela presença de
espécies vegetais exóticas invasoras.
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PAI2. Apresentação de um Plano de Controle de Espécies Exóticas Invasoras a implementar na Fase de
Exploração na totalidade da área expropriada, objeto, ou não, da implementação do Projeto de Integração
Paisagística.
PAI3. Apresentar as soluções consideradas para o Projeto de Iluminação, se aplicável. O Projeto de
Iluminação deve acautelar todas as situações que conduzam a um excesso de iluminação artificial, com
vista a minimizar a poluição luminosa. Todo o equipamento a utilizar no exterior deve assegurar a
existência de difusores de vidro plano e fonte de luz oculta, para que o feixe de luz se faça segundo a
vertical.
Fase Prévia à Obra
PAI4. A expropriação deve assegurar o espaço suficiente para a implementação do Projeto de
Integração Paisagística (PIP) nomeadamente nos locais contemplados no PIP, e eventuais outros, para que
os elementos vegetais de porte arbóreo possam ser devidamente considerados, observando as devidas e
necessárias distâncias de segurança em função da altura e diâmetro potencial dos exemplares vegetais
que venham a ser propostos.
PAI5. - Antes de se proceder a qualquer trabalho, deve ser delimitado o perímetro das áreas a
intervencionar, que devem ser reduzidas ao mínimo indispensável, para além do qual não deve haver
qualquer perturbação de solos. A balizagem deve ser realizada com recurso a fitas/redes de sinalização,
sendo que as sinalizações só devem ser removidas após o final da obra em cada local.
PAI6. No que se refere à vegetação, em concreto, a balizagem, enquanto medida preventiva e de
proteção da integridade física da mesma, deve ser realizada, no mínimo, segundo a linha de projeção
horizontal da copa dos exemplares arbóreos, em todo o seu perímetro, ou, quando aplicável, apenas na
extensão voltada para o lado da intervenção. A balizagem deve ser mais cuidada em 5 situações, no que
se refere aos exemplares vegetais de porte arbóreo:


Na faixa a expropriar de forma a manter o mais possível os exemplares existentes;



Na faixa expropriada, sempre que os aterros tenham pouca expressão em termos de altura, de
forma a preservar os exemplares existentes;



Na linha de água do rio Antuã - estrato arbóreo e arbustivo, quando aplicável;



Na área de serviço;



Nos terrenos habitados.

PAI7. De acordo com a cartografia produzida para o efeito, dentro da área expropriada e a expropriar
pelo Projeto, deve proceder-se à identificação e delimitação dos locais a submeter à decapagem, onde se
registe a presença de espécies exóticas invasoras, de modo a que as ações/operações de decapagem
assegurem a total separação/segregação das restantes, para que não sejam em qualquer circunstância
usadas em quaisquer ações de recuperação paisagística.
PAI8. Assegurar antes do início da obra a remoção de terra viva dos locais afetados pela obra com o
objetivo de preservar as características da terra removida. Esta terra será armazenada em pargas,
localizadas nas zonas adjacentes àquelas onde posteriormente será aplicada.
PAI9. Devem ser adotadas medidas de recuperação paisagística definidas a priori e de acordo com o
projeto de recuperação das zonas de estaleiro e de depósito de materiais, por forma a estabelecer
atempadamente a integração paisagística destes espaços (da responsabilidade do empreiteiro).
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Fase de Obra/Construção
PAI10. As ações de desarborização, desmatação ou limpeza do coberto vegetal deverão ser reduzidas ao
mínimo indispensável à execução dos trabalhos em particular na área a expropriar.
PAI11. O material vegetal proveniente do corte de espécies vegetais exóticas invasoras deve ser
totalmente separado do restante material vegetal e levado a destino final adequado. O corte, ou abate,
não deve ter lugar na fase de produção de semente. O seu transporte deve assegurar que não há risco de
propagação das espécies em causa, pelo que deverão ser tomadas as medidas de acondicionamento
adequadas a cada espécie.
PAI12. Toda a terra viva/vegetal que seja decapada em áreas onde se encontrem espécies vegetais
invasoras deve ser totalmente separada da restante terra viva/vegetal a reutilizar nas ações de
recuperação e integração paisagística. A referida terra deve ser levada a depósito definitivo devidamente
acondicionada e/ou, em alternativa, proceder à inversão do perfil, considerando uma profundidade de
pelo menos 1m.
PAI13. A decapagem da terra viva/vegetal deve restringir-se às áreas estritamente necessárias e deve ser
realizada em todas as áreas objeto de intervenção. Deve ser sempre realizada de forma a que a máquina
nunca circule sobre a mesma. A progressão da máquina deve fazer-se sempre em terreno já
anteriormente decapado. Deve ser evitado o recurso a máquinas de rasto de forma a também evitar a
compactação da camada de solo abaixo da terra vegetal.
PAI14. A profundidade da decapagem da terra viva deverá corresponder à espessura da totalidade da
terra vegetal, em toda a profundidade do horizonte local e não em função de uma profundidade préestabelecida. As operações de decapagem devem ser realizadas com recurso a balde liso e por camadas,
sendo a espessura destas a definir pelo Dono de Obra em cada local. A terra viva decapada deve ser
segregada e permanecer sem mistura com quaisquer outros materiais inertes e terras de escavação.
PAI15. A terra viva/vegetal deve ser armazenada e conservada em pargas, com cerca de 2m de altura,
com o topo relativamente côncavo. Deve ser preservada através de uma sementeira de leguminosas de
forma a manter a sua qualidade. Deverá ser protegida de quaisquer ações de compactação por máquinas
em obra.
PAI16. Em caso de ser necessário utilizar terras vivas/vegetais ou terras de empréstimo, deve 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 sejam introduzidas e alterem a ecologia local.
PAI17. A verificar-se qualquer intervenção ao nível das linhas de águas, a mesma deve ser realizada sem
que máquina circule no interior do leito da mesma, ou seja a máquina deve operar a partir das margens,
mas não sobre as mesmas.
PAI18. Todos os pavimentos existentes dos troços de estrada a desativar devem ser totalmente
removidos. Para cada caso deve ser apresentado um registo fotográfico, com a situação “antes” e “depois”
no Relatório de Acompanhamento da Obra, com periodicidade trimestral.
PAI19. Apresentação do Projeto de Recuperação Biofísica das margens e vegetação da linha de água do
rio Antuã, na qualidade de Projeto de Execução, para avaliação, antes do término da obra em área a
propor, na qual deve estar incluída a que venha a ser afetada pela obra. Devem ser previstas medidas e
técnicas de Engenharia Natural para a recuperação dos leitos, dos taludes das margens e galeria ripícola.
Quer as medidas quer as técnicas quer ainda os materiais devem ser devidamente detalhados e de forma
gráfica com vista à sua execução técnica.
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PAI20. - Apresentar o Plano de Recuperação Paisagística das Áreas Afetadas pela Obra para avaliação,
antes do término da obra e com a devida antecipação. Após a sua aprovação o mesmo deverá ser
implementado/executado. O referido Plano deve contemplar as seguintes orientações:


Cartografia com o registo da localização e a delimitação real de todas as áreas que serviram de
apoio à obra ou que foram afetadas fisicamente pelos trabalhos - zonas de empréstimo, de
depósito, estaleiros e caminhos a desativar e outras;



Para cada área deve, ser determinado o conjunto de ações a realizar – limpeza, remoção total em
profundidade de camadas de pavimentos, descompactação, sementeiras, plantações e outras;



A ser necessário proceder à modelação do terreno a mesma deve assegurar a respetiva
concordância de cotas com as parcelas contíguas;



Adequar a modelação, tendo em vista assegurar as drenagens naturais do terreno;



Utilizar materiais de natureza e qualidade adequadas face às áreas a intervencionar;



As espécies vegetais a utilizar, se aplicável, devem ser autóctones locais.

PAI21. - Implementação do Projeto de Integração Paisagística apresentado no EIA
PAI22. - Implementação do Projeto de Recuperação Biofísica das margens e vegetação da linha de água
do rio Antuã.
PAI23. - Apresentação de Relatório de Acompanhamento da Obra com periodicidade trimestral,
fundamentalmente apoiado em registo fotográfico focado nas questões do fator ambiental Paisagem.
Para elaboração dos diversos relatórios de acompanhamento de obra, deve ser estabelecido um conjunto
de pontos/locais estrategicamente colocados para a recolha de imagens que ilustrem as situações e
avanços de obra das mais diversas componentes do Projeto (antes, durante e final). O registo deve fazerse sempre a partir desses “pontos de referência” de forma a permitir a comparação direta dos diversos
registos e deve permitir visualizar não só o local concreto da obra assim como a envolvente. O mesmo
deve conter um registo mais exigente no que se refere às intervenções:


No viaduto do rio Antuã mas ao nível das intervenções no solo e nas margens do rio.



Na remoção total das camadas em profundidade dos pavimentos dos acessos a desativar.



Intervenção na Área de Serviço.



Intervenções junto às habitações.



Implementação do PIP.



Implementação do PRB do rio Antuã.

9.2.2.9

SOCIOECONOMIA

SOC1. Promover sempre que possível a contratação de mão-de-obra, local ou regional de forma a
beneficiar a economia local.
SOC2. A circulação de viaturas pesadas deverá respeitar as normas de segurança rodoviária, em
particular no que respeita a velocidades de circulação. Deverá ser tida particular atenção à zona de
interseção da rede pública viária, com adoção de medidas de segurança e de sinalização, vertical e
horizontal, adequadas, bem como aos locais com habitações mais próximas à via.
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SOC3. Deverão ser cumpridos com rigor os desvios de trânsito definidos no projeto de
restabelecimentos.
9.2.2.10 ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E CONDICIONANTES AO USO DO SOLO
ORD1. Articulação, prévia à obra, com as várias entidades responsáveis pelos Serviços Afetados: Águas
do Centro Litoral, EDP Distribuição, Lusitaniagás, PT Comunicações e REN Gasodutos,
ORD2. Compatibilizar a execução das obras de alargamento com a reposição dos Serviços Afetados
(linhas elétricas, água, gás e telecomunicações identificadas), evitando a existência de cortes ou ruturas
no abastecimento a prestar às populações em períodos superiores a 24 h.
ORD3. Assegurar que as atividades a executar em áreas de REN, nomeadamente, a abertura de acessos
temporários, estaleiros e a circulação de veículos e máquinas sejam reduzidas ao mínimo.
9.2.2.11 PATRIMÓNIO
PAT1. Assegurar o acompanhamento arqueológico das ações de desmatação e proceder a prospeção
arqueológica das áreas cuja visibilidade foi nula ou insuficiente, aquando da caracterização da situação de
referência.
PAT2. Após a desmatação do terreno, será necessário proceder pelo arqueólogo afeto ao
acompanhamento arqueológico da empreitada, a novas prospeções arqueológicas sistemáticas, no solo
livre de vegetação, para confirmar as observações constantes neste texto e identificar eventuais vestígios
arqueológicos, numa fase prévia à escavação.
PAT3. Assegurar o acompanhamento arqueológico dos trabalhos de escavação de terras (por
arqueólogo devidamente credenciado pela DGPC).
PAT4. Garantir o registo pormenorizado ou os trabalhos arqueológicos de caracterização, consoante o
estabelecido pela tutela para cada caso, dos eventuais elementos patrimoniais identificados em fase de
obra.
PAT5. Sempre que for detetado um novo local com interesse patrimonial, este deverá ser alvo de
comunicação pelo Arqueólogo ao Dono de Obra, ao Empreiteiro e à DGPC.
9.2.3. DE CARÁCTER ESPECÍFICO PARA A FASE DE EXPLORAÇÃO
9.2.3.1

GEOLOGIA

GEO2. As condições de evolução dos taludes devem ser acompanhadas e em caso de necessidade de
intervenção, definir as medidas mais adequadas para correção da situação de instabilidade.
9.2.3.2

SOLOS E USOS DO SOLO

SUS5. Em caso da ocorrência de derrame proceder-se-á à descontaminação da área afetada, consoante
as técnicas e métodos disponíveis e aplicáveis ao tipo de produto derramado.
9.2.3.3

RECURSOS HÍDRICOS

RHI18. Os órgãos de drenagem ligados à plataforma da via e as passagens hidráulicas deverão ser
inspecionados periodicamente, limpos e reparados se forem detetados sinais de deterioração. A inspeção
do sistema deve ter especial incidência nos pontos de interceção (bocas de entrada, sumidouros, etc.),
nomeadamente na época que antecede as primeiras chuvadas;
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RHI19. Deve ser efetuada a remoção periódica dos resíduos depositados nas bermas e valas de crista ou
de pé dos taludes.
RHI20. Deverá ser implementado o Plano de Monitorização da Qualidade da Água Superficial definido no
Ponto 9.3.2 como forma de controlar eventuais situações de contaminação decorrentes da exploração
normal da via e implementar eventuais medidas necessárias para correção da situação.
9.2.3.4

AMBIENTE SONORO

SON5. Controle dos níveis de ruído emitidos pela circulação através do Programa de Monitorização do
Ambiente Sonoro, definido no Volume 4 – Plano Geral de Monitorização do EIA e sistematizado no
subcapítulo 9.3 do presente parecer.
9.2.3.5

RESÍDUOS

RES8. Recolha diferenciada dos diversos resíduos produzidos durante a exploração e encaminhamento
para operador de gestão de resíduos licenciado. Ministrar ações de formação específicas relativas à gestão
de resíduos.
9.2.3.6

SISTEMAS ECOLÓGICOS

ECO4. Manutenção do coberto vegetal dos taludes e das PH.
ECO5. Controlo das espécies exóticas invasoras dos taludes e das PH, de modo a controlar o seu
incremento e dispersão nas novas áreas ocupadas, inerentes ao alargamento.
ECO6. Gestão de combustíveis nos taludes de modo a minimizar o risco de incêndios, e consequente
destruição do coberto vegetal adjacente à via.
9.2.3.7

PAISAGEM

PAI24. De forma a garantir a integração paisagística e a valorização do projeto, deverá ser realizada a
manutenção das áreas sujeitas a revestimento vegetal, assegurando-se, deste modo, a preservação do
coberto vegetal e a correta estabilização do terreno. Assim, o Plano de Manutenção, previsto no Projeto
de Execução de Integração Paisagística, deve continuar a ser observado durante a Fase de Exploração,
assim como o Plano de Controle de Espécies Exóticas Invasoras.
9.2.3.8

SOCIOECONOMIA

SOC4. Deverá ser criado um sistema de recolha e tratamento de eventuais reclamações/exposições de
pessoas afetadas.
9.2.3.9
RIS1.

RISCOS
Dispor de procedimentos e planos para prevenir e responder a situações de emergência que
conduzam ou possam conduzir a impactes ambientais negativos, como sejam derrames de água
residual e/ou derrame de óleos, ou outras substâncias poluentes, situações de incêndio na via ou
na área florestal envolvente.
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9.3.

PLANOS DE MONITORIZAÇÃO

9.3.1. MONITORIZAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS NA FASE DE CONSTRUÇÃO
O presente Plano de monitorização aplica-se apenas à fase de construção, tendo em vista a avaliação da
eficácia das medidas de minimização previstas para esta fase.
9.3.1.1

LOCAIS DE AMOSTRAGEM

A fase de construção implicará a realização de atividades que poderão ser responsáveis pela emissão de
alguns poluentes. Com o objetivo de avaliar a eventual influência destes poluentes para os recursos
hídricos, em resultado de eventuais situações de escoamento superficial e consequente arrastamento,
proceder-se-á à monitorização do meio recetor.
Refira-se que, relativamente às águas residuais originadas nos estaleiros, não foi preconizado qualquer
plano de monitorização dado que para a gestão deste efluente terá que ser instruído o respetivo pedido
de autorização às entidades competentes para o efeito, sendo a respetiva monitorização estipulada por
essas entidades.
As linhas de água a monitorizar correspondem às monitorizadas no EIA, sendo as mesmas identificadas
no Quadro seguinte.
Quadro 5 – Locais de Amostragem e Monitorização das Águas Superficiais
N.º

Linhas de água

Nº

Locais de amostragem

SUP1

Ribeira de Sardinha (PH248-1)

1M/1J

Cerca do km 248+268 a montante e a jusante

SUP2

Rio Jardim (PH253-1)

2M/2J

da via
Ao km 253+240 a montante e a jusante da via

SUP3

Rio Antuã (viaduto)

3M/3J

Ao km 255+470 a montante e a jusante da via

M – montante; J – jusante

9.3.1.2

PARÂMETROS A MONITORIZAR

Os parâmetros a monitorizar nas linhas de água são os seguintes:


Parâmetros medidos “in situ”
Temperatura;
pH;
Condutividade;
Oxigénio dissolvido;
Caudal.



Parâmetros a analisar em laboratório
Cobre total;
Zinco total;
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Ferro total;
Óleos e gorduras
Carência Química de Oxigénio (CQO);
Carência Bioquímica de Oxigénio (CBO5);
Sólidos Suspensos Totais (SST);
TPH (hidrocarbonetos totais derivados do petróleo de C10 a C40).
9.3.1.3

FREQUÊNCIA DE AMOSTRAGEM

Para cada linha de água, e enquanto se mantiver a intervenção na sua área de influência, incluindo a
circulação de máquinas e veículos, será feita uma campanha trimestral, ou sempre que se justifique.
9.3.1.4

TÉCNICAS E MÉTODOS DE ANÁLISE E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS

As técnicas, os métodos de análise e os equipamentos a adotar para as determinações analíticas conforme
o meio ou efluente a analisar serão compatíveis ou equivalentes aos definidos no Decreto-Lei n.º 83/2011,
de 20 de junho.
As análises laboratoriais deverão ser efetuadas por um laboratório acreditado.
No que se refere a equipamentos e instrumentação a utilizar, recomenda-se que sejam usados recipientes
adequados às recolhas manuais no caso das amostras a montante e a jusante das linhas de água, como
por exemplo, frascos de vidro ou plástico, preparados com reagentes específicos para individualização e
fixação de parâmetros, que deverão ser conservados a 4ºC e transportados a laboratório acreditado para
o efeito, no próprio dia da recolha.
Os registos de campo serão efetuados numa ficha tipo, onde se descreverão todos os dados e observações
respeitantes ao ponto de recolha da amostra de água e à própria amostragem, nomeadamente:


Localização exata do ponto de recolha de água, com indicação das coordenadas geográficas;



Data e hora da recolha das amostras de água;



Condições climatológicas;



Descrição organolética da amostra de água: cor, aparência, cheiro, etc.



Tipo e método de amostragem;



Indicação dos parâmetros medidos “in situ”.

9.3.1.5

RELAÇÃO ENTRE OS FATORES AMBIENTAIS A MONITORIZAR E PARÂMETROS CARACTERIZADORES DA CONSTRUÇÃO
DO PROJETO

A fase de construção implicará a realização de atividades que poderão ser responsáveis pela emissão de
partículas, metais pesados e óleos minerais, nomeadamente, as operações nos estaleiros, a
movimentação e condicionamento de terras e a circulação de veículos e máquinas nas frentes de obra e
vias não pavimentadas.
A exposição prolongada de grandes superfícies de solo irá proporcionar as condições ideais para o
escoamento superficial, com arraste de partículas, nos períodos de precipitação mais intensa. A fração
das partículas sólidas mobilizadas pelo escoamento superficial, em conjunto com a matéria orgânica
existente, tem a capacidade de adsorver os metais pesados e os hidrocarbonetos.
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Deste modo, o aumento do escoamento superficial, contendo estas substâncias, origina, por vezes,
situações de degradação da qualidade da água nos recursos hídricos devido à introdução desses poluentes
nos locais de escorrência e no próprio meio recetor. Com o objetivo de avaliar a influência que os referidos
trabalhos poderão ter sobre os recursos hídricos, proceder-se-á à sua monitorização no meio recetor e os
resultados destas campanhas serão comparadas com a legislação vigente.
9.3.1.6

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE DADOS

Os resultados das análises às águas superficiais deverão ser comparados com os seguintes Anexos do
Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto:


Anexo IX – Qualidade da Água para Fins Aquícolas – Águas Piscícolas;



Anexo XVI – Valores Máximos Recomendados e Admissíveis para a Qualidade das Águas
Destinadas a Rega;



Anexo XXI - Objetivos Ambientais de Qualidade Mínima para Águas Superficiais.

Para os parâmetros TPH (hidrocarbonetos totais derivados do petróleo de C10 a C40), Cádmio e Chumbo
deverão ser considerados como valores de referência os constantes no Decreto-Lei n.º 218/15, de 7 de
outubro.
Os resultados obtidos deverão ainda ser comparados com os resultados da campanha de monitorização
realizada em fase de Estudo de Impacte Ambiental.
9.3.1.7

TIPO DE MEDIDAS DE GESTÃO AMBIENTAL NA SEQUÊNCIA DOS RESULTADOS DO PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO

Face aos resultados obtidos e em função da sua avaliação, as medidas possíveis e típicas a adotar, caso se
verifique um aumento significativo da concentração dos parâmetros monitorizados face à situação de
referência, corresponderão a cuidados acrescidos de gestão ambiental e à montagem de estruturas
provisórias de contenção ou tratamento.
Nos casos das situações mais comuns referem-se:


Elevadas concentrações de hidrocarbonetos - deverão ser verificadas as condições de
funcionamento das máquinas de obra e os procedimentos de armazenamento e manipulação de
produtos lubrificantes e combustíveis;



Elevadas concentrações de SST - é necessário averiguar se as atividades da obra estão a aumentar
o arraste de sólidos para as linhas de água.



A monitorização servirá também como forma de avaliação do acompanhamento ambiental
implementado da obra. Todas as medidas de gestão ambiental serão enquadradas pela
monitorização qualitativa da empreitada baseada, não só mas também, na monitorização
quantitativa programada.



Para além destas medidas, e caso os resultados obtidos indiquem a ocorrência de uma variação
relevante face à situação de referência ou violação de padrões, serão realizadas novas campanhas
de amostragens para esses locais, ou em novos locais considerados de referência, de forma a
comprovar os resultados.

9.3.1.8

PERIODICIDADE DOS RELATÓRIOS DE MONITORIZAÇÃO E REVISÃO DO PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO

Na execução da Monitorização os resultados obtidos serão apresentados em Relatórios Periódicos para
cada uma das campanhas efetuadas, os quais deverão ser sintetizados em relatórios anuais, devendo
estes últimos ser entregues à Autoridade de AIA.
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Os relatórios de monitorização devem obedecer ao disposto no Anexo V da Portaria n.º 395/2015, de 4
de novembro.
Nos relatórios de monitorização deverão ser apresentados os resultados obtidos durante cada campanha
e a sua interpretação, a análise de conformidade com a legislação nacional e análise comparativa com
resultados correspondentes a monitorizações anteriores.
Consoante a análise dos resultados obtidos, deverá ser analisada a necessidade de proceder à
implementação de medidas de gestão ambiental específicas, tendo em vista a minimização da afetação
da qualidade das águas superficiais.
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9.3.2. MONITORIZAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS (QUALIDADE DA ÁGUA SUPERFICIAL) NA FASE DE EXPLORAÇÃO
De acordo com os resultados da simulação efetuada para os pontos de descarga das águas de escorrência
da via, só pontualmente se verifica concentrações de SST próximas dos valores limite de emissão para a
descarga de águas residuais (VLE), que é idêntico ao valor máximo recomendado nas águas de rega (VMR),
embora os valores calculados não excedam os respetivos limites.
Contudo, tendo presente os resultados da campanha de amostragem efetuada no âmbito do EIA, que
consistiu na recolha pontual de água superficial a montante e jusante da A1, nas três principais linhas de
água atravessadas pelo projeto, as quais se encontram resumidamente descritas no ponto 5.4. da
presente informação, e por forma a avaliar a eficácia das medidas de minimização previstas para a fase
de exploração da via, considera-se ser de implementar nessa fase o plano de monitorização que se passa
a discriminar.
9.3.2.1

LOCAIS DE AMOSTRAGEM

A montante a jusante da via, na ribeira de Sardinha (PH 248-1), no rio Jardim (PH253-1) e no rio Antuã
(viaduto), nos mesmos locais de amostragem correspondentes campanha de monitorização efetuada no
âmbito do EIA para a caraterização da situação de referência, conforme indicado no Quadro seguinte:
Quadro 6 - Locais de Amostragem e Monitorização das Águas Superficiais
N.º

Linhas de água

Nº

Locais de amostragem

SUP1

Ribeira de Sardinha (PH248-1)

1M/1J

Cerca do km 248+268 a montante e a jusante da via

SUP2

Rio Jardim (PH253-1)

2M/2J

Ao km 253+240 a montante e a jusante da via

SUP3

Rio Antuã (viaduto)

3M/3J

Ao km 255+470 a montante e a jusante da via

M – montante; J – jusante

9.3.2.2

PARÂMETROS A MONITORIZAR

pH, Temperatura, Oxigénio dissolvido, Condutividade, Sólidos Suspensos Totais (SST), Cádmio, Cobre,
Chumbo, Zinco, Ferro, CBO5 e TPH (hidrocarbonetos totais derivados do petróleo de C10 a C40).
Complementarmente, deverá ainda ser monitorizada a qualidade da água de escorrência da via nos
pontos de descarga associados às linhas de água atrás mencionadas para os parâmetros: Sólidos
Suspensos Totais (SST), Cádmio, Cobre, Chumbo, Zinco, Ferro e óleos minerais.
Devem ser indicadas as coordenadas do local de amostragem onde se efetuam as colheitas das amostras.
9.3.2.3

FREQUÊNCIA DE AMOSTRAGEM

Semestral, devendo ambas as colheitas abranger épocas em que ocorra pluviosidade, devendo a primeira
campanha ser efetuada logo após as primeiras chuvas.
9.3.2.4

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE DADOS

A avaliação dos resultados deverá ser efetuada com base na legislação abaixo indicada, ou noutra que
entretanto lhe suceda:


Anexo XXI do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto (Objetivos ambientais de qualidade mínima
para as águas superficiais): pH, Oxigénio dissolvido, CBO5, Cádmio total);
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Anexo XVI do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto (Qualidade das águas destinadas a rega): pH,
SST, Cádmio, Chumbo, Cobre, Ferro e Zinco;



Decreto-Lei n.º 218/15, de 7 de outubro: TPH (hidrocarbonetos totais derivados do petróleo de
C10 a C40), Cádmio, Chumbo.

No que respeita aos resultados relativos à qualidade das águas de escorrência da via nos vários pontos de
descarga, os mesmos devem ser comparados, a título indicativo, com os valores estipulados no Anexo
XVIII do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto (valores limite de emissão na descarga de águas residuais).
9.3.2.5

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E MÉTODOS DE ANÁLISE

As especificações técnicas e métodos de análise a utilizar para a avaliação da qualidade da água da lagoa
devem obedecer ao disposto nos Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho, que revoga o anexo III do
Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto.
9.3.2.6

PERIODICIDADE DO RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO

Os Relatórios de Monitorização deverão ser elaborados com uma periodicidade anual, devendo a sua
estrutura e conteúdo obedecer às normas técnicas constantes no Anexo V da Portaria n.º 395/15, de 4 de
novembro. Deverão ser entregues à Autoridade de AIA o mais tardar até ao final do mês de fevereiro do
ano imediatamente a seguir ao ano a que diz respeito.
Nos relatórios de monitorização deverão ser apresentados os resultados obtidos durante cada campanha
e a sua interpretação, a análise de conformidade com a legislação nacional e análise comparativa com
resultados correspondentes a monitorizações anteriores.
Consoante a análise dos resultados obtidos, deverá ser analisada a necessidade de proceder à
implementação de medidas de gestão ambiental específicas, tendo em vista a minimização da afetação
da qualidade das águas superficiais.
Face ao histórico dos resultados a obter, o programa de monitorização poderá ser objeto de revisão ou
cessação.
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9.3.3. MONITORIZAÇÃO DO AMBIENTE SONORO
9.3.3.1

INTRODUÇÃO

O Programa de Monitorização de Ruído que aqui se propõe tem como objetivo informar sobre os níveis
sonoros em pontos julgados pertinentes, de forma a verificar, na fase de exploração se são cumpridos os
requisitos legais em matéria de ruído, visando verificar a eficácia das medidas propostas e implementadas,
e se necessário, complementar essas medidas.
9.3.3.2

LOCAIS A MONITORIZAR

Os locais de monitorização do ambiente sonoro correspondem aos recetores considerados como sensíveis
e que correspondem:


Aos que apresentam maior exposição;



Aos que serão alvo de medidas de minimização (barreiras acústicas);



Aos recetores para os quais os estudos do ambiente sonoro previram valores próximos dos limites
legais;



Aos recetores recomendados pela CA.

Assim, os locais a monitorizar encontram-se sistematizados no quadro seguinte.
Quadro 7 – Locais de Monitorização do Ambiente Sonoro
N.º
Recetor

Tipo

km

lado

Altura
(m)

X

Y

Observ. *

R08

Habitação com 2 pisos

253+450

Nascente

4

-33249,7

119471,8

EIA

R19

Habitação com 1 piso

255+780

Nascente

1,5

-34306,2

121553,9

EIA

R24

Habitação com 1 piso

256+180

Poente

1,5

-34623,6

121851,7

EIA

R32

Habitação com 2 pisos

256+260

Nascente

4

-34537,7

121977,6

EIA

R34

Habitação com 2 pisos

256+300

Nascente

4

CA

R36

Habitação com 2 pisos

256+350

Nascente

4

CA

R37

Habitação com 2 pisos

256+450

Poente

4

CA

R38

Habitação com 2 pisos

256+400

Nascente

4

CA

R39

Habitação com 2 pisos

256+400

Nascente

5

-34615,1

122125,3

EIA

R43

Habitação com 1 piso

256+783

Poente

1,5

-34689,8

122472,9

EIA

R44

Habitação com 1 piso

256+920

Nascente

1,5

-34593,6

122605,6

EIA

R46

Habitação com 1 piso

256+946

Poente

1,5

-34674

122652,2

EIA

* EIA = previsto no Estudo de Impacte Ambiental; CA = indicado pela CA
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Por último salienta-se que, no caso de R08, R19, R32, R34, R37, R39A, R44 e R46, as barreiras acústicas
apenas proporcionam proteção para o limiar do cumprimento dos valores limite nas condições de tráfego
estimadas para o ano de 2025, Pelo que deverá ser dada especial atenção a estas situações.
9.3.3.3

PARÂMETROS A MONITORIZAR

A caracterização acústica a efetuar será baseada nos registos e análise dos valores do nível sonoro
contínuo equivalente ponderado em malha A de longa duração LAeq, especificado na legislação nacional
em vigor. Serão, ainda registados os valores de diversos índices estatísticos, no sentido de assessorar a
análise.
Esta análise será efetuada na vigência dos três períodos de referência definidos na alínea p) do Artigo 3º
do RGR, conduzindo à determinação dos valores dos indicadores de ruído ambiente: Ld (LAeq no período
diurno), Le (LAeq no período entardecer) e Ln (LAeq no período noturno).
A partir dos valores registados, será calculado, também, o valor do indicador de ruído diurno-entardecernoturno Lden, a partir da fórmula seguinte, de acordo com a alínea j) do artigo 3º do RGR:

Aquando das medições proceder-se-á à monitorização de fatores determinantes dos níveis de ruído
ambiente, registando-se no Relatório de Monitorização de Ruído as principais atividades ruidosas que
ocorrem no decorrer da campanha.
Deverá ser garantida a correção meteorológica, sempre que necessária.
Para além da monitorização por recurso a medições acústicas, os resultados destas devem ainda ser
acompanhados da simulação de ruído particular para as condições de tráfego desse ano com o novo
método de cálculo harmonizado europeu.
9.3.3.4

FREQUÊNCIA DE AMOSTRAGEM

Será realizada uma campanha de medições acústicas no primeiro ano de exploração com 2x3 vias deste
sublanço. Em função dos resultados deverá ser reequacionada a periodicidade das campanhas de
monitorização, devendo a justificação da continuidade proposta integrar o relatório de monitorização.
A continuidade da monitorização deve depender, para além dos resultados obtidos na 1ª campanha, da
estimativa de evolução do tráfego e variações estimadas dos níveis sonoros, a constar do relatório de
monitorização.
9.3.3.5

TÉCNICAS, MÉTODOS DE ANÁLISE E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS

Os trabalhos de monitorização de ruído deverão ser efetuados por um laboratório devidamente
acreditado.
Os equipamentos de medição acústica serão de modelo(s) homologado(s) pelo Instituto Português de
Qualidade e calibrados pelo Laboratório Primário de Metrologia Acústica.
Os critérios de análise serão os constantes da legislação nacional em vigor, nomeadamente no
Regulamento Geral do Ruído (Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro).
Na recolha de dados acústicos deverão ser seguidas as recomendações descritas nas Normas NP ISO
1996:2011, considerando também o documento “Guia prático para medições de ruído ambiente”, da APA
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e o procedimento interno do próprio laboratório.
9.3.3.6

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE DADOS

Os critérios de avaliação de dados para as medições acústicas a efetuar, serão os estabelecidos na
legislação sobre ruído ambiente em vigor, nomeadamente no Regulamento Geral do Ruído (Decreto-Lei
n.º 9/2007, de 17 de janeiro), retificado pela Declaração de Retificação n.º 18/2007, de 16 de março e
alterado pelo Decreto-Lei n.º 278/2007, de 1 de agosto.
9.3.3.7

RELAÇÃO ENTRE OS FATORES AMBIENTAIS A MONITORIZAR E OS PARÂMETROS CARACTERIZADORES DA
EXPLORAÇÃO DO PROJETO

Na fase de exploração os níveis sonoros são influenciados pelo tráfego rodoviário e suas características,
nomeadamente motor dos veículos, interação pneu / estrada, velocidade de circulação, tipologia do
veículo, percentagem de pesados, fluidez do tráfego e volume de tráfego em circulação no troço da
autoestrada em análise. Sempre que sejam identificadas fontes de ruído alheias à exploração da A1, com
capacidade para influir nos resultados obtidos, deverá ser feita a respetiva menção no âmbito da discussão
de resultados obtidos.
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ANEXO I

Esboço corográfico
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ANEXO II

Pareceres das Entidades Externas

1. Águas do Centro Litoral, S.A. (AdCL)
2. Associação de Municípios do Carvoeiro – Vouga (AMCV)
3. Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro (DRAPC)
4. EDP Distribuição - Energia S.A.
5. Lusitaniagás – Companhia de Gás do Centro, S.A.
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Catarina Cardoso Gouveia de Castro Henriques
De:
Enviado:
Para:
Assunto:
Anexos:

AMCV <carvoeirovouga@amcv.pt>
28 de novembro de 2018 16:54
Catarina Cardoso Gouveia de Castro Henriques
FW: Solicitação de parecer específico - Procedimento de avaliação de Impacte
Ambiental nº 3038 - A1 - Alargamento da A1, Sublanço Albergaria / Estarreja.
Doc01_SRC_Condutas_R10.pdf; Doc02_SRC_CondutasSetorNorte.pdf; Doc03_SRC
Conduta para R8.pdf

De: AMCV <carvoeirovouga@amcv.pt>
Enviada: quarta-feira, 28 de novembro de 2018 16:27
Para: 'geral@apambiente.pt' <geral@apambiente.pt>
Cc: 'catarina.henriques@apaambiente.pt' <catarina.henriques@apaambiente.pt>
Assunto: Solicitação de parecer específico - Procedimento de avaliação de Impacte Ambiental nº 3038 - A1 –
Alargamento da A1, Sublanço Albergaria / Estarreja.
Exmos senhores.
No âmbito do solicitado, e dentro das competências atribuídas a esta entidade, enquanto detentora do Sistema
Regional do Carvoeiro – SRC, (Sistema Regional de Abastecimento de Água em Alta, designadamente de captação
comum, tratamento, elevação e adução até aos centros de distribuição), vem-se emitir o seguinte parecer.
Pela consulta efetuada aos elementos disponibilizados do EIA, e com base no nosso cadastro de infraestruturas, são
três as zonas onde temos rede de adutoras, e onde se preveem obras de alargamento da A1, no troço entre
Estarreja e Albergaria-a-Velha.
De norte para sul:
1Sob a PI 372, enterradas na estrada N224-3 (Rua da Feira), temos duas adutoras; uma de tubagem de PVC
DN 125 e outra de tubagem PEAD DN140; (Anexo Doc. 01);
2Troços de duas adutoras, localizadas na zona entre a PS 367 e a PS 370; Estas adutoras, estão situadas
paralelamente uma à outra, sendo uma de tubagem de FF DN400 e outra de tubagem de FFD DN350; (Anexo Doc.
02);
3Na zona do tabuleiro da PS 362, temos uma adutora em PVC DN90; (Anexo Doc. 03);
Estas infraestruturas, são essenciais para o abastecimento de água para consumo humano, aos Municípios de
Estarreja e Murtosa, e ainda às freguesias de Válega em Ovar e de S. Jacinto em Aveiro. A Associação de Municípios
do Carvoeiro Vouga, através do seu sistema de abastecimento em alta (SRC), entrega a água nos reservatórios,
sendo a Adra a entidade responsável pelo abastecimento em baixa.
Para estas zonas, o abastecimento de água, é integralmente suportado pelo Sistema Regional do Carvoeiro (SRC).
Assim sendo, expressa-se a preocupação, para que no desenrolar dos trabalhos de ampliação da A1, sejam previstos
e executados todos os trabalhos de restabelecimento e manutenção de operacionalidade das adutoras do SRC, de
forma a que se garanta em continuo, o abastecimento às populações.
Também de referir, que por questões de operacionalidade e manutenção das nossas tubagens, deverão ser
previstas as obras de restabelecimento, de forma que após o alargamento, as mesmas não fiquem sob o pavimento,
berma ou taludes da A1.
Ainda de referir, que nos troços indicados, existem caixas facilmente identificadas, com equipamento diverso,
nomeadamente válvulas de descarga e ventosas.
Ficamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.
1

Com os melhores cumprimentos.
José Laranjeira

2

