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1. INTRODUÇÃO E OBJETIVOS 

O presente documento constitui o Aditamento ao Estudo de Impacte Ambiental (EIA) da “Ligação do 

Interface Rodoferroviário / EN14 (Santana), incluindo Nova Ponte sobre o Rio Ave”, adiante designada 

“Ligação à EN14”, que se encontra em fase de Projeto Base. O EIA tem como objetivo geral analisar 

a interferência do projeto com o ambiente biofísico, socioeconómico e cultural, e propor medidas de 

mitigação que possibilitem a execução sustentável da fase de execução, exploração e eventual 

desativação da infraestrutura. 

No âmbito do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental relativo ao Projeto Base “Ligação do 

Interface Rodoferroviário / EN14 (Santana), incluindo Nova Ponte sobre o Rio Ave”, e na sequência 

da análise técnica da documentação elaborada no âmbito do Estudo de Impacte Ambiental, a 

Comissão de Avaliação (CA), solicitou através do ofício com a ref.ª S028200-201905-DAIA.DAP, de 

08/05/2019, a apresentação de elementos adicionais, em conformidade com as disposições do n.º 9 

do Artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua redação atual. 

O presente documento constitui, assim, o Aditamento ao Estudo de Impacte Ambiental do Projeto 

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

onde se apresentam todos os esclarecimentos e elementos adicionais solicitados. 

Em anexo apresentam-se tando os elementos gráficos, bem como outros documentos que suportam 

e complementam as considerações técnicas seguidamente apresentadas. 

Foi também reformulado o Resumo Não Técnico do EIA, que se apresenta juntamente com o presente 

Aditamento. 
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2. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

As questões levantadas são transcritas para o presente documento, seguindo-se o respetivo 

esclarecimento. 

2.1. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

1 É referido no EIA que o projeto se encontra em fase de Projeto Base, fase que não se enquadra 

nas mencionadas no artigo 13° do RJAIA, pelo que deve este aspeto ser esclarecido. 

De acordo com as definições constantes do artigo 1.º do Anexo I da Portaria n.º 701-H/2008, de 29 de 

julho, que aprova o conteúdo obrigatório do programa e do projeto de execução, a que se referem os 

n.os 1 e 3 do artigo 43.º do Código de Contratos Públicos, bem como os procedimentos e normas a 

adotar na elaboração e faseamento de projetos de obras públicas, a designação «Projecto base», 

corresponde a «Anteprojecto», que se destina a estabelecer as bases a que deve obedecer a 

continuação do estudo sob a forma de Projecto de execução. 

Assim, ao abrigo do Regime Jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental (RJAIA), o Projeto Base 

enquadra-se no número 1 do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua 

redação atual, por corresponder ao desenvolvimento de um Anteprojeto. 

2 Apresentar elementos cartográficos elucidativos, de forma a tornar o texto mais percetível, 

considerando designadamente a inclusão de cartografia representativa no capítulo de 

Enquadramento Geográfico do Projeto. 

Conforme referido no capítulo 3.1 – Localização Geográfico do Projeto, a parte inicial do projeto até à 

travessia do rio Ave, localiza-se na União de Freguesias de Bougado (São Martinho e Santiago), do 

concelho da Trofa, pertencente ao distrito do Porto. A partir do rio Ave até ao final do traçado, o projeto 

localiza-se nas freguesias de Ribeirão e Lousado, do concelho de Vila Nova de Famalicão, 

pertencente ao distrito de Braga. 

Na figura seguinte apresenta-se a localização administrativa do traçado da ligação em estudo. 



 

 
 

 
 

 

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

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – ADITAMENTO 

EN14_PB_011_EIA_ADT.docx  

Agosto 2019  8 

 

Figura 1 – Localização administrativa do Projeto Base 

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

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

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

(NUT II), sub-região Grande Porto (NUT III). 
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Figura 2 – Localização do Projeto face às NUT II e III 

A localização do projeto e respetivo enquadramento a uma escala mais localizada pode ser visualizada 

na Figura 4.  

 

3 Complementar os antecedentes, a justificação e a descrição do traçado abordando os aspetos 

referidos durante a reunião de apresentação do projeto/EIA e de outros que se venham a tornar 

relevantes, de modo a possibilitar uma correta caracterização e compreensão do projeto. A 

fundamentação para a não consideração de alternativas não se considera adequada pelo que 

deve este aspeto ser revisto. 

Relativamente a este ponto, optou-se por reescrever os pontos 4.1 e 4.2 do Relatório Síntese do EIA, 

relativos aos Objetivos e Antecedentes do Projeto. 

4. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

4.1. OBJETIVOS DO PROJETO 

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

 Eliminação de constrangimentos nos percursos existentes, sobretudo através da construção 

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

municípios da Trofa e de Vila Nova de Famalicão; 
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 Melhoria das acessibilidades ao Hospital da Trofa e à Estação de Caminho-de-ferro; 

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

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

que a Câmara Municipal da Trofa e Câmara Municipal de Famalicão tem vindo a dinamizar 

integradas no Projeto de Requalificação das Margens Ribeirinhas do Rio Ave e, 

concretamente, no Parque das Azenhas e na zona envolvente da ribeira de Ferreiros; 

 Compatibilização do traçado com a ampliação da fábrica Continental MABOR e da Continental 

Indústria de Pneus S.A, cumulativamente com a melhoria da via AL1 – Ligação entre a EN14 

e a EM 508, prevista no contexto do projeto de Melhoria de Acessibilidades às Áreas 

Empresariais de Famalicão Sul (Ribeirão e Lousado); 

 Conclusão da Variante à EN14 com a ligação à rotunda na EN14, que nesta fase já se 

encontra executada, no âmbito de uma outra empreitada designada por Beneficiação da EN14 

entre Santana e Vitória e Duplicação da EN14 entre Vitória e a Rotunda da Variante de 

Famalicão (Figura 4).  

O traçado da Ligação do Interface Rodoferroviário / EN14 (Santana), incluindo Nova Ponte sobre o 

Rio Ave tem características compatíveis para uma velocidade de projeto de 60 km/h e é dotado de 

uma secção transversal de 2x1 vias na secção corrente. 

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

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

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

Rio Ave, entre o km 0+883 ao km 1+046. 

 

4.2. ANTECEDENTES ENQUADRAMENTO DO PROJETO 

4.2.1. ANTECEDENTES DO PROJETO 

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

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

de Famalicão, e que constituísse uma Variante à EN14, cujo nível de serviço se encontra aquém do 

aceitável para aquela tipologia de infraestrutura nesse trecho, em julho de 2009 foi desenvolvido o 

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

Famalicão (Nó da Cruz da A3/IP1)”, o qual foi submetido a procedimento de Avaliação de Impacte 

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

decisão: 

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

(inclusive), conjugada com as Soluções das Alternativa 1 e Alternativa 2+3 e para as Ligações 
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a Lousado, Ligação a Ribeirão da Solução Alternativa 2+3 e Ligação à Variante Nascente de 

Famalicão. 

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

Solução da Alternativa 4”. 

Em seguida promoveu-se a  aprovação do Estudo Prévio, tendo sido  constituída uma zona de 

servidão non aedificandi, publicada na Declaração (Extrato) nº 159/2010, Diário da República nº 

142/2010 de 23 de junho (apresentada no lado esquerdo da Figura 1).  

Considerando o contexto económico e financeiro que o país atravessou na última década e que teve 

um relevante impacto na sua política de investimentos, a IP-Infraestruturas de Portugal (ex- EP-

Estradas de Portugal) retomou em 2014/2015 o Projeto da Variante à EN14, embora em moldes 

diferentes daqueles que estiveram na base do desenvolvimento do referido Estudo Prévio.  

Por consequência, optou-se por redefinir a estratégia de execução da Variante à EN14, entre Maia e 

Famalicão, mediante a execução de uma solução mista de construção de troços novos articulados 

com o melhoramento de troços existentes, maximizando o aproveitamento de vias em exploração e 

obtendo uma redução nos custos de investimento. 

Assim, todo o empreendimento associado à Variante à EN14, entre a Maia e Famalicão, foi alvo de 

uma reformulação no sentido de reduzir as características da via, pretendendo-se maioritariamente 

implementar uma via com 2x1 vias, ou seja com uma via por sentido, e ligações à rede local de nível, 

através de interseções giratórias. 

Realça-se entretanto a solicitação da CM Famalicão, para que se promovesse a libertação do canal 

reservado entre a EN104 e a Variante de Famalicão (troço a Norte do Rio Ave), a qual foi aprovada 

pelo IMT e publicada em DR em 2014. Também a Concessionária da A3 solicitou um reequilíbrio 

financeiro caso o Estado Português implementasse uma Variante à EN14 com perfil de autoestrada, 

conforme previsto na estratégia inicial. Esta posição decorre da proximidade do traçado inicialmente 

estudado face à A3, cujo perfil de 2x2 vias, sem ser portajado, foi encarado como concorrente à atual 

autoestrada. 

Assim, e mediante os novos pressupostos, numa primeira fase, foi desenvolvido o Projeto Base (e 

respetivo RECAPE Preliminar), que foi entregue e aprovado pela então EP – Estradas de 

Portugal.Com base na aprovação do Projeto Base foi redefinida a área de servidão non aedificandi, 

que foi publicada na Declaração (extrato) nº 188/2014 no Diário da República, 2.ª série nº 206, de 24 

de outubro de 2014.  

De realçar que parte da área a ocupar pelo projeto da “Ligação do Interface Rodoviário/EN14 

(Santana), incluindo Nova ponte sobre o Rio Ave” agora em estudo, designadamente a Ligação à Zona 
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Industrial de Lousado e Ribeirão, se encontrava sujeita à servidão constituída em 2010, tendo sido 

previamente objeto de DIA favorável. 

 

 

 

Figura 3 – Zonas non aedificandi publicadas para a Variante à EN14. 
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Interface Rodoferroviário / 

EN14 
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O Projeto de Execução e respetivo RECAPE, da Variante à EN14 – Maia (Nó do Jumbo) / Interface 

Rodoferroviário da Trofa, foi entretanto objeto de processo de Verificação de Conformidade Ambiental, 

tendo sido emitida em maio de 2016 uma decisão favorável condicionada. 

Face ao exposto resume-se em seguida os troços que constituem a atual Variante à EN14, entre Maia 

e Famalicão, assim como se descreve a situação em que os mesmos se encontram (Figura 2). 

1. Nó do Jumbo/Interface Rodoferroviário da Trofa: 

a. Nó do Jumbo / Via Diagonal – em fase de construção; 

b.  Via Diagonal / Interface Rodoviário da Trofa – em fase de preparação de lançamento 

de obra; 

2. Ligação do Interface Rodoferroviário / EN14 (Santana), incluindo Nova Ponte sobre o Rio 

Ave - em fase de Projeto Base (projeto em Avaliação de Impacte Ambienta); 

3. Beneficiação Santana / Vitória e duplicação Vitória / Rotunda da Variante a Famalicão – 

concluída em Julho de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

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

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – ADITAMENTO 

EN14_PB_011_EIA_ADT.docx  

Agosto 2019  14 

 

Figura 4 – Enquadramento geral da Variante à EN14 entre Maia e Famalicão. 
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4.2.2. ENQUADRAMENTO DO PROJETO 

Em 2015, já no âmbito do desenvolvimento do presente projeto base, constatou-se que face aos 

constrangimentos existentes atualmente ao nível de desenvolvimento da zona industrial de Lousado 

(nomeadamente a expansão das instalações da MABOR), o traçado teria de ser desenvolvido em 

zonas inundáveis, atravessando o rio Ave e a ribeira de Ferreiros, tendo a IP optado pelo contacto 

com a APA/ARH Norte, por forma a apresentar uma solução de traçado (Dezembro de 2015), sobre o 

qual foi emitido um parecer por essa Entidade a 10 de Fevereiro de 2016. 

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

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

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

Em reunião posterior, realizada em abril de 2016, entre a APA/ARH Norte, a Câmara Municipal de 

Famalicão, a Fábrica Continental MABOR e a IP, ficou acordado que poderia ser dada continuidade à 

solução de traçado inicialmente proposta, evitando a execução de viaduto, desde que fosse 

devidamente analisado e avaliado o enquadramento hidráulico/hidrológico das linhas de água e da 

zona envolvente do traçado e definidas as medidas de minimização que seriam necessárias 

implementar, face às perspetivas de ocupação das zonas inundáveis ou ameaçadas pelas cheias. 

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

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

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

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

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

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

contexto do Projeto de Melhoria de Acessibilidades às Áreas Empresariais de Famalicão Sul (Ribeirão 

e Lousado). 

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

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

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

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

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

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

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

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

Relativamente a outras indicações constantes do parecer da APA/ARH Norte, de 10 de fevereiro de 

2016, concretamente em relação à necessidade de proceder à implantação das PH de modo a manter 
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o alinhamento dos leitos dos cursos de água, refere-se que o projeto base de drenagem teve em 

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

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

sobre os leitos de cursos de água e nas suas faixas marginais, com a largura de 5 m. 

Durante a fase de construção, a APA/ARH Norte determinou no mesmo parecer, que deverão ser 

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

poluentes, que possam pôr em causa a qualidade dos cursos de água. Após a conclusão dos trabalhos 

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

materiais excedentes e entulhos gerados na obra. 

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

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

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

Por fim, a APA/ARH Norte salientou no seu parecer que as construções em domínio hídrico estão 

sujeitas a título de utilização de recursos hídricos (TURH), a requerer nos termos e disposições do 

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

novembro.  

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

de medidas enunciadas no capítulo 7. 

 

 

Em complemento ao já referido, verifica-se que o traçado agora preconizado embora tenha por base 

a Ligação às Zonas Industriais de Lousado e Ribeirão, aprovada no âmbito do procedimento de AIA 

realizado em 2010, foi ajustado às intenções urbanísticas dos Municípios da Trofa e de Vila Nova 

Famalicão, expressas nas suas plantas de ordenamento, complementadas pela expectativa de 

expansão das instalações industriais da Continental Mabor – Indústria de Pneus S.A.. Salienta-se que 

o traçado da via encontra-se assinalada nas plantas de ordenamento dos PDM dos municípios 

atravessados, conforme adiante desenvolvido na resposta à questão 56 e exposto nos pareceres 

emitidos pelas Autarquias apresentados no final do Anexo B do presente documento. 

Relativamente à Continental Mabor, importa referir que, sendo a quarta maior exportadora nacional, 

encontra-se na disposição de investir na expansão da fábrica de pneus. Esta necessidade decorre de 

investimentos na melhoria da produção e aumento das instalações da unidade industrial, que levarão 

a um aumento significativo da capacidade produtiva e contratação de mão-de-obra.  
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A empresa obteve a atribuição de “Estatuto PIN (Projeto de Potencial Interesse Nacional) 240 – 

Continental Mabor” por parte da AICEP, datado de 14 de junho de 2017, face ao impacte relevante 

para o país, no plano económico. Esta atribuição diz respeito ao Parque Industrial da Continental 

Mabor, Continental ITA e do Armazém da Continental Mabor, abarcando as freguesias de Lousado e 

Ribeirão. Entretanto, está em análise a intenção de aditamento que inclui: Ampliação do edifício 

Evaluation Center, Ampliação do edifício fabril do PLT (Moldes), Buffer de materiais, ainda, Armazém 

de sobressalentes e Nova Portaria.  

Refere-se, contudo que, para tal ampliação ser viável será necessário resolver a questão dos 

constrangimentos ao nível das acessibilidades, sendo imprescindível a criação de uma ligação direta 

à fábrica, que permita o escoamento do tráfego industrial de e para o polo industrial do Lousado. 

Tendo em conta a previsão destes investimentos numa zona sensível, do ponto de vista territorial e 

ambiental, e para os quais não existem alternativas à sua localização, foi desenvolvido um Estudo 

Hidrológico da Bacia do Ave/Ribeira de Ferreiros/Ribeira de Penouços, apresentado no RS do EIA, 

onde foi efetuado um estudo aprofundado sobre os impactos hidrológicos e ambientais dos 

investimentos previstos, incluindo proposta de medidas de minimização/compensação, com as quais 

as entidades envolvidas e a Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, se comprometem, 

nomeadamente no que diz respeito ao reperfilamento da Ribeira de Ferreiros e respetiva 

requalificação ambiental. Deste modo a solução de traçado preconizada no concelho V. N. de 

Famalicão corresponde à mais adequada do ponto de vista dos valores inerentes à REN e da Estrutura 

Ecológica Municipal. 

Estes projetos estão contemplados pela revisão do PDM em curso, que incluirá a proposta de 

alteração da REN e RAN, na área coincidente com os investimentos acima descritos, conforme 

indicado no Parecer do Município apresentado no Anexo B do presente Aditamento (Ofício 5841/2019, 

de 29 de julho). 

A construção da Ligação à EN14 apresenta igualmente benefícios ao nível das acessibilidades no 

concelho da Trofa. Na resposta ao pedido de parecer dirigido pela IP ao Município da Trofa, no âmbito 

do presente pedido de elementos adicionais, cuja cópia se apresenta no Anexo B, a Autarquia salienta 

o fato de ter sido executada a Avenida 19 de Novembro (ou Rua Poeta Cesário Verde) pela então 

REFER, concebida para serviços de elevado tráfego, na medida em que a mesma surgiria como a 

ligação entre o Interface Rodoferroviário da Trofa e a Ligação a Norte, a Vila Nova de Famalicão, 

através da nova Ponte sobre o rio Ave (Figura ). Apesar de hoje constituir uma estrada municipal, foi 

construída entre 2009 e 2011 no âmbito da empreitada da Linha do Minho – Variante da Trofa, uma 

vez que a mesma foi entendida como estruturante do território e integrava os projetos da rede de 

acessos à Variante às EN14 e EN104. 
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Figura 5 – Localização da Av. 19 de Novembro (ou Rua Poeta Cesário Verde). 

A autarquia salienta ainda os reais benefícios que a construção da nova ligação à EN14 irá implicar 

na melhoria das acessibilidades e na mobilidade dos cidadãos, o que será de maior interesse para o 

concelho da Trofa. Acresce, que com a materialização da nova travessia todo o tráfego proveniente 

da A3, bem como do território vizinho de Sto. Tirso, poderá aceder diretamente às zonas industriais 

existentes a norte do Rio Ave preservando o núcleo urbano da Trofa severamente penalizado com a 

circulação de veículos pesados.  

Refere-se ainda, que a solução de traçado proposta pela IP, em estudo e objeto do presente EIA, 

decorre do Protocolo de Cooperação entre os Municípios de Vila Nova Famalicão, da Maia, da Trofa, 

da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da Região do Norte e da EP-Estradas de Portugal, 

S.A., de 15 de maio de 2015, e do posterior Acordo de Gestão, onde se estabeleceu uma parceria 

para a alteração do antigo traçado da Variante Nascente, adequando-o às condições financeiras e 

necessidades de acessibilidade identificadas à época.  

4.2.3. ALTERNATIVAS DE TRAÇADO  

No que se refere à questão colocada sobre a justificação para não terem sido desenvolvidas soluções 

de traçado alternativas verifica-se que tendo em consideração: a curta extensão do troço objeto do 

Rotunda 1 de 
ligação ao Projeto  

Projeto de Ligação à 
EN14, em estudo 
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presente projeto; a forte ocupação urbana e compromissos existentes, quer no território da Trofa, quer 

no de Vila Nova de Famalicão; os objetivos do projeto em termos de ligações à rede viária atual; a 

necessidade de transpor uma linha de água com a importância do Rio Ave; a orografia do terreno 

situado a poente da solução apresentada a avaliação (que teria associados elevados volumes de 

excesso de terras a movimentar) conduziram à existência de uma única solução de traçado, entretanto 

otimizada face a todos os condicionalismos referidos. 

 

4 Caracterizar as juntas de dilatação do viaduto sobre a ponte do Rio Ave. 

As juntas de dilatação a instalar na Nova Ponte sobre o Rio Ave serão do tipo junta de elastómero 

com chapas metálicas idênticas ao modelo Multiflex da Freyssinet. 

Este tipo de juntas tem como principais vantagens o conforto e a segurança dos utentes, na medida 

em que emitem um baixo ruído sonoro e possuem boa aderência, bem como boa capacidade de 

absorção dos movimentos de expansão do tabuleiro, rapidez de instalação e durabilidade. 

 

Figura 6 – Junta de Dilatação tipo Multiflex da Freyssinet 

5 Caraterizar (materiais e dimensões) os muros de contenção. 

Entre os km’s 0+213 e 0+325 é prevista a construção de dois muros de contenção em betão armado, 

um em cada berma, com altura máxima de 4,5m e 112m de extensão, sendo que as efetivas 

dimensões dos muros serão aferidas em fase de projeto de execução. A secção transversal dos muros 

terá uma geometria em “L”, semelhante à da figura em baixo. 
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Figura 7 – Secção transversal tipo dos muros de contenção 

2.2. QUALIDADE DO AR 

6 Na página 136 do Relatório Síntese, refere-se que "a análise referente ao enquadramento 

regional foi efetuada com base em dados não atuais (Projeto Corinair de 1990), nomeadamente 

o Quadro 21". Tendo em consideração que a "Caracterização da Qualidade do Ar ao Nível 

Regional" e demais análise estatística é efetuada com base em dados referentes 1990, este 

subcapítulo deve ser reformulado. Deve ser apresentada base estatística referente ao "Inventário 

de emissões de poluentes atmosféricos (INERPA) com a desagregação das emissões 

atmosféricas para a Região do Norte relativamente aos concelhos da Trofa e Vila Nova de 

Famalicão (área de estudo) reportado ao ano de 2015 (APA, maio 2017). 

Na caracterização da qualidade do ar na região em estudo, foi complementada com a análise dos 

dados constantes do Inventário de emissões de poluentes atmosféricos (APA, 2017). 

Este inventário é relativo à distribuição espacial das emissões de poluentes atmosféricos e de gases 

com efeitos de estufa ao nível do concelho. 

Os poluentes considerados no âmbito da presente análise são os mais se relacionam com as emissões 

de tráfego automóvel, nomeadamente: 

 Monóxido de carbono (CO); 

 Partículas de diâmetro inferior a 2.5 µm (PM2.5);  

 Partículas de diâmetro inferior a 10 µm (PM10); 
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 Óxidos de azoto, expressos como dióxido de azoto (NO2); 

 Dióxido de carbono (CO2). 

As emissões estimadas no âmbito deste relatório, encontram-se desagregadas por categorias de 

fontes, conforme consta do quadro seguinte. 

Tabela 1 – Categorias de fontes de emissão de poluentes atmosféricos 

Grupo Categoria de fonte 

A_PublicPower  Produção de energia eléctrica e calor (1A1a)  

B_Industry  Refinação de Petróleo (1A1b), Combustão Indústria Transf. (1A2a, 1A2c, 1A2d, 
1A2e, 1A2f, 1A2gviii), Produção Industrial: Cimento (2A1), Cal (2A2), Vidro (2A3), 

Ácido Nítrico (2B2), Outra Química (2B10a), Ferro e Aço (Siderurgias) (2C1), 
Aplicações de Revestimento (2D3d), Pasta e Papel (2H1), Alimentar e de Bebidas 

(2H2), Processamento de Madeira (2I), Outra Produção (2L)  

C_OtherStationaryComb Combustão: Serviços (1A4ai), Doméstica (1A4bi), Agricultura e Pescas (1A4ci) 

D_Fugitive  Emissões Fugitivas (1B2) 

E_Solvents 

Uso de Produtos: uso doméstico de solventes (2D3a), Asfaltamento de estradas 
(2D3b), Aplicações de Revestimento (2D3d), Desengorduramento (2D3e), Limpeza 

a seco (2D3f), Produtos Químicos (2D3g), Impressão (2D3h), Outros usos de 
solventes (2D3i), Outros usos de produtos (2G) 

F_RoadTransport Transportes Rodoviários (1A3b) 

G_Shipping  Navegação Nacional (1A3dii) 

H_Aviation  Aviação internacional e doméstica LTO/civil (1A3ai(i), 1A3aii(i)) 

I_Offroad Transporte Ferroviário (1A3c), Combustão Agricultura e Pescas (1A4cii, 1A4ciii), 
Outras fontes móveis (1A5b)  

J_Waste 
Deposição de resíduos no solo (5A), Compostagem e Digestão Anaeróbia (5B), 

Incineração de Resíduos (5C), Gestão de Águas Residuais (5D), Outros: queima 
biogás e incêndios áreas urbanas (5E) 

K_AgriLivestock 
Fermentação Entérica (3A)*, Gestão de Efluentes pecuários (3B1, 3B2, 3B3, 3B4), 

Emissões indirectas-Gestão de Efluentes pecuários (1B5)* 

L_AgriOther 

Cultivo do arroz (3C)*, Aplicação de fertilizantes inorgânicos e orgânicos de 
diferentes origens (3Da), Emissões indirectas-Solos agrícolas (3Db)*, Operações a 

nível das explorações agrícolas (3Dc), Cultivo de culturas (3De), Queima de 
resíduos agrícolas no campo (3F), Aplicação Correctivos calcários (3G)* e Ureia 

(3H)* 

N_Natural Incêndios florestais (11B), Emissões biogénicas de COVNMs (11C) 
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Os valores totais de emissões atmosféricas, resultantes da soma das contribuições por categorias de 

fonte, para a Região do Norte (concelhos da Trofa e Vila Nova de Famalicão), são apresentadas no 

quadro que se segue. 

Tabela 2 – Emissões totais de poluentes atmosféricos por concelho (na região em estudo) 

Concelho Área (km2) 

Emissões de poluentes atmosféricos (kton) 

Monóxido de 
Carbono 

(CO) 

Partículas 
<2.5 µm 

Partículas 
<10 µm 

Dióxido de 
Azoto (NO2) 

Dióxido de 
Carbono 

(CO2) 

Trofa 72,0176 0,855076773 0,098919167 0,105730105 0,353038973 92,9457845 

Vila Nova de 
Famalicão 

201,5925625 3,014198302 0,319162743 0,379788304 1,06692655 323,2329624 

 

 

7 Esclarecer o facto de no Anexo D "Qualidade do Ar", ser referido como tendo sido considerados 

vinte recetores na envolvente do traçado em estudo, quando nos quadros apresentados apenas 

são mencionados doze recetores nos Quadros D.1, D.2 e D.3. Identificar, também, a data do 

estudo em questão (simulação CALINE 4). 

A referência a vinte recetores considerados na simulação de qualidade do ar, corresponde a uma 

incorreção. Foram considerados 12 recetores nas simulações realizadas. A data do estudo é de 2018. 

8 No Anexo D "Qualidade do Ar", em nota rodapé do quadro D.1 (anexo D.2), é referido o Decreto-

Lei n.° 111/2002, de 16 de abril, afirmando-se que não foram encontrados valores superiores ao 

Valor Limite para a proteção da Saúde Humana. Tendo em consideração que este Diploma se 

encontra revogado desde 2010, deve proceder-se à correção desta situação, tendo presente os 

valores limite que se encontram estipulados no Decreto-Lei n.° 102/2010, de 23 de Setembro 

(Diploma legal em vigor). Da mesma forma, identificar a data do estudo em questão (simulação 

CALINE 4). 

A referência ao Decreto-Lei n.° 111/2002, de 16 de abril constitui uma incorreção. Devem ser 

considerados os valores limite que se encontram estipulados no Decreto-Lei n.° 102/2010, de 23 de 

setembro (Diploma legal em vigor). 

O Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro, estabelece os objetivos de qualidade do ar tendo em 

conta as normas, as orientações e os programas da Organização Mundial de Saúde, destinados a 

preservar a qualidade do ar ambiente quando ela é boa e melhorá-la nos outros casos. Sempre que 

os objetivos de qualidade do ar não forem atingidos, são tomadas medidas da responsabilidade de 

diversos agentes em função das suas competências, as quais podem estar integradas em planos de 



 

 
 

 
 

 

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

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – ADITAMENTO 

EN14_PB_011_EIA_ADT.docx  

Agosto 2019  23 

ação de curto prazo ou planos de qualidade do ar, concretizados através de programas de execução. 

Atendendo aos objetivos da estratégia temática sobre poluição atmosférica, no que respeita à redução 

da mortalidade e morbilidade devido aos poluentes, foram adotados objetivos de melhoria contínua 

quanto à concentração no ar ambiente de partículas finas (PM2,5).  

A lista de poluentes atmosféricos tidos em consideração na avaliação e gestão da qualidade do ar 

ambiente no âmbito do decreto–lei supra referido inclui: Dióxido de enxofre, Dióxido de azoto, Óxidos 

de azoto, Partículas em suspensão (PM10 e PM2,5), Chumbo, Benzeno, Monóxido de carbono, 

Ozono, Arsénio, Cádmio, Níquel, Benzo(a)pireno, como indicador de hidrocarbonetos aromáticos 

policíclicos e Mercúrio. 

No quadro que se segue, apresenta-se um resumo dos valores limite para a proteção da saúde 

humana para os poluentes dióxido de enxofre, dióxido de azoto, monóxido de carbono e PM10. 

Tabela 3  - Valores limite para a proteção da saúde humana para os poluentes dióxido de enxofre, dióxido de 

azoto, monóxido de carbono e PM10 

POLUENTE 
Período de 
referência 

Valor limite 
Margem de 
tolerância 

Dióxido de 
enxofre - SO2 

Uma hora 350g/m3, a não exceder mais de 24 vezes por ano civil 150 μg/m3 (43 %) 

Um dia 125g/m3, a não exceder mais de 3 vezes por ano civil Nenhuma 

Dióxido de azoto 
- NO2 

Uma hora 200μg/m3, a não exceder mais de 18 vezes por ano civil Nenhuma 

Ano civil 40μg/m3 Nenhuma 

Monóxido de 
carbono - CO 

Máximo diário 
das médias de 

oito horas. 
10 mg/m3 60% 

Partículas 
Um dia 50 μg/m3, a não exceder mais de 35 vezes por ano civil 50% 

Ano civil 40μg/m3 20% 

Tendo em conta, os valores limite apresentados sumariamente no acima exposto e os resultados 

obtidos na simulação realizada, considera-se que não ocorrerão incumprimentos legais decorrentes 

da contribuição do troço rodoviário para as emissões de qualidade do ar, na envolvente da estrada, 

nos locais considerados na simulação realizada.  

9 Apresentar um Plano de Monitorização da Qualidade do Ar, uma vez que o traçado se desenvolve 

em zona de ocupação urbana, comercial e industrial bastante densa, com uma rede viária intensa 

e tráfego intenso. Acresce ainda que na sua envolvente existem espaços habitacionais, áreas 

agrícolas (explorações pecuárias), edifícios de uso coletivo (escolas, igreja), o Hospital da Trofa, 

e o Parque urbano das Azenhas (espaço de recreio e lazer). Este plano de monitorização deve 

incluir a realização de uma campanha antes da fase de construção, no sentido de avaliar a 
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qualidade do ar na ausência do projeto, e a posterior monitorização da qualidade do ar na fase 

de exploração (2 campanhas — Verão e Inverno). No âmbito desta monitorização deverá também 

incluir-se a medição da direção e velocidade do vento e da temperatura do ar. A monitorização 

da qualidade do ar deve ser realizada nos locais potencialmente mais afetados pela exploração 

do projeto, nomeadamente na zona do aglomerado da Freguesia de Bougado (São Martinho e 

Santiago, concelho da Trofa e Freguesias de Ribeirão e Lousado, concelho de Vila Nova de 

Famalicão, tendo por base a ocupação existente nas imediações do traçado e áreas de ocupação 

consideradas como "mais sensíveis". A duração de cada campanha de amostragem deve ser de 

7 (sete) dias, de forma a abranger situações de dias úteis e fins-de-semana. 

Apresenta-se seguidamente o Programa de Monitorização da Qualidade do Ar, a considerar apenas 

na fase de exploração do Projeto Rodoviário, uma vez que se julga que a monitorização no decurso 

da fase de construção não irá produzir dados fiáveis tendo em consideração o caráter pontual, 

periódico e transitório dos trabalhos. 

 

Programa de Monitorização da Qualidade do Ar 

Introdução 

Os principais objetivos do programa de monitorização da qualidade do ar na envolvente do troço 

rodoviário em projeto, consistem:  

 no diagnóstico da situação atual local em termos quantitativos e qualitativos da qualidade do 

ar e a verificação do cumprimento da legislação versada sobre essa matéria; 

 na avaliação do impacte da exploração do sublanço sobre a qualidade do ar; 

 na validação e a adaptação dos resultados obtidos nas previsões efetuadas sobre a qualidade 

do ar, no âmbito do presente EIA; 

 na verificação da necessidade de preconização de novas medidas de minimização de 

impactes sobre estes fatores ambientais. 

Enquadramento Legislativo 

O Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro, estabelece os objetivos de qualidade do ar tendo em 

conta as normas, as orientações e os programas da Organização Mundial de Saúde, destinados a 

preservar a qualidade do ar ambiente quando ela é boa e melhorá-la nos outros casos. Sempre que 

os objetivos de qualidade do ar não forem atingidos, são tomadas medidas da responsabilidade de 

diversos agentes em função das suas competências, as quais podem estar integradas em planos de 

ação de curto prazo ou planos de qualidade do ar, concretizados através de programas de execução. 
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Atendendo aos objetivos da estratégia temática sobre poluição atmosférica, no que respeita à redução 

da mortalidade e morbilidade devido aos poluentes, foram adotados objetivos de melhoria contínua 

quanto à concentração no ar ambiente de partículas finas (PM2,5).  

A lista de poluentes atmosféricos tidos em consideração na avaliação e gestão da qualidade do ar 

ambiente no âmbito do decreto–lei supra referido inclui: Dióxido de enxofre, Dióxido de azoto, Óxidos 

de azoto, Partículas em suspensão (PM10 e PM2,5), Chumbo, Benzeno, Monóxido de carbono, 

Ozono, Arsénio, Cádmio, Níquel, Benzo(a)pireno, como indicador de hidrocarbonetos aromáticos 

policíclicos e Mercúrio. 

No quadro que se segue, apresenta-se um resumo dos valores limite para a proteção da saúde 

humana para os poluentes dióxido de enxofre, dióxido de azoto, monóxido de carbono e PM10. 

 

Tabela 4 - Valores limite para a proteção da saúde humana para os poluentes dióxido de enxofre, dióxido de 

azoto, monóxido de carbono e PM10 

Poluente 
Período de 
referência 

Valor limite 
Margem de 
tolerância 

Dióxido de 
enxofre - SO2 

Uma hora 350g/m3, a não exceder mais de 24 vezes por ano civil 150 μg/m3 (43 %) 

Um dia 125g/m3, a não exceder mais de 3 vezes por ano civil Nenhuma 

Dióxido de azoto 
- NO2 

Uma hora 200μg/m3, a não exceder mais de 18 vezes por ano civil Nenhuma 

Ano civil 40μg/m3 Nenhuma 

Monóxido de 
carbono - CO 

Máximo diário 
das médias de 

oito horas. 
10 mg/m3 60% 

Partículas 
Um dia 50 μg/m3, a não exceder mais de 35 vezes por ano civil 50% 

Ano civil 40μg/m3 20% 

Descrição e justificação do plano de amostragem 

A avaliação de impactes sobre a qualidade do ar originados pela exploração de um traçado rodoviário, 

foi efetuada através de cálculos de estimativas, baseados igualmente em previsões ou expectativas 

que podem desviar-se, de forma considerável, da realidade. 

É importante referir que a exploração de uma via rodoviária, pode originar uma certa degradação da 

qualidade do ar devido ao acréscimo de emissões de poluentes atmosféricos originados pelo tráfego 

automóvel. Esta degradação, pode implicar repercussões negativas sobre as atividades económicas 

(principalmente sobre a agricultura) bem como sobre a qualidade de vida e a saúde pública das 

populações que habitam nas imediações da zona de atravessamento do traçado. 
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No caso do traçado rodoviário em estudo e, tal como referido anteriormente, são expectáveis impactes 

negativos sobre a qualidade do ar na zona envolvente, esperando-se um agravamento desta situação 

ao longo do tempo devido ao aumento expectável dos fluxos de tráfego. 

Através da análise da conformidade com a legislação aplicável e apuramento das causas que estão 

na origem de eventuais situações de desconformidade, a monitorização a desenvolver deverá permitir 

a avaliação da eficácia das medidas preconizadas, bem como da necessidade de aplicação de novas 

medidas de minimização. 

Parâmetros a monitorizar 

A seleção dos parâmetros a considerar na monitorização da qualidade do ar atende aos tipos de 

poluentes principais contidos nas emissões do tráfego automóvel, bem como ao facto do Plano de 

Monitorização apresentar como um dos objetivos principais a avaliação dos impactes na qualidade do 

ar, originados pela exploração do lanço rodoviário. 

Atendendo a estes fatores, propõe-se a análise, em cada campanha de monitorização, tanto na fase 

prévia à exploração, como na fase de exploração, dos seguintes parâmetros: 

- Monóxido de carbono (CO); 

- Dióxido de Carbono (CO2); 

- Partículas (PM10); 

- Dióxido de Enxofre (SO2); 

- Dióxido de Azoto (NO2). 

A realização das amostragens incluirá a medição da direção e velocidade do vento e da temperatura 

do ar. 

Pontos de amostragem 

A seleção dos pontos de amostragem teve em consideração a existência, na envolvente da estrada 

de recetores sensíveis. 

A seleção dos pontos de amostragem deverá permitir obter informações acerca da qualidade do ar, 

antes da fase de exploração, permitindo uma validação dos impactes previstos nesta matéria. 

Para o lanço rodoviário em estudo, propõe-se a realização das campanhas de monitorização nos 

locais referidos seguidamente: 
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 zona do aglomerado urbano das Freguesias de Bougado (São Martinho e Santiago), concelho 

da Trofa; e 

 freguesias de Ribeirão e Lousado, concelho de Vila Nova de Famalicão. 

 

 

Periodicidade das amostragens 

Antes do início da fase de construção deverá ser efetuada uma campanha de análise, por forma a 

estabelecer um quadro de referência relativamente à qualidade do ar da zona em estudo. 

Para a fase de exploração da via rodoviária, propõe-se a realização de amostragens semestrais (2 

campanhas / ano — Verão e Inverno). 

A duração de cada campanha de amostragem deve ser de 7 (sete) dias, de forma a abranger situações 

de dias úteis e fins-de-semana. 

A frequência da amostragem deve ter em linha de conta eventuais alterações nos fatores: volumes de 

tráfego, duração do período seco e do período húmido. Alterações significativas nestes fatores podem 

justificar a realização de campanhas de amostragem adicionais, ao longo do ano. 

As amostragens a efetuar em cada um dos períodos indicados, deverão ser efetuadas durante todos 

os anos, desde antes do início da fase de construção do traçado rodoviário, estendendo-se durante a 

fase de exploração. 

Esta periodicidade poderá ser reajustada em função dos resultados obtidos nas primeiras 

amostragens.  

Na eventualidade de se verificar a ocorrência de impactes significativos, ter-se-á que estudar e 

implementar as medidas de minimização adequadas. 

Técnicas e Métodos de Análise e Equipamentos Necessários 

Os métodos de análise a adotar na monitorização da qualidade do ar encontram-se estabelecidos na 

legislação aplicável. 

Os métodos indicados no quadro anterior são acreditados pelo Instituto Português de Qualidade. 

Para a realização das análises e medições anteriormente referidas, serão necessários os 

equipamentos e materiais indicados seguidamente:  
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 Equipamento de medição em contínuo; 

 Material para a recolha e acondicionamento de amostras (de partículas) em condições 

adequadas; 

 Material para o registo de dados observados no local (a incluir nos relatórios de 

monitorização); 

 Termómetro e anemómetro (para as leituras de campo da temperatura do ar e velocidade e 

direção do vento). 

A realização das campanhas de amostragem da qualidade do ar pressupõe a existência das condições 

necessárias para a recolha das amostras no local, nomeadamente a existência de uma plataforma ou 

local vedado para apoio e permanência dos equipamentos em condições seguras (contra roubos ou 

danificação dos equipamentos) e de apoio aos meios humanos e materiais a mobilizar. 

Seleção da entidade laboratorial para a realização da amostragem 

Os ensaios devem ser preferencialmente realizados por laboratórios acreditados para o efeito ou por 

laboratórios que participem em programas de controlo de qualidade gerido pelo laboratório nacional 

de referência, instituído pelo Sistema Português de Qualidade. 

Refira-se que a acreditação de um laboratório consiste num reconhecimento formal da competência 

desse laboratório para efetuar um dado conjunto de análises.  

Pelas razões mencionadas anteriormente, a seleção da entidade para a realização das amostragens, 

objeto da presente proposta de Plano de Monitorização, recairá sobre um laboratório acreditado. 

Apresentação de resultados 

Os resultados obtidos nas campanhas de amostragem a realizar e respetiva análise serão 

apresentados sob a forma de relatórios periódicos (por campanha de amostragem) e finais anuais. 

A entrega dos relatórios de monitorização deve ocorrer nos 30 a 45 dias posteriores às medições in 

situ e da recolha das amostras para análise. Estes relatórios incluirão: 

 Os locais de amostragem, os parâmetros determinados, os métodos de ensaio e os 

equipamentos e meios utilizados para a recolha e transporte das amostras; 

 A caracterização das condições de amostragem (principalmente no que se refere a dados 

meteorológicos); 

 A análise dos resultados obtidos face à legislação aplicável; 

 O levantamento de outras fontes de poluição que possam afetar os resultados; 
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 A avaliação da eficácia das medidas de minimização implementadas. 

Os resultados obtidos nas amostragens deverão ser comparados com a legislação nacional e 

comunitária, assim como com os valores obtidos nas simulações efetuadas no EIA, de modo a verificar 

se o modelo utilizado foi adequadamente aplicado. 

No caso de se registarem violações significativas e persistentes dos valores limite aplicáveis à 

qualidade do ar, o relatório conterá ainda a repetição da simulação da emissão de poluentes 

atmosféricos da estrada (neste caso, com os valores reais de tráfego registados) bem como a revisão 

ao Programa de Monitorização para que o mesmo se apresente ajustado às reais necessidade de 

avaliação e controlo. Neste caso, o relatório deverá conter também (tal como referido anteriormente) 

uma descrição das medidas de gestão ambiental ou mesmo estruturais a implementar por forma a 

minimizar a situação.  

A adequabilidade do programa de monitorização à exploração do traçado em estudo deverá ser 

reavaliada de quatro em quatro anos, por forma a poder ajustar, se necessário, os locais, frequências 

e parâmetros de monitorização, sem prejuízo de outros aspetos que possam carecer de reformulação 

e melhoria. 

Meios necessários para a concretização do plano 

A realização das campanhas de amostragem da qualidade do ar pressupõe a existência das condições 

necessárias para a recolha das amostras no local, nomeadamente a existência de uma plataforma ou 

local vedado para apoio e permanência dos equipamentos em condições seguras (contra roubos ou 

danificação dos equipamentos) e de apoio aos meios humanos e materiais a mobilizar. 

Relação entre os Fatores Ambientais a Monitorizar e os Parâmetros Caracterizadores da 

construção, do funcionamento ou da desativação do Projeto 

No que se refere à fase de exploração do traçado rodoviário, a avaliação de impactes sobre a 

qualidade do ar é efetuada através de simulações / cálculos de estimativas, baseados igualmente em 

previsões ou expectativas que podem desviar-se, de forma considerável, da realidade. 

Assim, a alteração não prevista de certos parâmetros associados à exploração do traçado rodoviário 

podem influenciar o estado da qualidade do ar da zona envolvente do projeto. Neste contexto, a fim 

de acautelar eventuais desvios às previsões efetuadas no EIA, torna-se importante conhecer e 

controlar ao longo do tempo os parâmetros anteriormente referidos, entre os quais se destacam os 

volumes de tráfego que efetivamente se registarão na via em estudo. O tráfego constitui o parâmetro 
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mais importante associado à poluição do ar, uma vez que, constitui a fonte dos poluentes. A origem 

destes poluentes resulta da emissão dos gases de escape. 

Os parâmetros meteorológicos locais (principalmente a velocidade e direção do vento e a temperatura) 

têm também uma grande influência na possível ocorrência de eventuais situações de contaminação 

(de menor ou maior grau). Estes fatores de influência devem ser controlados, embora não sejam 

inerentes do projeto. 

O tipo de enquadramento paisagístico envolvente do traçado tem também influência sobre a dispersão 

de emissões atmosféricas e, por conseguinte, no respetivo estado de qualidade do ar.    

Uma degradação da qualidade do ar, pode implicar repercussões negativas importantes sobre as 

atividades económicas (principalmente sobre a agricultura) bem como sobre a qualidade de vida e a 

saúde humana das populações que habitam nas imediações da zona de atravessamento do traçado. 

Por forma a minimizar a probabilidade de ocorrência de situações de degradação dos recursos 

hídricos, e no que diz respeito aos dados e características do projeto, considera-se de extrema 

importância a avaliação e registo, ao longo do tempo, dos volumes de tráfego efetivamente associados 

ao traçado em estudo. Para tal deve-se proceder a contagens e estimativas periódicas deste 

parâmetro. Estes dados permitirão detetar possíveis diferenças aos valores estimados no projeto (no 

Estudo de Tráfego) e servirão para reavaliar periodicamente as simulações realizadas no EIA (do 

acréscimo de poluição do ar originado pela exploração da estrada).  

Em caso de desvios significativos, estas informações ajustadas à realidade constituem uma base de 

decisão para a alteração do programa de monitorização e, eventualmente, para a implementação de 

medidas de minimização adicionais. 

Tipo de Medidas de Gestão Ambiental a Adotar na Sequência dos Resultados do Programa de 

Monitorização 

No caso dos resultados obtidos no Programa de Monitorização se registarem (durante a fase de 

exploração do traçado) superiores aos valores limite estabelecidos na legislação nacional aplicável, 

dever-se-á atuar no sentido de se reduzir a concentração de poluentes da qualidade do ar, decorrentes 

da exploração da estrada.  

Neste cenário, dever-se-á efetuar um estudo específico da situação de inconformidade com a 

legislação, com o apuramento das causas que estão na origem desta situação e com a preconização 

de medidas que permitam minimizar este impacte.  
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As medidas de gestão ambiental a implementar no cenário anteriormente descrito deverão consistir, 

primeiramente no reforço do programa de monitorização (com aumento das frequências e locais de 

amostragem para eventual despiste da situação verificada). Caso os resultados obtidos evidenciem 

inequivocamente que o traçado constitui uma fonte de contaminação gravosa da qualidade do ar 

poderá, eventualmente, ser preconizada a implementação de um programa de restrição de circulação 

rodoviária (de veículos pesados e/ou ligeiros).     

Outras medidas deverão ser adotadas, independentemente dos resultados obtidos nas campanhas 

de monitorização, tais como a verificação e controlo do: 

 estado de manutenção e limpeza das estruturas da estrada; 

 estado de manutenção do coberto vegetal da envolvente, por forma a manter em cumprimento 

o estipulado no projeto de integração paisagística, evitando situações de solos a descoberto 

que potenciam a erosão e o arraste de partículas para a atmosfera.   

 

2.3. RUÍDO 

10 Indicar, no relatório de ensaio acústico, qual a altura acima do solo de cada medição, distância à 

fonte sonora principal e à fachada (ou outra superfície refletora) do edifício recetor. 

As medições experimentais, face à altura dos conjuntos de recetores sensíveis caraterizados, foram 

realizadas em todos os pontos de medição a 4 metros acima do solo. 

A localização dos pontos de medição foi definida com vista a caraterizar conjuntos de recetores, pelo 

que a distância à fachada sendo variável em função das singularidades locais, localizou-se a pelo 

menos 3 metros da fachada ou de superfícies refletoras significativas. 

Os resultados obtidos são derivados da conjugação de várias fontes de ruído existentes na envolvente, 

e os Pontos de medição apresentam as seguintes distâncias à principal fonte der ruído: 

 Ponto 1 ≈ 15 metros da EN104 / Rua João Paulo II; 

 Pontos 2, 3 e 4 – conjugação de várias fontes / não aplicável; 

 Ponto 5 ≈ 4 metros da EN14. 

11 Explicar como foi efetuada a correção dos níveis sonoros medidos nos pontos de medição para 

os pontos recetores. 

A estimativa do ruído de referência para os recetores individualizados, nos casos do Ponto 1 e 5, sob 

influência de determinada fonte em particular, foi efetuada considerando a variação energética em 
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função da distância dos recetores e do ponto de medição associado à principal fonte de ruído. Nos 

casos dos pontos 2, 3 e 4, cujo ambiente sonoro deriva de várias fontes, foram considerados os níveis 

medidos nos pontos de medição. 

12 Corrigir os níveis sonoros da situação de referência para R17, R25 e R26 tendo em conta que o 

mapa estratégico de ruído da Linha ferroviária do Minho aponta para ruído particular noturno 

superior a 55 dB(A); ainda de acordo com este mapa, R27 terá Ln>50dB(A); em consequência, 

aferir os valores nos 'Quadros 73 a 75 e 95 e a respetiva avaliação de impactes. 

Dada a escala de trabalho e a cartografia utilizada, os mapas estratégicos de ruído podem apresentar 

diferenças não desprezáveis quando comparadas à escala local. 

No entanto, não tendo sido possível aceder às propriedades privadas onde se inserem os referidos 

recetores, foi incorporada a ferrovia no modelo de simulação acústica desenvolvido para o projeto 

(incluindo muros e viadutos), e calculados os níveis sonoros, com o tráfego ferroviário atual, que se 

apresentam em seguida.  

No caso do recetor R17 importa ainda referir que a fachada exposta à ferrovia é diferente da fachada 

exposta ao ruído do projeto, pelo que se apresentam os resultados previsionais para as 2 fachadas 

(frente voltada para o projeto e traseira voltada para a ferrovia). 

Tabela 5 – Níveis sonoros de Ruído Particular e Ambiente com barreiras para a fase de exploração (2030) 

Recetores 
/ Ponto 

medição 

Ruído de 
Referência (Linha 

do Minho) 
Ruído Particular DL 

9/2007 

Ruído Ambiente DL 
9/2007 

Emergência 
Sonora 

Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden 

R17 
(frente) 

48 46 44 51 58 57 52 60 CUMPRE 58 57 53 61 CUMPRE 10 11 9 10 

R17 (trás) 64 67 60 68 54 53 49 57 CUMPRE 64 67 60 68 
NÃO 

CUMPRE 
0,3 0,4 0,3 0 

R25 52 49 46 54 53 52 48 56 CUMPRE 55 54 50 58 CUMPRE 3,2 5,4 4,2 4 

R26 61 57 56 64 50 49 45 53 CUMPRE 62 58 56 64 
NÃO 

CUMPRE 
0,7 1,1 0 0 

R27 62 58 55 63 49 48 43 51 CUMPRE 62 58 55 63 CUMPRE 0,2 0,5 0 0 

 

A análise do quadro anterior permite constatar que, em termos de Ruído Particular e de Ruído 

Ambiente, após a implementação das barreiras acústicas, para o ano 2030, nos recetores avaliados, 

prospetiva-se na fachada voltada para o projeto prospetiva-se o cumprimento dos valores limite de 

exposição aplicáveis – zona mista: Lden ≤ 65 dB(A) e Ln ≤ 55 dB(A), com exceção da fachada voltada 

para a Linha do Minho do R17 e do R26 onde se prevê a ultrapassem devido ao tráfego ferroviário. 
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Refere-se ainda que sendo a Linha do Minho, uma Grande Infraestrutura de Transporte e na sequência 

dos respetivos Mapas Estratégicos de Ruído, encontra-se em desenvolvimento um Plano de Redução 

de Ruído no âmbito do qual serão definidas as medidas necessárias implementar no cumprimento dos 

valores limite de exposição junto dos recetores sensíveis expostos ao ruído da ferrovia. 

13 Efetuar uma previsão dos níveis sonoros e avaliação de impactes mais detalhada, bem como 

apresentar medidas de minimização mais concretas, tendo em conta que a obra vai decorrer a 

grande proximidade (menos de 5 metros até cerca de 30 metros) de um conjunto alargado de 

recetores sensíveis (R1 a R20, R29, R30, R34, R41 e R42) que representa mais de metade dos 

recetores estudados. 

Estando o projeto em fase de Projeto Base, ou seja, de Anteprojeto, cujo grau de detalhe ainda é 

limitado, podendo inclusivamente haver ajustes do traçado em termos altimétricos na fase de projeto 

de execução, verifica-se que nessa fase, no âmbito do RECAPE, será efetuada a reavaliação de 

impactes de forma mais pormenorizada e definidas as medidas de minimização necessárias. 

14 Relativamente à parametrização do modelo construído para previsão dos níveis sonoros em fase 

de exploração da rodovia: 

• indicar equidistância das curvas de nível adotada no modelo digital de terreno; 

• adotar um valor de humidade relativa do ar mais realista de acordo com dados locais, do que assumir 

por defeito o valor de 70%; 

• adotar entre rotunda 3 4 e 4 5 valor máximo de 0,3 para coeficiente de absorção do solo face à 

significativa área impermeabilizada atual e futura com expansão da Continental Mabor (cfr. Quadro 

2.5a do método Cnossos Anexo da Diretiva 2015/996); 

• esclarecer qual a redução em dB adotada e fundamentar, com apresentação de estudos de caso, a 

adoção de 3dB de redução de ruído por aplicação do piso SMA 12, tendo em conta as velocidades de 

projeto e idade do piso para os cenários 2020, 2030 e 2040; 

• mencionar como foram consideradas, do ponto de vista acústico, as juntas de dilatação do viaduto 

da ponte sobre o rio Ave. 

Na modelação foi considerada a altimetria com curvas de nível com equidistância de 2 metros. 

Para a zona em causa não existem dados de humidade relativa média anual, pelo que foi efetuada 

com a humidade média de referência 70%, valor que nos mapas apresentados foi alterado para 83%. 

A zona de expansão da Mabor foi considerada na modelação, de forma semelhante ao edificado, com 

absorção de 0,0. O terreno envolvente é caraterizado por campos cobertos por vegetação rasteira, o 

que se coaduna com absorção do solo de 0,6 – solos semipermeáveis. 
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O pavimento com camada de desgaste do tipo SMA apresenta características de redução de ruído, 

em alguns casos superiores a 3 dB(A), no entanto no presente estudo foi considerada a atenuação 

máxima de 3 dB(A), em função da velocidade de circulação. A atenuação de pelo menos 3 dB(A) 

considerada advém de estudos realizados no âmbito da requalificação das rodovias sob concessão 

IP SA, e de bibliografia disponível, como por exemplo: 

 NAPA (2002) – “Designing and Constructing SMA Mixtures” – State-of-thePractice. National 

Asphalt Pavement Association, EUA. 

 EAPA (1998) - EAPA Statement on Heavy Duty Surfaces - The Arguments for Stone Mastic 
Asphalt. 

 Mourão, F. (2003) – “Misturas Asfálticas de Alto Desempenho Tipo SMA”. Dissertação de 

Mestrado. UFRJ, Rio de Janeiro. 

 Martinho F., Lanchas S., Nunez R., Batista F. e Miranda H. (2013) – A experiência portuguesa 

em misturas betuminosas do tipo SMA com fibras celulósicas, Atas do 7º Congresso 

Rodoviário Português, Lisboa, Porugal. 

 Martins M. (2014) – Contribuição para o Estudo da Atenuação Seletiva do Ruído de Tráfego 

Rodoviário. Tese de Doutoramento. Universidade de Coimbra. 

15 Proceder às seguintes alterações em todos os mapas de ruído: 

• incluir R1 na área simulada; 

• distinguir edificado sensível de não sensível, tornando visível a delimitação do edificado; 

• identificar inequivocamente cada recetor sensível com a respetiva numeração; 

• incluir a toponímia das ruas principais. 

No Anexo A do presente Aditamento, apresentam-se os mapas de ruído para o ano de tráfego 2030, 

com as alterações solicitadas. 

16 Tornar legível a legenda das classes de ruído do indicador Ln, na peça desenhada IRFEN 14-12. 

No Anexo A apresenta-se a reformulação das peças desenhadas, onde foi melhorada a legibilidade 

da legenda das classes de ruído. 

17 Incluir mapas de ruido para o ano de tráfego 2030, sem e com barreiras acústicas a implementar. 

No Anexo A apresentam-se os mapas de ruído para o ano 2030, com e sem barreiras acústicas. 

18 Efetuar a avaliação de impactes cumulativos com a Linha ferroviária do Minho entre Ermesinde 

e Lousado (que é uma grande infraestrutura de transporte), com o Metro do Porto (traçado 

proposto) e com a futura expansão da Continental Mabor. 
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Na resposta à Questão 12 apresenta-se a análise, considerando o tráfego ferroviário da Linha do 

Minho entre Ermesinde e Lousado. Importa ainda referir que após implementação das medidas a 

incluir no Plano de Ação de Ruído da Linha do Minho, a situação de referência considerada venha 

inclusivamente a ter níveis sonoros inferiores aos considerados e compatíveis com os valores limite 

de exposição aplicáveis. 

Relativamente ao projeto do Metro do Porto (traçado proposto), considerando comparativamente os 

traçados já existentes e os estudos associados, é previsível que a afetação do ambiente sonoro na 

área de influência do projeto objeto de EIA seja pouco significativo. 

A expansão da Continental Mabor será efetuada essencialmente através da construção de pavilhões 

industriais, com emissão sonora para o exterior semelhante à atual e pouco expressiva. Estando 

enquanto atividade ruidosa obrigada a cumprir os valores limite de exposição e o critério de 

incomodidade (artigos 11º e 13º do RGR), prospetiva-se que a afetação do ambiente sonoro junto dois 

recetores potencialmente afetados pelo projeto da rodovia, seja pouco significativa. 

19 No item 7.4.2, referir que são necessárias medidas de minimização sempre que se prevê a 

ultrapassagem dos valores limite de exposição e/ou da Regra das Boas Práticas, conforme 

constante das diretrizes da APA. 

No estudo desenvolvido no EIA, foi efetuada a análise da emergência sonora decorrente, prevendo-

se que, após implantação das barreiras acústicas preconizadas, os níveis sonoros não ultrapassem 

os valores limite de exposição e/ou da Regra das Boas Práticas. 

20 Esclarecer se os muros 1 a 3 terão algum revestimento com propriedades de absorção acústica, 

quais as suas dimensões e como foram considerados, do ponto de vista acústico, na simulação 

dos níveis sonoros da via. 

Na modelação efetuada, dado o detalhe do projeto em fase de projeto base, consideraram-se os muros 

como refletivos, não se prevendo, nesta fase, a necessidade de revestimento dos mesmos com 

material de absorção acústica. Esta situação será aferida na fase de projeto de execução. 

21 Aferir as medidas de minimização propostas face às alterações solicitadas no presente parecer. 

Face à análise apresentada, considera-se que as medidas de minimização propostas são suficientes 

ao cumprimento dos limites legais aplicáveis, o que deverá ser, no entanto, reavaliado na fase 

subsequente de projeto de execução. 

22 Atualizar a referência à norma portuguesa em vigor para medições de ruído ambiente, no item 

8.3.2. 
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As medições acreditadas de ruído ambiente são efetuadas seguindo o estabelecido nas normas  

NP ISO 1996-1:2011 e EP ISO 1996-2:2011, pois ainda que exista uma versão mais recente das 

referidas normas, a versão 2011 é a que está em vigor no sistema de acreditação do IPAC (documento 

OEC013 - IPAC), e conforme consta no certificado de acreditação, em anexo no relatório de medições 

acreditado. 

2.4. SISTEMAS ECOLÓGICOS 

23 Zonas de Estaleiro — apesar de referidas algumas das condicionantes para a escolha dos locais, 

será necessário proceder a esclarecimento sobre esta escolha, uma vez que, à partida, parecem 

já estar comprometidas áreas mais importantes do ponto de vista da conservação, 

designadamente as zonas onde se encontram localizadas áreas com características que as 

relacionam com Habitats prioritários. 

O Capítulo 6.8.1 descreve os aspetos ambientais do Projeto, tendo por base a situação de referência 

descrita e os respetivos valores ecológicos em presença, para cada uma das ações do mesmo. Assim, 

o referido para as zonas de estaleiro, no capítulo 6.8.1.1 mantém-se válido, destacando-se que, não 

obstante a referência a diferentes tipos de habitats, nenhum destes é considerado prioritário, 

acrescendo o facto de se encontrarem bem representados na região. Realça-se, contudo, que no 

capítulo 7.3.1 – medidas genéricas para a fase de construção, foi feita referência aos habitats 4030, 

91E0 e 9230, como uma das condicionantes à localização de estaleiros e parques de materiais. 

24 Na Figura 10 do EIA, na Linha de água, não identificada, está visível a respetiva galeria ripícola, 

mas a partir de determinado ponto, deixa de existir. Esclarecer esta situação. 

De acordo com o esclarecimento prestado pela Comissão de Avaliação no decorrer do processo de 

elaboração do presente Aditamento, de facto, a referência indicada no pedido de elementos não tem 

correspondência com o pretendido, uma vez que a mesma não está incluída na Peça processual 

Relatório Síntese, mas antes nas Peças Desenhadas, Vol. 3 do EIA. Assim, onde se lê Figura 10 do 

EIA, deverá ler-se Peça Desenhada com referência IRFEN-14-15 (1/2 e 2/2) - Carta de Biótopos e 

Habitats. 

A galeria ripícola deixa de existir a partir de determinado ponto apenas porque não está representada 

cartograficamente para além da área de estudo considerada. De facto, tal como referido na página 

160 do Relatório Síntese do EIA, designadamente: ”As unidades de vegetação consideradas 

corresponderam àquelas existentes numa área de até 200 metros em redor do traçado linear do 

Projeto.” do ponto 5.8.1.2 Flora, Vegetação e Habitats (onde se apresenta a metodologia dos trabalhos 

de campo realizados) a área amostrada e, por conseguinte, cartografada, corresponde a 200 m para 

cada lado do eixo da via do Projeto. Na realidade a vegetação ripícola estende-se para lá dos limites 
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cartografados, contudo, considera-se que a sua representação numa extensão superior não resultaria 

em nenhum benefício no que à avaliação de impacte diz respeito. 

25 Apresentar maior desenvolvimento da Figura 11 — Levantamento Funcional da AE. 

De acordo com o esclarecimento prestado pela Comissão de Avaliação no decorrer do processo de 

elaboração do presente Aditamento, deverá ler-se Peça Desenhada com referência IRFEN-14-16 - 

Planta Funcional. A qualidade da Peça desenhada, não é correspondida com o tratamento dado no 

Relatório Síntese, entendendo-se não existir uma ligação adequada entre o cartografado e o texto 

tratado no RS. Deverá haver maior esclarecimento dos elementos apresentados e, 

consequentemente, melhor tratamento dos mesmos no que aos Sistemas Ecológicos se refere. 

No Anexo A do presente Aditamento apresentam-se a planta funcional da área de estudo com 

representação da cartografia de biótopos, bem como com a cartografia de habitat. 

26 A metodologia seguida para identificação/verificação de ocorrência de quirópteros deverá seguir 

as orientações mais recentes do ICNF, 2017 "Diretrizes para a consideração de morcegos em 

programas de monitorização de Parques Eólicos em Portugal continental (Revisão outubro 

2017)". 

De acordo com o esclarecimento prestado pela Comissão de Avaliação no decorrer do processo de 

elaboração do presente Aditamento, estas são orientações do ICNF para a deteção de quirópteros, 

que são aplicáveis a projetos lineares, nomeadamente, a infraestruturas viárias. 

Pela informação disponível no Atlas dos morcegos de Portugal (Rainho et al., 2013), no 3º Relatório 

Nacional de Aplicação da Diretiva Habitats (2007-2012) (ICNF, 2014a), e no relatório da Análise dos 

dados do Programa de Monitorização de Abrigos Subterrâneos de Importância Nacional de Morcegos 

(1988-2012) (ICNF. 2014c), conclui-se que a área do projeto não se inclui em nenhuma área com 

importância significativa para as espécies deste grupo. 

De forma a completar esta análise, cruzou-se ainda a informação da área de estudo com a cartografia 

disponibilizada pelo ICNF para a análise de projetos instalação de linhas aéreas de distribuição e 

transporte de energia elétrica (ICNB, 2010). Apesar de o projeto em estudo ser uma estrada, 

considera-se que a tipologia de projeto tem algumas características relativamente semelhantes, 

ambos consistem em infraestruturas lineares. 

Como se verifica pela análise da Figura 1, a Cartografia de apoio à aplicação do “Manual de apoio à 

análise de projetos relativos à instalação de linhas aéreas de distribuição e transporte de energia 

elétrica”: Notas Explicativas (Fev.2010) (ICNB, 2010), demonstra a não existência de nenhuma área 

de importância para os morcegos num raio de mais de 15 km para a área de estudo (os abrigos mais 

próximos com importância situam-se no SIC Valongo). 
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Figura 8 – Localização da área de estudo relativamente aos locais com importância para morcegos segundo a 

Cartografia de apoio à aplicação do “Manual de apoio à análise de projetos relativos à instalação de linhas 
aéreas de distribuição e transporte de energia elétrica” 

 

Por todos estes motivos considerou-se que, com base na informação bibliográfica disponível, nesta 

fase não se justificava uma inventariação específica dos morcegos com vista a avaliar o seu impacte.     

Ainda assim, tendo em conta a informação solicitada, propõe-se a realização de um plano de 

monitorização de quirópteros, com início na fase construção, de forma a poder complementar a 

informação já analisada no EIA, conforme adiante desenvolvido na resposta à questão 37.  

27 Os Inventários da Fauna, não estão identificados nas Figuras, aspeto que deve ser corrigido. 

Igualmente deve ser efetuada uma descrição das principais caraterísticas quanto às espécies da 

fauna, na mesma linha do apresentado para a Flora. 

28 As zonas selecionadas para os transeptos deverão ser identificadas e cartografadas, também a 

escala adequada e descritas as composições faunísticas de cada inventário — e não apenas 

sobre a forma de Lista e Quadro síntese de grupos de espécies tal como apresentado. 

 

No Desenho IRFEN14-EIA-ADIT-00.1 apresenta-se o mapa dos transectos e pontos de escuta 

realizados na área de estudo, à escala 1:2.000, onde consta a numeração dos pontos de escuta. 
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Relativamente à fauna, na área de estudo foram realizadas duas tipologias principais de inventários, 

os pontos de escuta para a identificação das aves (PE) e os transectos percorridos a pé em que se 

procurou identificar as espécies de anfíbios, répteis e mamíferos, recorrendo a métodos de prospeção 

especifica para cada caso. Os resultados de cada uma dos inventários encontram-se sistematizados 

na Tabela 6 e na Tabela 7. 

Tabela 6 – Listas de espécies de aves identificadas nos 7 pontos de escuta efetuados 

PE1 PE2 PE3 PE4 PE5 PE6 PE7 

Streptopelia 

decaocto 

Streptopelia 

decaocto 

Sylvia 

melanocephala 

Periparus ater Ardea cinerea Passer 

domesticus 

Carduelis 

chloris 

Troglodytes 

troglodytes 

Passer 

domesticus 

Corvus corone Certhia 

brachydactyla 

Motacilla cinerea Phoenicurus 

ochruros 

Passer 

domesticus 

Passer 

domesticus 

Turdus merula Garrulus 

glandarius 

Cisticola juncidis Cettia cetti Turdus merula Phoenicurus 

ochruros 

Phoenicurus 

ochruros 

Serinus serinus Serinus serinus Carduelis chloris Troglodytes 

troglodytes 

Erithacus 

rubecula 

Saxicola 

torquatus 

Saxicola 

torquatus 

Erithacus 

rubecula 

Erithacus 

rubecula 

Garrulus 

glandarius 

Turdus merula Parus major Turdus merula 

Turdus merula Sylvia 

atricapilla 

Saxicola 

torquatus 

Erithacus 

rubecula 

Serinus serinus Garrulus 

glandarius 

Serinus serinus 

Serinus serinus Parus major 

 

Troglodytes 

troglodytes 

Erithacus 

rubecula 

 

Sturnus 

unicolor 

 

Fringilla 

coelebs 

 

Turdus merula Sylvia atricapilla 

  

 

Sturnus 

unicolor 

 

Sylvia atricapilla Parus major 

  

 

Periparus ater 

 

Parus major Corvus corone 

  

   

Fringilla coelebs Garrulus 

glandarius 

  

   

Lophophanes 

cristatus 

Prunella 

modularis 

  

   

Corvus corone Motacilla alba 

  

    

Aegithalos 

caudatus 
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Tabela 7 – Listas de espécies de vertebrados terrestres (excluindo avifauna) identificados nos transectos da 

margem direita e margem esquerda do rio ave na área de estudo 

TR margem direita TR margem esquerda 

Pelophylax perezi  Pelophylax perezi  

Talpa occidentalis Podarcis bocagei 

Rattus norvegicus Talpa occidentalis 

Lutra lutra Oryctolagus cuniculus 

 

Vulpes vulpes 

 

Lutra lutra 

 

Assim, para a identificação das aves foram realizados 7 pontos de escuta que procuraram abranger 

os diferentes biótopos presentes na área de estudo.  

No ponto PE1, localizado numa área agrícola confinante como uma zona urbanizada, foram 

confirmadas no terreno 7 espécies de aves, todas elas muito comuns a nível regional e nacional, 

estando presentes numa grande diversidade de habitats incluindo áreas fortemente humanizadas.  

O ponto PE2 foi efetuado no limite de numa área identificada como área florestal/ajardinada com uma 

zona maioritariamente agrícola. Nesse local foi possível inventariar 10 espécies, na sua maioria na 

área arborizada, com destaque para vários chapins-carvoeiros identificados nos sobreiros.  

O ponto PE3, realizado numa área dominada por matos, rodeada por povoamentos florestais foi um 

dos locais com menos número de espécies inventariadas, tendo apenas sido confirmadas no local 6 

espécies de aves, das quais apenas a toutinegra-de-cabeça-preta (Sylvia melanocephala) e o cartaxo 

(Saxicola torquatus) foram observados especificamente na zona de matos. As restantes 4 espécies 

foram observadas em voo sobre o local ou na orla dos povoamentos florestais em redor deste local.  

O ponto PE4, realizado na orla de uma pequena mancha de carvalhal com um campo agrícola foi um 

dos locais com maior diversidade de aves identificadas. Neste local foram observadas 13 espécies, 

essencialmente aves florestais, na sua maioria comuns neste tipo de habitats.  

O ponto PE5 realizado na margem direita do rio Ave, numa zona com uma galeria ripícola 

relativamente densa, foi o local com maior número de aves detetadas no decurso dos trabalhos de 

campo. Neste local foram identificadas 14 espécies, incluindo espécies tipicamente associadas aos 

rios e galerias ripícolas como a garça-real, a alvéola-cinzenta e o rouxinol-bravo. Neste caso, no local 

procurou-se ainda detetar outras espécies tipicamente associadas aos rios e com maior valor 
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conservacionista como o guarda-rios (Alcedo Atthis) ou o maçarico-das-rochas, no entanto, apesar da 

sua presença ser considerada potencial, neste local não foi possível confirmar a sua presença. 

Nos pontos PE6 e PE7 localizados ambos em áreas agrícolas na margem direita do rio ave, em ambos 

os casos, próximo de uma pequena ribeira, as comunidades detetadas foram relativamente pobres, 

tendo sido identificadas apenas 7 espécies em cada uma deles, sendo os elencos de ambos 

constituídos por espécies muito comuns.    

No caso dos transectos, estes foram divididos apenas em dois: um na margem esquerda e outro na 

margem direita do rio Ave. Estes transectos procuraram atravessar grande parte da área de estudo, 

abrangendo os diferentes tipo de biótopos presentes. Nos transectos foi dada especial atenção às 

zonas ripícolas, pela maior diversidade geralmente associada a esses locais, que servem muitas 

vezes de refúgios e/ou como corredores de dispersão das espécies faunísticas. Em ambos os 

transectos a diversidade identificada foi muito reduzida, tendo sido apenas confirmadas 7 espécies: 

um anfíbio, um réptil e 5 mamíferos, destacando-se a identificação de lontra (espécie listada no anexo 

II da diretiva habitats) em ambas as margens do rio Ave. A rã-verde foi também identificada nos trajetos 

de ambos os lados do curso principal do Ave e numa pequena ribeira da margem direita, próximo do 

ponto PE6. Na margem esquerda, nas áreas de povoamentos florestais e matos foram detetados 

indícios de presença de coelho-bravo e raposa. 

29 Na página 163, o Quadro 26, refere 26 espécies da avifauna confirmadas e na Listagem 

apresentada no Anexo F, apenas constam 23. Este Quadro deve ser verificado e corrigido. 

Tanto no Quadro 26, como no Anexo F, constam 26 espécies confirmadas: Ardea cinerea, Streptopelia 

decaocto, Motacilla alba, Motacilla cinerea, Troglodytes troglodytes, Prunella modularis, Erithacus 

rubecula, Phoenicurus ochruros, Saxicola torquatus, Turdus merula, Sylvia atricapilla, Sylvia 

melanocephala, Cettia cetti, Cisticola juncidis, Aegithalos caudatus, Lophophanes cristatus, Parus 

major, Periparus ater, Certhia brachydactyla, Corvus corone, Garrulus glandarius, Sturnus unicolor, 

Passer domesticus, Carduelis chloris, Fringilla coelebs, Serinus serinus. 

30 Identificar os Inventários da Flora, Vegetação e Habitats — pág. 169, Ponto 5.8.2.4. 

Os inventários da Flora, Vegetação e Habitats encontram-se identificados na Figura 78, página 159, 

Ponto 5.8.1.2 do EIA. As listagens de espécies estão descritas nos seguintes anexos do Volume 2 – 

Anexos Técnicos do EIA: 

Anexo F.1. – Instrumentos Legais para a proteção de espécies e habitats; 

Anexo F.2 – Elenco florístico da área de estudo; 

Anexo F.3 – Elenco faunístico da área de estudo 
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31 Apresentar a cartografia dos Habitas a escala adequada à dimensão do Projeto. 

No Desenho IRFEN14-EIA-ADIT-01 – Carta de Habitats, constante do Anexo A do presente 

Aditamento, apresenta-se a cartografia de habitats à escala 1:2000, para uma melhor leitura. 

32 Apresentar fotografias elucidativas do estado atual dos locais inventariados, quer para a Flora, 

quer para a Fauna. 

Apresentam-se, de seguida, as fotografias dos locais inventariados, para a Flora e para a Fauna. 

 Relativamente à Flora apresentam-se as imagens seguintes: 

  

Figura 9 – Local de realização do inventário 1 da 

Flora 

Figura 10 – Local de realização do inventário 2 da 

Flora 



 

 
 

 
 

 

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

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – ADITAMENTO 

EN14_PB_011_EIA_ADT.docx  

Agosto 2019  43 

  

Figura 11 – Local de realização do inventário 3 da 

Flora 

 

Figura 12 – Local de realização do inventário 4 da 

Flora 

 

  

Figura 13 – Local de realização do inventário 5 da 

Flora 

Figura 14 – Local de realização do inventário 6 da 

Flora 
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Figura 15 – Local de realização do inventário 7 da 

Flora 

Figura 16 – Local de realização do inventário 8 da 

Flora 

  

Figura 17 – Local de realização do inventário 9 da 

Flora 

 

Figura 18 – Local de realização do inventário 10 da 

Flora 

 

 

Figura 19 – Local de realização do inventário 11 da Flora 
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 No que diz respeito à Fauna apresentam-se as imagens seguintes: 

  

Figura 20 – Local de realização do ponto de escuta 1 Figura 21 – Local de realização do ponto de escuta 2 

  

Figura 22 – Local de realização do ponto de escuta 2 Figura 23 – Local de realização do ponto de escuta 4.1 

  

Figura 24 – Local de realização do ponto de escuta 4.1 Figura 25 – Local de realização do ponto de escuta 5 
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Figura 26 – Local de realização do ponto de escuta 6 Figura 27 – Local de realização do ponto de escuta 7 

  

Figura 28 – Local de realização do transeto margem 

direita 1 

Figura 29 – Local de realização do transeto margem 

direita 2 
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Figura 30 – Local de realização do transeto margem 

direita 3 

Figura 313 – Local de realização do transeto margem 

esquerda 1 

  

Figura 32 – Local de realização do transeto margem 

esquerda 2 

Figura 33 – Local de realização do transeto margem 

esquerda 3 

 

33 Identificar as zonas de concentração de Flora exótica invasora, designadamente, as espécies 

arbóreas e arbustivas mais preocupantes em termos de ocupação do solo, em cartografia e a 

escala adequada. 

No que refere às zonas de concentração de flora exótica invasora há a assinalar algumas situações, 

nomeadamente aquelas referidas de seguida: 

 Zona 1 - o campo onde foi efetuado o Inventário 1 apresenta erva-das-pampas (Cortaderia 

selloana); 

 Zona 2 - a zona agrícola onde foi efetuado o Inventário 2 apresenta uma bordadura com 

robínia (Robinia pseudoacacia); 

 Zona 3 - na zona do inventário 7, na margem direita do rio Ave, existe uma galeria ripícola 

bastante alterada e degradada com acácia-austrália (Acacia melanoxylon) e mimosa (Acacia 

dealbata). 

Na figura seguinte apresentas a localização das 3 zonas mencionadas. 
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Figura 34 – Localização das zonas de concentração de flora exótica invasora 

 

34 São referidas intervenções sobre diversas linhas de água, no entanto, nada é descrito sobre as 

implicações destas intervenções no que se refere à ecologia, nomeadamente, a afetação de 

galerias ripícolas, as intervenções nos leitos dos cursos de água, etc. Estas ações devem ser 

justificadas também sobre a ecologia das linhas de água e áreas adjacentes e diretamente com 

elas relacionadas. 

Tal como referido no descritor Recursos Hídricos Superficiais, na respetiva descrição da situação de 

referência e na identificação e avaliação de impactes, bem como no seguimento do indicado no 

descritor dos Sistemas Ecológicos, o Projeto irá provocar interações ambientais sobre as linhas de 

água, havendo a destacar a este propósito o rio Ave. Contudo, e tal como referido no EIA, a fauna 

piscícola existente tem presença confirmada na maioria dos rios do Norte de Portugal, correspondendo 

a espécies relativamente abundantes a nível regional.  

Por outro lado, do ponto de vista da flora e da respetiva vegetação ripícola, importa destacar a 

existência do Habitat 91E0pt1 (habitat prioritário da Diretiva Habitats) e esse, apenas foi identificada 

numa pequena área, convenientemente referida no EIA e representado na Figura 84 do RS e Desenho 

IRFEN-EIA-ADIT-01 do Anexo A do presente documento (Cartografia de Habitat), sendo que a mesma 
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não será afetada pelo Projeto, dado que se prevê o seu atravessamento pela nova Ponte sobre o rio 

Ave. Refere-se ainda que o projeto da Ponte sobre o rio Ave encontra-se em fase de Estudo Prévio, 

prevendo-se já nesta fase que os respetivos pilares não serão implantados no leito menor do rio. 

Importa referir que a vegetação potencialmente afetada junto à linha de água, onde o Projeto tem 

interação, nomeadamente a ribeira de Ferreiros, não possui condições para serem classificados como 

habitat 91E0pt1, dado encontrarem-se estruturalmente simplificados e com existência de espécies de 

flora exótica. Quanto a esta linha de água, importa referir que se trata de um curso de regime 

temporário, onde o escoamento só é evidente nas alturas mais húmidas do ano. 

Refere-se ainda que sobre esta linha de água, no âmbito das medidas de minimização e compensação 

de impactes sobre as zonas ameaçadas por cheias, prevê-se o seu reperfilamento, bem como a 

eliminação de eventuais espécies invasoras e o reforço e/ou recuperação da galeria ripícola, conforme 

referido no capítulo 7.2.2 do RS, referente às medidas a desenvolver em fase de Projeto de Execução, 

sobre os Recursos Hídricos. 

35 Considera-se redutora a avaliação feita sobre a determinação do valor faunístico da área de 

estudo; entende-se que este aspeto deve ser mais desenvolvido e mais esclarecedor quanto aos 

valores apresentados — percentagens, baseadas em n.° de espécies locais, comparadas com 

valores nacionais; escalas em causa; proporção de troço de estrada vs área do País. 

O raciocínio a apresentar deve ser esclarecedor, com base em dados válidos, para que as conclusões 

daí retiradas possam também ser válidas — no EIA, toda a avaliação termina com a conclusão de que 

não haverá verdadeiros impactes sobre a ecologia, com base, por exemplo, na conclusão de que a 

pouca probabilidade de presença de determinada espécie é equivalente à sua inexistência; a 

conclusão tirada sobre o valor faunístico das áreas a afetar é muito reduzido, também com base numa 

análise macro, e partindo do princípio de que não havendo espécies da Fauna e da Flora prioritárias, 

não há valores a conservar e a valorizar (exceção feita no apresentado relativo ao projeto de ampliação 

da Continental Mabor, em que foi exigido um Estudo Hidrológico). 

Especificamente no referido quanto ao raciocínio esclarecedor, designadamente no que concerne “à 

conclusão de que a pouca probabilidade de presença de determinada espécie é equivalente à sua 

inexistência” importa esclarecer que tal significa que se considerou que na área não existia habitat 

adequado para a sua presença. Neste sentido, considera-se que a sua ocorrência, quando exista, 

deverá ser apenas ocasional pois não se considera existirem no local condições adequadas ao 

estabelecimento de populações e/ou indivíduos dessas espécies. 

Quando é referido no esclarecimento “a conclusão tirada sobre o valor faunístico das áreas a afetar é 

muito reduzido, também com base numa análise macro, e partindo do princípio de que não havendo 

espécies da Fauna e da Flora prioritárias, não há valores a conservar e a valorizar (exceção feita no 
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apresentado relativo ao projeto de ampliação da Continental Mabor, em que foi exigido um Estudo 

Hidrológico)” importa referir que no caso da fauna, as espécies confirmadas e com presença provável 

são praticamente todas espécies com grande plasticidade e mobilidade, com capacidade de se 

adaptar à maioria impactes previstos quer para as fases de construção quer de exploração, e que 

após um possível período de exclusão essencialmente durante a fase de construção (devido aos 

impactes identificados) deverão voltar a utilizar as mesmas áreas. Neste sentido, o valor da área é, tal 

como considerado no estudo, reduzido como se demonstra pela comparação com os elencos 

faunísticos nacionais e dos distritos de Braga e Porto.  

Neste caso, com exceção de algumas espécies aquáticas (como a lontra, garça-real, alvéola-cinzenta, 

entre outras), a maioria das espécies descritas são consideradas generalistas sendo a sua associação 

específica a biótopos pouco relevante. Por esse motivo, optou-se por não explorar demasiado a 

análise do valor dos biótopos porque a presença destas espécies não está diretamente relacionada 

com nenhum biótopo específico. Neste caso optou-se por destacar apenas a importância intermédia 

das duas áreas em que foi detetada maior riqueza específica nos trabalhos de campo e onde se prevê 

que as comunidades podem apresenta maior valor: a área ripícola e uma pequena mancha de 

carvalhal na margem esquerda.  

Apesar do reduzido valor são ainda assim identificados os principais impactes previstos tendo sido 

proposto como medida de minimização a adaptação das passagens hidráulicas de forma a promover 

a passagem de fauna com redução do risco de mortalidade por atropelamento. 

Por último, o texto entre o título 5.8.2.3 Fauna (página 163 do relatório síntese do EIA) e o título Valor 

Faunístico da Área de Estudo (página 166 do relatório síntese do EIA) deverá ter a seguinte leitura: 

“De forma geral, a área de estudo apresenta uma reduzida diversidade e abundância de espécies. 

Tendo em consideração a localização do projeto em estudo, este facto era expectável devido ao 

elevado nível de alteração dos habitats por ação humana.  

Tanto pela informação bibliográfica consultada como pelos dados obtidos nos trabalhos de campo 

verifica-se que além da reduzida diversidade faunística, a maioria das espécies presentes apresenta 

hábitos generalistas, estando por isso bem adaptadas a diferentes habitats com elevada perturbação 

humana.  

A informação da riqueza específica de cada grupo faunístico encontra-se resumida no Quadro 26. O 

elenco completo das espécies e respetivos estatutos encontra-se listada no Anexo F1 – Inventários 

faunísticos, apresentado no volume de Anexos Técnicos do EIA. 
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Tabela 8 - Quadro síntese dos grupos faunísticos analisados, com informação da riqueza de espécies e grau de 

ameaça 

Grupo 
Faunístico 

Confirmado 

Pesquisa Bibliográfica 

Total 

Espécies com estatuto 

Provável 
Pouco 

Provável 
LVVP (CR, 

VU, EN) 
Diretiva Aves 

/ habitats 

Avifauna 26 39 11 79 3 4 

Anfíbios 1 4 3 8 1 5 

Répteis 1 7 5 13 2 3 

Mamíferos 5 9 7 17 0 6 

Peixes 0 5 2 7 2 5 

 

Numa primeira análise verifica-se que o total de espécies descritas, incluindo as consideradas pouco 

prováveis representa apenas cerca de 30% do total do elenco espécies classificadas para o território 

continental de Portugal. Mesmo a nível regional, considerando como referência os distritos de Braga 

e Porto, em que a área se insere, verifica-se que o total de espécies potenciais descritas para esta 

área representa cerca de 54% do total das espécies descritas para estas regiões. Verifica-se assim 

que das 123 espécies de aves reprodutoras descritas para a esta região no Atlas das aves 

reprodutoras de Portugal (Equipa Atlas, 2008), apenas 75, correspondente a cerca de 60%, são 

descritas para este local (4 das 79 espécies descritas como potenciais são aves que não reproduzem 

em Portugal, não tendo por isso sido consideradas nesta análise). Além disso, pelo menos 11 das 

espécies descritas não têm na área habitat de ocorrência adequado sendo por isso consideradas 

como pouco prováveis, ou seja, apenas poderão ocorrer no local de forma mais ou menos ocasional. 

Relativamente às espécies da herpetofauna, das 37 espécies dadas para os distritos de Braga e Porto 

(Loureiro et al., 2008), apenas 21 foram consideradas como potenciais (cerca de 57%), com pelo 

menos oito destas consideradas como pouco prováveis, ou seja, sem presença de habitat favorável 

aa sua ocorrência. No caso dos mamíferos não voadores, verifica-se sensivelmente a mesma 

proporção, com presença potencial de apenas 20 da 39 espécies descritas para a região (Porto e 

Braga), correspondendo a cerca de 51%, das quais 6 são ainda consideradas como pouco prováveis 

pela ausência, degradação ou fragmentação dos tipos de habitat adequados para essas espécies. No 

caso dos quirópteros verifica-se o caso de maior diferença entre a área de estudo a riqueza descrita 

a nível regional, tendo sido apenas descritas para a área apenas 10% espécies, duas (uma delas, 

Nyctalus leisleri, considerada como pouco provável pela reduzida dimensão dos seus potenciais 

biótopos de ocorrência) das 20 identificadas para a região por Rainho et al., (2013). Esta diferença 

verifica-se porque na envolvente da área de estudo (numa faixa de 10km), não são conhecidos abrigos 

com importância significativa para a conservação de espécies deste grupo, enquanto que a nível desta 
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região existem mesmo alguns abrigos definidos como abrigos de importância nacional (abrigos 

Amarante I,  Amarante II; ICNF, 2014c).  

Relativamente aos peixes, foi considerada a presença das espécies apenas no rio Ave, verificando-

se que neste local podem ocorrer essencialmente 7 das 14 espécies descritas para este rio, sendo 

que a maioria das espécies não presentes na área de estudo são espécies exóticas presentes nas 

albufeiras deste curso de água.   

Relativamente aos estatutos de conservação, verifica-se que no total das espécies, incluindo as 

espécies pouco prováveis apenas 8 são consideradas ameaçadas em Portugal, o que representa 

menos de 6% do total das espécies ameaçadas a nível nacional, e apenas 2% das espécies 

identificadas para a área de estudo. Mesmo comparando com as espécies que ocorrem a nível 

regional, verifica-se que para os distritos de Porto e Braga estão descritas pelo menos 28 espécies 

listadas com estatuto de Criticamente em Perigo, em Perigo ou Vulnerável. Desta forma na área 

apenas poderão ocorrer apenas cerca de 23% das espécies mais raras, e mesmo dessas 8 espécies 

apenas a enguia tem na área habitat favorável para a sua ocorrência (presença provável). 

A nível comunitário, 24 das espécies identificadas encontram-se listados nos anexos das diretivas 

Aves e Habitats (D.L. 140/99), representando cerca de 6% do total de espécies inventariadas. 

Por estes fatores, dada a reduzida riqueza específica detetada relativamente os totais nacionais e à 

região onde a área de intervenção se insere, e pelo reduzido número de espécies com estatuto de 

ameaça, a área de estudo pode-se considerar pouco relevante do ponto de vista faunístico. 

Por estes fatores, dada a reduzida riqueza específica e pelo reduzido número de espécies com 

estatuto de ameaça, a área de estudo pode-se considerar pouco relevante do ponto de vista faunístico. 

Avifauna  

As aves constituem o grupo faunístico mais abundante, tendo sido listadas 79 espécies como 

potencialmente presentes na área de estudo, que representam cerca de 30% do total de espécies 

descritas para Portugal continental e cerca de 61% das espécies reprodutoras descritas para os 

distritos de Porto e Braga (Anexo F.1).  

Sendo na sua maioria constituído por espécies comuns, abundantes e bem distribuídas a nível 

regional e nacional, no elenco avifaunístico estão descritas apenas 3 espécies com estatuto de 

ameaça em Portugal e 4 classificadas no anexo I da diretiva aves.  

As 3 espécies ameaçadas em Portugal são o Maçarico-das-rochas (Actitis hypoleucos), o Noitibó-

cinzento (Caprimulgus europaeus) e a Toutinegra-das-figueiras (Sylvia borin), todas classificadas 

como Vulneráveis pelo livro vermelho dos vertebrados de Portugal (Cabral et al., 2005). Na área de 

estudo, estas são descritas como espécies com ocorrência pouco provável. O Maçarico-das-rochas 
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(Actitis hypoleucos) é uma espécie que se encontra distribuída essencialmente ao longo das margens 

dos cursos de água, que utiliza essencialmente durante o período de invernada (também pode ocorrer 

como reprodutor, nidificando nas margens de cursos de água corrente, especialmente em zonas 

montanhosas), sendo que na área, as margens do rio ave não parecem apresentar as condições 

adequadas para a sua presença, podendo eventualmente estar presente nesta área de forma 

esporádica, durante períodos migratórios. As outras duas espécies, são espécies de hábitos 

terrestres, cujos habitats preferenciais (essencialmente florestais no caso do Noitibó-cinzento e 

bosques ripícolas ou bosquetes de folhosas no caso da Toutinegra-das-figueiras) são raros e muito 

fragmentados na área de estudo. Ambas são, espécies sensíveis, pouco comuns, evitando geralmente 

habitats muito fragmentados e perturbados como os habitats presentes na área de estudo.  

A nível internacional, das 4 espécies listadas anexos da diretiva Aves (Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 

de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro, e pelo Decreto-Lei n.º 156-A/2013, 

de 8 de novembro). O já referido Noitibó-cinzento, tem distribuição pouco provável na área de estudo, 

sendo que a Felosa-do-mato (Sylvia undata), a Cotovia-dos-bosques (Lullula arborea) e a Cegonha-

branca (Ciconia ciconia) têm presença provável nesta área. As duas primeiras são espécies residentes 

relativamente bem distribuídas a nível regional e nacional, estando essencialmente associadas a 

áreas de matos. Já a cegonha, atualmente em expansão na região, poderá ocorrer de forma ocasional 

na área. 

Mesmo entre as espécies sem estatuto de ameaça, não parecem ocorrer na área espécies pouco 

comuns a nível regional. De facto, os biótopos presentes parecem ser pouco relevantes para a maioria 

das espécies de aves presentes, que pela sua ecologia generalista, são espécies com grande 

capacidade de adaptação a diferentes tipos de ambientes.   

Desta forma, apesar das 79 espécies descritas, pode-se concluir que o valor de conservação deste 

grupo na área é reduzido.  

Anfíbios  

Das 7 espécies de anfíbios para a área de estudo (Anexo F.1), apenas a salamandra-lusitânica 

(Chioglossa lusitanica) se encontra classificada como ameaçada em Portugal (Vulneravel) pelo livro 

vermelho dos vertebrados de Portugal (Cabral et al., 2005). Apesar de se encontrar descrita para a 

envolvente (Loureiro, et al., 2008), a área de estudo não parece possuir as condições de habitat 

favoráveis à sobrevivência desta espécie, sendo por isso classificada como pouco provável. Esta é 

também uma das 5 espécies potenciais listadas nos anexos da diretiva Habitats (Decreto-Lei n.º 

140/99, de 24 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro, e pelo Decreto-Lei 

n.º 156-A/2013, de 8 de novembro). Dessas também a Rã-de-focinho-pontiagudo (Discoglossus 

galganoi) será pouco provável na área. Assim, apenas 3 das espécies prováveis ou confirmadas 

apresentam algum tipo de estatuto, sendo ainda assim espécies abundantes a nível regional. Mesmo 
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entre as espécies sem estatuto de ameaça, não parecem ocorrer na área espécies pouco comuns a 

nível regional. 

Répteis 

Para os répteis foram referenciadas 13 espécies para a área de estudo (Anexo F.1), cerca de 46% do 

total nacional de espécies deste grupo. Ainda assim, 5 delas são consideradas pouco prováveis, 

incluindo as duas classificadas com o estatuto Vulnerável em Portugal, a Víbora-cornuda (Vipera 

latastei) e a Cobra-lisa-europeia (Coronella austríaca). Estes dois ofídios embora se encontrem 

classificados para a área envolvente (ambos têm núcleos populacionais conhecidos na zona de Vila 

do Conde), pelo elevado nível de perturbação e degradação dos seus biótopos de ocorrência 

potencial, não deverão estar presentes na área de estudo. Entre as espécies listadas nos anexos 

diretiva Habitats, além da já referida a Cobra-lisa-europeia (Coronella austríaca), o Lagarto-de-água 

(Lacerta schreiberi) é também pouco provável na área. O lagarto-de-água apesar de ter uma 

distribuição quase continua ao longo das margens de linhas de água do Norte de Portugal não se 

encontra descrito para esta área específica do rio ave. Desta forma, a única espécie com presença 

classificada com estatuto de conservação significativo é a Lagartixa-ibérica (Podarcis hispanica), 

espécie listada no anexo B-IV da diretiva Habitats. Ainda assim, esta é também uma espécie comum 

a nível regional e nacional, devendo o seu estatuto à reduzida área geográfica de distribuição a nível 

europeu.  

Entre as espécies não listadas como ameaçada também não foram descritas para a área espécies 

pouco comuns a nível regional 

Mamíferos  

Na área de estudo referenciadas 17 espécies de mamíferos, incluindo duas espécies de morcegos 

(Anexo F.1). Todas as espécies presentes ou potencialmente presentes não são classificadas como 

ameaçadas em Portugal, encontrando-se bem distribuídas a nível regional e nacional.  

Entre as espécies identificadas apenas 6 estão listadas nos anexos da diretiva habitats, sendo que 4 

dessas são espécies classificadas como pouco prováveis na área de estudo: toirão (Mustela putorius), 

geneta (Genetta genetta), sacarrabos (Herpestes ichneumon) e morcego-arborícola-pequeno 

(Nyctalus leisleri). Tanto no caso dos três carnívoros como para o morcego-arborícola-pequeno, as 

características dos biótopos encontrados não aparentam ter condições adequadas para a presença 

destas espécies. A outra espécie de morcego, o morcego-anão (Pipistrellus pipistrellus), espécie com 

ampla distribuição a nível nacional e mais adaptada a habitats com maior perturbação humana, foi 

classificada como provável, estando listada no anexo B-IV.  

Por último, a lontra (Lutra lutra), listada nos anexos B-II e B-IV, foi a única espécie classificada 

confirmada nos trabalhos de campo. Sendo uma espécie estritamente associada aos cursos de água, 
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esta espécie encontra-se bem distribuída em Portugal, tendo sido detetados dejetos desta espécie ao 

longo das margens do rio Ave (Figura 81).  

 

Figura 35 – Dejetos de lontra detetados na margem do rio Ave 

 

Entre as espécies não listadas como ameaçada também não foram descritas para a área espécies 

pouco comuns a nível regional. 

Peixes 

Entre as espécies de peixes, na área de estudo referenciadas 7 espécies de mamíferos, incluindo 

classificadas como ameaçadas em Portugal, a enguia-europeia (Anguilla anguilla) e o bordalo 

(Tropidophoxinellus alburnoides). Destas, pela ausência de habitats aquáticos favoráveis, considera-

se a presença do bordalo como pouco provável, sendo a enguia única espécie ameaçada em Portugal 

com ocorrência provável. Apesar do seu estatuto, a enguia é ainda uma espécie bem distribuída nos 

rios nacionais, estando presente em todas as principais bacias hidrográficas. O seu estatuto deve-se 

à redução significativa dos seus efetivos, especialmente pelas ameaças às suas migrações 

(nomeadamente barragens, açudes e outros obstáculos, e captura excessiva de juvenis na entrada 

em meio dulciaquícola).  

A nível comunitário, todas as espécies piscícolas, não migradoras, autóctones, com presença 

potencial nesta área estão listadas nos anexos da diretiva Habitats. Isto deve-se ao facto de a maioria 

das espécies piscícolas não migradoras terem uma reduzida área geográfica de distribuição a nível 

europeu. As espécies autóctones prováveis nesta área, o barbo-comum (Luciobarbus bocagei), a boga 

do Norte (Pseudochondrostoma duriense) e o ruivaco (Achondrostoma oligolepis), são todas espécies 
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com presença confirmada na maioria dos rios do Norte de Portugal, sendo espécies relativamente 

abundantes a nível regional.  

36 Rever a avaliação de impactes ambientais e as medidas de minimização/compensação 

apresentadas sempre que aplicável, tendo em consideração o solicitado nos pontos anteriores. 

Face ao respondido nos pontos anteriores considera-se que a avaliação de impactes ambientais e as 

medidas de minimização/compensação apresentadas podem ser mantidas tal como apresentadas no 

EIA. 

37 Propor Planos de Monitorização para a Ecologia, de acordo com os pontos anteriores. 

São propostos 2 planos de monitorização relativamente à Ecologia. Um plano de monitorização para 

a Fauna e um outro para a Flora, Vegetação e Habitats. 

No âmbito do RECAPE propõe-se que sejam realizadas campanhas de referência, que constituirão a 

informação de referência para a monitorização nas fases de construção e de exploração. 

Apresenta-se de seguida o Plano de Monitorização da Fauna: 

Plano de Monitorização da Fauna 

1. INTRODUÇÃO 

Tendo em conta que a infraestrutura rodoviária em estudo terá previsivelmente impactes ao nível das 

comunidades faunísticas presentes, considera-se adequada a implementação de um plano de 

monitorização destas comunidades que permita a monitorização desses impactes, avaliando a sua 

verdadeira magnitude e significância, especialmente ao longo da fase de exploração. 

2. OBJETIVO 

Avaliação específica dos impactes da infraestrutura rodoviária nas comunidades faunísticas e 

avaliação da eficácia das medidas de mitigação propostas. 

3. PARÂMETROS A MONITORIZAR 

O programa de monitorização deve incluir a avaliação dos seguintes parâmetros: 

a) Monitorização das passagens adaptadas para fauna (passagens hidráulicas); 

- Verificação do estado das passagens de fauna 

- Identificação de indícios de utilização das passagens pela fauna terrestre 

b) Monitorização de atropelamentos; 

- Quantificação da mortalidade por atropelamento ou colisão com veículos 
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- Identificação de espécies mais sensíveis a este impacte 

- Identificação de pontos negros de mortalidade 

c) Monitorização da fauna não voadora (mamofauna e herpetofauna); 

- Riqueza específica 

- Abundância relativa 

d) Monitorização das comunidades de aves;  

- Riqueza específica 

-Abundancia relativa 

e) Monitorização de quirópteros;  

Amostragem Acústica 

- Riqueza específica 

- Abundancia relativa 

- Avaliação do uso da área por quirópteros 

Prospeção e monitorização de abrigos 

- Identificação dos indivíduos à espécie ou ao género; 

- Abundância (nº de indivíduos detetados); 

- Registo da presença de indícios de ocupação (nomeadamente guano, marcas de urina, 

cadáveres e marcas no teto). 

 

4. LOCAIS DE MONITORIZAÇÃO 

a) Monitorização das passagens adaptadas para a fauna 

- Todas as passagens para a fauna (passagens adaptadas ou específicas). Para tal, deve ser realizado 

um levantamento inicial das passagens com potencial para serem utilizadas no início da fase de 

exploração. 

b) Monitorização de atropelamentos 

- A monitorização dos atropelamentos deve ser realizada em todo o traçado da via para prospeção de 

cadáveres. 

c) Monitorização da fauna (mamíferos não voadores e a herpetofauna) 

- Esta monitorização deve ser coordenada em consonância com as monitorizações das passagens 

adaptadas para a fauna, de modo a coincidir as amostragens dos dois parâmetros. Assim, a 

monitorização da fauna deve ser efetuada através de transectos com 500m de comprimento, 

distribuídos ao longo dos caminhos e dos trilhos adjacentes a cada passagem para fauna. No total 

serão realizados 2 transectos por passagem adaptada para a fauna. 
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d) Monitorização da avifauna 

- A monitorização da avifauna deve ser coordenada com a monitorização das passagens adaptadas 

para a fauna, por uma questão de otimização dos trabalhos. Sugere-se a realização de dois pontos 

de amostragem de avifauna por passagem monitorizada, nas extremidades dos transectos propostos 

para a monitorização da fauna não voadora. 

e) Monitorização dos quirópteros 

Monitorização acústica 

- A monitorização dos quirópteros deve ser coordenada com a monitorização das passagens 

adaptadas para a fauna, por uma questão de otimização dos trabalhos. Sugere-se a realização de 

dois pontos de amostragem por passagem monitorizada, nos mesmos locais utilizados para a 

monitorização da avifauna. Sugere-se ainda a realização de dois pontos de amostragem, um em cada 

margem da futura ponte sobre o rio Ave.  

Prospeção e monitorização de abrigos 

- Deve-se proceder à pesquisa de todos os potenciais abrigos num raio de 2km. Todos os abrigos 

identificados devem ser alvo de monitorização regular. 

5. FREQUÊNCIA DE AMOSTRAGEM 

a) Monitorização das passagens adaptadas para a fauna 

- Trimestral, com uma amostragem em cada estação do ano, devendo-se prolongar pelo período de 2 

anos seguintes ao início da exploração da estrada. 

b) Monitorização de atropelamentos 

- Trimestral, devendo ser efetuada pelo menos uma vez em cada estação do ano, durante, no mínimo, 

os 2 primeiros anos de exploração. 

c) Monitorização da fauna (mamíferos não voadores e a herpetofauna) 

- Trimestral, devendo ser efetuada uma amostragem por cada época do ano. Esta amostragem deve 

ser efetuada no ano 0 (anterior à construção) e nos 2 anos seguintes ao início da fase de exploração. 

d) Monitorização da avifauna 

- Trimestral, devendo ser efetuada uma amostragem por cada época do ano: Primavera (época de 

reprodução da maior parte das espécies); Verão (dispersão dos juvenis); Outono (migração pós-

reprodutora); Inverno (espécies invernantes). Esta amostragem deve ser efetuada no ano 0 (anterior 

à construção) e nos 2 anos seguintes ao início da fase de exploração. 
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e) Monitorização dos quirópteros 

Monitorização acústica 

- Para a monitorização acústica de quirópteros deverão ser realizadas em três campanhas por ano, 

uma em cada um dos seguintes períodos: maio-junho, julho-agosto e setembro-outubro. Esta 

amostragem deve ser efetuada no ano 0 (anterior à construção) e nos 2 anos seguintes ao início da 

fase de exploração. 

Prospeção e monitorização de abrigos 

- A prospeção e monitorização de abrigos deverá ser realizadas em 4 campanhas anuais, de forma a 

assegurar a visita nas épocas mais sensíveis, nomeadamente: Inverno - época de hibernação (15 de 

dezembro a final de fevereiro); na primavera – época de criação da espécie M. myotis (15 de abril a 

final de maio); no verão – época de criação das restantes espécies (15 de junho a 15 de julho); outono 

(15 de setembro a final de outubro). Esta amostragem deve ser efetuada no ano 0 (anterior à 

construção) e nos 2 anos seguintes ao início da fase de exploração. 

6. TÉCNICAS DE AMOSTRAGEM E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS 

a) Monitorização das passagens adaptadas para a fauna 

Trimestralmente deve ser avaliado o estado de conservação e a manutenção da funcionalidade das 

passagens para as espécies de fauna terreste. A verificação da mortalidade junto às passagens de 

fauna pode indicar a existência de problemas com possíveis obstruções por vegetação, acumulação 

de resíduos, destruição, vandalismo, etc.. 

Deve igualmente ser determinado o tipo, estado e eficácia das passagens com registo dos seguintes 

parâmetros: 

I. Tipo de passagem (especifica para fauna ou adaptada); 

II. Posição da passagem e suas características biofísicas principais:  

- i) dimensões; ii) presença de obstrução (água ou lixo); iii) presença de estruturas laterais 

internas de auxílio à travessia; iv) coberto vegetal à entrada; v) luminosidade; vi) declive; vii) 

distância à próxima passagem; viii) distância às áreas urbanas.  

III. Registo de indícios de presença:  

- Colocação de estações de amostragem nas extremidades da passagem (aplicação no solo 

de um substrato fino, alisado com uma espátula numa área de 1x1m ou em toda a sua largura 

da passagem). As estações de amostragem devem ser depois verificadas todas as manhãs 

após a sua instalação num período mínimo de 5 dias. 
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IV. Quantificação e identificação das espécies de vertebrados terrestres que utilizam as 

passagens estudadas e avaliação da sua relação com as características dos biótopos 

envolventes. 

b) Monitorização de atropelamentos 

Devem ser realizados transectos lineares, em cada sentido da via para detetar possíveis cadáveres 

na estrada ou sua proximidade. Deve registar-se cada cadáver numa ficha de registo e marcada a sua 

coordenada com recurso a um GPS.  

Os dados obtidos devem ser tratados e inseridos num Sistema de Informação Geográfica (SIG) de 

modo representar graficamente as áreas de maior incidência de colisões e atropelamentos e identificar 

eventuais pontos negros de mortalidade.  

c) Monitorização da fauna (mamíferos não voadores e a herpetofauna) 

A monitorização da mamofauna não voadora e herpetofauna deve ser efetuada com base na procura 

de indícios de presença (pegadas, rastos, trilhos, dejetos) e por observação direta.  

O equipamento necessário para a realização deste trabalho inclui pelo menos: guias de campo, 

máquina fotográfica, GPS e caderno de campo.  

Os dados obtidos no trabalho de campo devem ser tratados e inseridos num Sistema de Informação 

Geográfica (SIG) de modo representar graficamente a área mediante os valores de abundância. 

d) Monitorização da avifauna 

A metodologia para cálculo da riqueza específica e abundância relativa das comunidades de aves 

deve consistir em 2 pontos de escuta com 5 minutos de duração, por passagem monitorizada. Durante 

o período de escuta devem recolher-se os seguintes dados:  

I. Hora do início  

II. Espécies observadas,  

III. Número de indivíduos por espécie,  

IV. Distância e posição relativamente ao observador (Considerar três classes de 

distancia: até aos 50 metros; dos 50 aos 100 metros, superior a 100m).   

O equipamento necessário para a realização do estudo inclui: binóculos (telescópio se necessário), 

GPS e caderno de campo. 

e) Monitorização dos quirópteros 

Acústica 

A avaliação do uso que as diferentes espécies de quirópteros fazem da área de estudo deverá ser 

realizada através do método de deteção acústica. Este método permite estimar a utilização que os 
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morcegos fazem da área de estudo, possibilitando a identificação das espécies ou grupos de espécies 

presentes e a frequência com que utilizam a área.  

Os censos acústicos devem iniciar-se meia hora após o pôr-do-sol e terminar 2 a 3 horas depois. A 

amostragem acústica em cada ponto terá a duração de 10 minutos e devem ser evitadas noites com 

condições meteorológicas adversas. Em cada ponto deve proceder-se à contagem do número de 

encontros (Bat Passes) (sequências de pulsos associados à passagem de morcegos no espaço 

amostrado pelo microfone), num período de 10 minutos. Esta contagem fornece um índice de atividade 

(indicador da abundância relativa de quirópteros), que permite a comparação entre diferentes pontos. 

A deteção e o registo de vocalizações características de alimentação (Feeding-Buzzes) e de 

socialização (social Calls) permitem a identificação das áreas de alimentação e de atividade social. 

Uma amostra desses contactos, em tempo expandido, deverá ser gravada em registo digital para 

posterior identificação da espécie e/ou grupo de espécies com o uso de software específico.  

Prospeção e monitorização de Abrigos 

Para a prospeção devem-se pesquisar potenciais abrigos num raio de 2km, segundo a metodologia 

referida em Rainho et al. (1998). 

As visitas aos abrigos identificados deverão ser realizadas durante o período diurno, percorrendo-se 

lentamente cada abrigo com o auxílio de uma fonte de alimentação para observação direta e 

identificação de quirópteros. 

Em cada abrigo deve proceder-se, sempre que possível, à identificação dos indivíduos à espécie ou 

ao género, à abundância, ao registo da presença de indícios de ocupação (nomeadamente guano, 

marcas de urina, cadáveres e marcas no teto) e ao registo dos dados climáticos.  

O equipamento necessário para a monitorização dos abrigos de quirópteros é: equipamento de 

proteção pessoal, GPS, estação meteorológica, fichas de registo, máquina fotográfica, fontes de 

iluminação de luz branca e vermelha e guias de identificação morfológica de quirópteros. 

7. RELAÇÃO COM DADOS DO PROJETO E MEDIDAS DE GESTÃO AMBIENTAL 

A realização das monitorizações deve permitir a comparação dos dados obtidos e verificar alterações 

nas comunidades na área do projeto ao longo do tempo.   

O estudo da mortalidade e a utilização das passagens permitirá avaliar a eficácia das passagens para 

a fauna e relacionar os resultados com variações nas comunidades estudadas. 

Através da análise dos dados obtidos será possível verificar a existência de impactes e a sua extensão 

e avaliar a eficácia das medidas de mitigação propostas (nomeadamente a adaptação das passagens 

para a fauna).  
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Sempre que considerado pertinente, os planos de monitorização poderão ser reajustados com 

repercussão nas campanhas subsequentes.  

Do mesmo modo, sempre que se considere que determinados objetivos não se encontram a ser 

satisfatoriamente cumpridos, poderão ser sugeridas e implementadas algumas medidas de gestão 

ambiental, passando as mesmas a serem objetivo de monitorização. 

8. PERIODICIDADE DOS RELATÓRIOS DE MONITORIZAÇÃO 

No final de cada ano de monitorização deverá ser produzido um relatório anual de monitorização, a 

ser entregue até dois meses apos o final do ciclo anual de monitorização. Cada relatório anual 

contemplará todas as campanhas efetuadas nesse ano.  

Os resultados anuais deverão ser comparados à medida que se realizam novos relatórios anuais de 

monitorização. 

Os relatórios de monitorização deverão estar de acordo com preconizado na Portaria n.º 395/2015, de 

4 de novembro. 

Seguidamente, apresenta-se o Plano de Monitorização da Flora, Vegetação e Habitats. 

 

Plano de Monitorização da Flora, Vegetação e Habitats 

1. INTRODUÇÃO 

Dado o valor ecológico relativamente reduzido da área e a existência de espécies de flora exótica 

invasora, o plano de monitorização da Flora, Vegetação e Habitats deverá ser dirigida sobretudo para 

estas espécies e para outras que poderão ser potenciadas pela presença da via (em especial as 

espécies arbóreas e arbustivas). De facto, a alteração e destruição de habitats naturais devido à ação 

humana e à proliferação de espécies exóticas invasoras contribuem significativamente para a 

degradação da paisagem e diminuição da biodiversidade. Neste contexto, o Parlamento Europeu e o 

Conselho da União Europeia publicaram o Regulamento (UE) No 1143/2014 de 22 Outubro 2014 que 

estabelece regras para impedir, minimizar e atenuar os impactes causados pelas espécies exóticas 

invasoras, as quais representam uma séria ameaça. 

Deste modo a prevenção, deteção precoce, controlo e erradicação rápida e a gestão de espécies 

exóticas é uma prioridade a considerar para impedir o seu estabelecimento e propagação, 

particularmente em áreas degradadas como resultado de ações humanas.  
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2. OBJECTIVO 

Assim, o Programa de Monitorização de Flora, Vegetação e Habitats tem como objectivos: 

 Acompanhar os efeitos da exploração da rodovia sobre a flora e habitats, mais 

concretamente na ocorrência, distribuição, dispersão, controlo e erradicação de espécies de 

flora invasoras na área de implementação do projeto e envolvente próxima;  

 Identificar as espécies de flora invasoras existentes ao longo da via, a evolução da sua 

distribuição e a eficácia das medidas de controlo e erradicação que venham a ser aplicadas;  

 Avaliar a eficácia das medidas de minimização aplicadas e verificar a necessidade de as 

reformular ou de adotar novas medidas de minimização;  

 Fornecer informações de apoio para outros processos de Avaliação de Impacte Ambiental. 

3. PARÂMETROS A MONITORIZAR  

Para a monitorização de Flora devem ser avaliados os seguintes parâmetros:  

1. localização geográfica dos núcleos ou exemplares isolados de espécies de flora invasoras 

presentes ao longo da via;  

2. identificação das espécies de flora invasora presentes;  

3. identificação do estrato (arbóreo, arbustivo ou herbáceo);  

4. abundância - número de exemplares (no caso de indivíduos isolados ou núcleos de reduzida 

dimensão) ou classes de abundância de acordo com a dimensão das manchas e densidade 

presente (no caso de manchas muito densas em que não é possível contabilizar o número de 

exemplares presente).  

4. LOCAIS A MONITORIZAR  

Os locais a monitorizar devem ser a área ao longo da via e numa faixa de cerca de 15 metros de cada 

lado para englobar futuros taludes e bermas e a área dos habitats naturais cartografados. 

5. FREQUÊNCIA DA AMOSTRAGEM 

A frequência de amostragem para a monitorização de Flora deve ser semestral a realizar na época de 

primavera e no final do verão de forma a avaliar se as ações de eliminação estão a ter resultado e a 

poder de imediato propor novas caso não estejam a ter sucesso ou a permitir uma deteção rápida de 

novos núcleos. 
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As campanhas deverão ser semestrais, durante a fase de construção e durante os cincos primeiros 

anos da fase de exploração.  

6. MÉTODOS, TÉCNICAS E EQUIPAMENTOS DE RECOLHA DE DADOS  

Com vista à identificação geográfica das áreas com presença de espécies de flora invasoras e 

avaliação da evolução da sua distribuição ao longo da via, deverá ser realizada uma prospeção a pé 

ou numa viatura a baixa velocidade, nas bermas e numa faixa marginal de 2 metros externa à vedação.  

Sempre que for detetado algum indivíduo isolado ou núcleo de espécies de flora invasoras regista-se 

a sua localização geográfica, identificadas as espécies de flora invasoras presentes, o estrato a que 

pertencem e o número de indivíduos ou dimensão da mancha. Adicionalmente também se deve 

verificar (mesmo não se tenham observado durante os trabalhados deste EIA) se existem na 

proximidade espécies de flora RELAPE (raras, endémicas, localizadas, ameaçadas ou em perigo de 

extinção) de forma a adequar os métodos de controlo e erradicação de invasoras a adotar 

salvaguardando a conservação de espécies com interesse de conservação. 

7. RELAÇÃO COM DADOS DO PROJETO E MEDIDAS DE GESTÃO AMBIENTAL 

A realização das monitorizações nos períodos construção e exploração, deve permitir a avaliação da 

propagação de exóticas invasoras devido à obra e sua exploração.   

Deve permitir também analisar os impactes nos habitats naturais. 

Deve também avaliar a eficácia do plano de erradicação e controlo de exóticas invasoras e medidas 

de minimização. Quando os objetivos não se encontram a ser satisfatoriamente cumpridos, estes 

devem ser reformulados, ou apenas adicionadas novas medidas de gestão ambiental, passando as 

mesmas a serem objetivo de monitorização. 

Assim, sempre que considerado pertinente, os planos de monitorização poderão ser reajustados com 

repercussão nas campanhas subsequentes.  

8. PERIODICIDADE DOS RELATÓRIOS DE MONITORIZAÇÃO 

No final de cada campanha de monitorização deverá ser produzido um relatório de monitorização, a 

ser entregue até dois meses após o trabalho de campo.  
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Os relatórios de monitorização deverão estar de acordo com preconizado na Portaria n.º 395/2015, de 

4 de novembro. 

38 Apresentar Plano de Erradicação e Controlo da Flora Exótica Invasora. 

No âmbito do presente pedido de elementos adicionais foi proposto um plano de monitorização de 

Flora, Vegetação e Habitats (referido no ponto anterior), que versa sobre as espécies vegetais exóticas 

invasoras. Nesse sentido, e tendo em consideração a fase em que o Projeto se encontra, propõe-se 

que o Plano de Erradicação e Controlo da Flora Exótica Invasora seja definido em fase de Projeto de 

Execução, momento no qual será possível definir com maior detalhe as áreas e o modo de erradicação 

da flora exótica invasora. A par com o plano de monitorização em curso será possível registar a 

evolução das comunidades vegetais relativamente a esse aspeto em particular. 

39 Completar a legenda das Tabelas das espécies, apresentadas no Anexo - algumas das 

classificações não têm correspondência na legenda. 

Apresenta-se de seguida a legenda das tabelas de espécies: 

Legenda das tabelas de espécies:  

1 – Segue a nomenclatura (nome comum) utilizada por (Cabral et al., 2005);  

2 – Confirmado: identificação no trabalho de campo; provável: espécie descrita para a área na 

bibliografia com presença provável na área de estudo; pouco provável: espécie descrita para a área 

na bibliografia com presença pouco provável na área de estudo devido a ausência de condições de 

habitat favorável (ou outras condições restritivas);  

3 – Res: residente; Vis: migrador invernante ou de passagem; MigRep: migrador reprodutor; EndIb: 

Endemismo Ibérico; 

4- CR - Criticamente em Perigo; EN - Em Perigo; VU – Vulnerável; NT - Quase Ameaçado; LC - Pouco 

Preocupante; DD - Informação Insuficiente; NE - Não Avaliado;  

5 - CR - Criticamente em Perigo; EN - Em Perigo; VU – Vulnerável; NT - Quase Ameaçado; LR/nt – 

Menor risco/ Quase Ameaçado; LR/lc – Menor risco/ Pouco Preocupante; DD - Informação 

Insuficiente;  

6 - Listagem dos anexos de convenções e diretivas internacionais transpostas para a legislação 

nacional (no caso da avifauna foi incluído o critério da Birdlife International –SPEC; não transposto 

para legislação):  

C. Bona (DL nº 103/80) – II: espécies migradoras cujo estado de conservação é desfavorável 

e cuja conservação e gestão implica o estabelecimento de acordos transfronteiriços, acordos esses 
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que deveriam ser também estendidos para outras espécies cujo estado de conservação das suas 

populações beneficiaria significativamente da cooperação internacional;  

C. Berna (DL nº 316/89): II - espécies de fauna consideradas Estritamente Protegidas; III - 

inclui um conjunto de espécies definidas como Protegidas;  

Dir. Aves/ Habitats (DL nº 140/99 e  DL nº 49/2005): A-I - Espécies de aves de interesse 

comunitário cuja conservação requer a designação de zonas de protecção especial; B-II - Espécies 

animais e vegetais de interesse comunitário cuja conservação exige a designação de zonas especiais 

de conservação; B-IV - Espécies animais e vegetais de interesse comunitário que exigem uma 

protecção rigorosa; B-V - Espécies animais e vegetais de interesse comunitário cuja captura ou 

colheita na natureza e exploração podem ser objecto de medidas de gestão;  

Birdlife International (SPEC): SPEC 1 - Espécie com importância global de conservação, isto é, 

classificada como ameaçada, quase ameaçada ou dados insuficientes globalmente; SPEC 2 - 

Concentrado na Europa e com estatuto de conservação desfavorável; SPEC 3 - Não concentrado na 

Europa mas com estatuto de conservação desfavorável; Não-SPEC. - Com estatuto de conservação 

favorável (inclui espécies concentradas na Europa, definidos como não SPECE em Birdlife, 2004). 

2.5. SOLO E USOS DO SOLO 

40 Apresentar a carta de ocupação de Uso do Solo com referência à COS 2015, com a implantação 

do projeto e obras acessórias e envolvente, apresentando a quantificação de superfície ocupada 

e percentagem em função da área total, das classes de uso, separando área de projeto e o buffer 

considerado. 

No Desenho IRFEN14-EIA-ADIT-02 – Ocupação Atual do Solo apresentado no Anexo A, encontra-se 

representado o projeto e obras acessórias, bem como um quadro com indicação das áreas de estudo 

e de ocupação pelo projeto. 

41 Constatando-se que a cartografia "Ocupação do Solo" — IRFEN14-8, do Volume 3 — Peças 

Desenhadas não identifica a legenda da simbologia, apresentar a legenda correta para esse 

conjunto de peças desenhadas. 

No Desenho IRFEN14-EIA-ADIT-02 – Ocupação Atual do Solo apresentado no Anexo A foi corrigida 

a simbologia da legenda. 

42 Considerando o trabalho de campo para atualização do uso de solo e os constrangimentos 

identificados, desenvolver a análise do fator em função destes constrangimentos e a forma como 

serão refletidos, assumidos e minimizados com as opções do projeto. 
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Considera-se ser a fase de construção aquela em que ocorrem os impactes mais significativos, uma 

vez que é nesta fase que ocorre a ocupação irreversível dos solos e a destruição do seu uso atual. 

Durante a fase de exploração não são expectáveis impactes diretos nos solos e nos seus usos, 

havendo, no entanto, a considerar os impactes de natureza indireta resultantes da eventual de 

contaminação dos solos adjacentes à estrada e das dinâmicas de urbanização que a nova 

acessibilidade deverá incentivar. 

Para avaliação dos impactes resultantes da ocupação direta de solos e dos usos atuais do solo foram 

contabilizadas as áreas afetadas por classe de solos e de uso do solo, em hectares e em percentagem 

da área total, considerando a faixa a ocupar pelos taludes de aterro e escavação, conforme 

apresentada no Desenho IRFEN14-EIA-ADIT-02 – Ocupação Atual do Solo, em anexo. 

Os impactes decorrentes da construção do novo traçado rodoviário prendem-se, sobretudo, com a 

modificação dos usos praticados nas áreas onde serão realizadas as expropriações. A afetação das 

diferentes tipologias de ocupação territorial constitui um impacte cuja importância varia em função de 

diferentes fatores como seja o tipo de ocupação afetado, a dimensão da área em questão, o facto de 

conduzir à inviabilização da exploração da parcela de terreno afetada, entre outros aspetos. 

Tratando-se de um novo troço rodoviário, ocorrerá alteração dos usos dos solos, ao nível dos 

diferentes usos, à exceção da zona que será atravessada por viaduto, que deverá manter a sua 

ocupação atual agrícola e florestal. 

Embora se trate de uma estrutura linear com uma extensão reduzida, e apenas duas faixas de 

rodagem, uma em cada sentido, os impactes decorrentes da construção desta estrutura rodoviária 

nas culturas agrícolas e florestais serão negativos e certos, e de magnitude elevada, visto que afetarão 

irreversivelmente áreas de regadio, em solos com boa aptidão. 

No entanto, a nova via a construir com cerca de 2,4 km, contempla no seu traçado a criação de uma 

nova ponte com 162 m de extensão, o que permite minimizar consideravelmente, a extensão de solos 

ocupada. 

A aferição das áreas que serão efetivamente ocupadas pelo projeto será efetuada em fase de Projeto 

de Execução, altura em que se procederá ao levantamento das parcelas de terreno que serão 

intercetadas, nomeadamente através da identificação dos proprietários, dimensão e existência de 

benfeitorias, informação que nesta fase não é possível apurar. 

A ocupação de solos agrícolas e florestais, tem como medida de mitigação a atribuição de um 

determinado valor de expropriação. Esta atribuição tem parâmetros de referência estabelecidos 

legalmente, mas pode também ser objeto de negociação entre as partes. Esse valor irá ser pago aos 

proprietários de terrenos, contribuindo para minimizar o impacte sobre a perda da terra e benfeitorias 

e consequente rendimento. 
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43 Realizar a avaliação de impactes no que concerne à alteração de uso do solo, considerando as 

suas potencialidades intrínsecas e ainda a análise técnica e ambiental das consequências do 

projeto e obras acessórias sobre o uso em causa e a dinâmica territorial. 

A resposta a esta questão já se encontra englobada na resposta à questão anterior. 

44 Reavaliar as medidas de minimização, discriminadas pelas fases de projeto. 

Face ao respondido nos pontos anteriores considera-se de manter as medidas de minimização 

apresentadas no capítulo 7 do RS do EIA, já discriminadas pelas fases de projeto e que a seguir se 

transcrevem: 

 Fase de Projeto de Execução 

o Em fase de Projeto de Execução deverão ser aferidas as áreas efetivamente 

ocupadas pelo projeto, não só pela ocupação da via traçado, mas também pelos 

respetivos taludes de aterro e de escavação, ramos de ligação, bermas, passeios e 

órgãos de drenagem, face aos diferentes usos do solo e benfeitorias, em articulação 

com o Plano de Expropriações a desenvolver. 

 Fase de Construção 

o Após o desmantelamento dos estaleiros deve proceder-se ao revolvimento de todas 

as terras compactadas com os trabalhos de construção, para descompactação e 

arejamento do solo. 

o Esta descompactação será efetuada por intermédio de uma escarificação superficial, 

após a qual deverá ser aplicada uma camada de terra arável, seguida de revestimento 

vegetal com espécie adequadas à região. 

o Deverá efetuar-se o controle rigoroso na manutenção de veículos e máquinas de 

trabalho, de modo a evitar derrames de óleos e combustíveis no solo. 

o Deverão ser estudadas alternativas de utilização de infraestruturas afetadas com a 

execução da obra, tais como paragens de autocarro, passeios, passagens pedonais, 

passadeiras, de forma a destabilizar o menos possível os hábitos e qualidade de vida 

das populações da envolvente da zona de intervenção.  

o Deverá igualmente ser assegurado o restabelecimento de todos os acessos a 

propriedades que forem afetados pelo desenvolvimento do projeto. 

o Implementar a sinalização adequada para as zonas de condicionamento de tráfego. 

o Reparação de eventuais estragos causados, nomeadamente nas vias de 

comunicação, bens imobiliários, terrenos agrícolas, muros, vedações e serviços 

afetados, em consequência das obras e desvios de tráfego. 

o Respeitar as restrições à localização dos estaleiros, referidas no capítulo 7.3.1 do RS 

do EIA e apresentadas no Desenho IRFEN14-EIA-31. 
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o Reutilização da maior percentagem possível dos materiais escavados nos aterros a 

construir, tal como foi referido para a geologia e paisagem, no sentido de minimizar 

empréstimos de terras. 

o Os solos de melhor qualidade, correspondentes à designada terra vegetal, que são 

escavados deverão ser integralmente aproveitados no revestimento dos taludes da 

estrada. 

o O revestimento dos taludes com vegetação deverá ser iniciado o mais cedo possível, 

para evitar o risco de erosão dos taludes expostos e o encaminhamento de material 

sólido para as linhas de água, tal como se propôs no âmbito dos recursos hídricos e 

da paisagem. 

o Dever-se-á restringir os acessos e as áreas de trabalho ao que se encontra estipulado 

no projeto, evitando a degradação de áreas circundantes. 

 Fase de Exploração 

o No caso de derrame acidental de substâncias perigosas e do seu escoamento do 

pavimento, com consequente contaminação dos solos envolventes à estrada, deve 

proceder-se à delimitação temporária da zona envolvente ao derrame, evitando-se a 

contaminação de áreas de uso agrícola ou elevada aptidão para a agricultura. 

45 Ponderar a revisão dos impactes cumulativos considerados, refletindo ainda a envolvente ao 

projeto. 

Do ponto de vista dos solos e usos do solo, os projetos que poderão ter efeitos cumulativos à futura 

infraestrutura rodoviária, prendem-se essencialmente com as futuras intervenções que implicarão a 

destruição do recurso solo. 

No território em análise, será de destacar projeto da Continental MABOR onde está prevista uma 

ampliação de uma área de 45.200m2 a Norte, e de 50.300 m² a Sul das atuais instalações, conforme 

ilustrado na Figura 121 do RS do EIA. Não sendo ainda conhecida a real dimensão do projeto em 

causa, estima-se que a ampliação poderá implicar a ocupação de cerca de 0,09 ha de áreas agrícolas 

e 0,06 ha de área florestal.  

Para o recurso solo, entende-se que os principais impactes cumulativos digam respeito à 

transformação da atual ocupação e uso do solo. Considerando as áreas diminutas que serão 

efetivamente ocupadas pelo projeto em avaliação, que se estimam, em termos de áreas agrícolas e 

florestais em cerca de 3,3 ha e 1,1 ha, respetivamente, às quais irão acrescer as áreas residuais acima 

indicadas associadas ao projeto da MABOR, e comparando-as com as de outros projetos de maiores 

dimensões, tais como as outras estradas existentes (EN 14, EM 508), bem como toda a área industrial 

do Lousado, conclui-se que a presença do projeto no território não dará origem a impactes cumulativos 

significativos. 
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2.6. SOCIOECONOMIA 

46 Apresentar a caraterização das seguintes áreas do projeto, incluindo apresentação de cartografia 

de apoio, a escala adequada, de forma a permitir a visualização do território envolvente, com 

identificação das eventuais habitações dispersas, das atividades económicas existentes e dos 

acessos que serão afetados durante a fase de obra: 

• Rotunda 1, nomeadamente casa e quintal particular, ao km 0+300, que implica a perda irreversível 

de área e edificações da propriedade. 

• Rotunda 2 de acesso ao Hospital da Trofa. 

• Rotunda 3 ao km 1+142 da zona do traçado. 

• Rotunda 4. 

• Rotunda 5. 

Na zona envolvente a cada área referida é possível constatar as seguintes situações: 

 Rotunda 1 – Rotunda existente de ligação à EN104, integrada em meio urbano habitacional, 

seguindo-se o desenvolvimento do início do traçado em área agrícola e matos. Face à 

proximidade do traçado à casa e quintal particular localizados do lado direito do traçado, 

sensivelmente ao km 0+300, prevê-se que será necessário proceder à sua expropriação. 

Durante a obra, o condicionamento do tráfego na EN104 será reduzido, sendo apenas 

necessário para a execução da ligação da nova via. 

 Rotunda 2 – Rotunda a implantar em área florestal e agrícola, com repercussões ao nível do 

recurso solo. Nesta zona não se prevê a interferência ou a proximidade a edificado. Para 

execução desta rotunda não se prevê a necessidade de interferência com a rede viária atual. 

 Rotunda 3 – Rotunda a implantar na zona do Hospital da Trofa. A norte da rotunda localizam-

se instalações industriais. A poente da futura rotunda existe uma casa de habitação isolada 

que será salvaguardada. A execução desta rotunda irá provocar alguns condicionamentos de 

tráfego, durante a fase de construção, devendo ser criados circuitos alternativos de acesso ao 

Hospital e usos envolventes. 

 Rotunda 4 – Rotunda a implantar em área agrícola, com ligações à área industrial do Lousado 

a nascente e a uma área habitacional e industrial, a poente. Para execução desta rotunda 

será necessário condicionar o tráfego na atual EM508, devendo ser garantida uma ligação 

alternativa entre o Lousado e a EN14. 

 Rotunda 5 - Rotunda a implantar em área agrícola, verificando-se a existência de uma casa 

de habitação a cerca de 30 m a sudeste, e uma área habitacional a cerca de 30 m a poente. 

A execução desta rotunda irá provocar alguns condicionamentos de tráfego na Rua de S. João 
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entre a EN14 e a MABOR, sendo este o único acesso à habitação isolada existente a sudeste, 

devendo ser criados acessos alternativos temporários, para restabelecimento desta via e 

acesso à referida habitação. 

No Desenho IRFEN14-EIA-ADIT-03 – Planta de Ocupação – Rotundas, apresentado no Anexo A, é 

possível visualizar com pormenor a ocupação da envolvente dos locais analisados. 

47 Apresentar planta, a escala adequada, que permita a visualização da área com o conjunto de 

habitações que ficarão limitadas entre a linha ferroviária, a estrada N14 e a via rodoviária em 

projeto entre o Km 0+375 e Km 0+550. 

No Desenho IRFEN14-EIA-ADIT-04 – Planta de Ocupação – km 0+375 ao km 0+550 apresentado no 

Anexo A, é possível visualizar com pormenor o conjunto de habitações que ficarão limitadas entre a 

linha ferroviária e a futura via. 

48 Apresentar planta, a escala adequada, que permita a visualização da área de atravessamento do 

Parque das Azenhas (em viaduto). 

O Parque das Azenhas da Trofa integra a estrutura verde do Município da Trofa, situa-se na margem 

esquerda do rio Ave e apresenta um percurso pedonal e ciclável uma extensão de 4,03 km, que 

atravessa o meio urbano e rural. 

No Desenho IRFEN14-EIA-ADIT-04 – Planta de Ocupação – km 0+375 ao km 0+550 apresentado no 

Anexo A, é possível visualizar com pormenor o atravessamento do Parque das Azenhas pela nova 

ponte sobre o rio Ave. 

2.7. SAÚDE 

49 Este fator deve ser considerado como fator independente, e não um subcapítulo no âmbito do 

fator "Socioeconomia", pelo que o fator "Saúde Humana" e a sua interação com os restantes 

fatores suscetíveis de serem significativamente afetados pelo projeto devem ser clarificados e a 

sua análise deve ser reformulada, considerando: 

• a necessidade de proteger os, cidadãos dos riscos para a saúde e bem-estar decorrentes de fatores 

ambientais, avaliando os impactes do projeto na população e saúde humana; 

• que os principais impactes estão relacionados com a interferência do traçado com zonas 

inundáveis/leitos de cheia e zonas ameaçadas pelas cheias, nomeadamente pela 

ocupação/impermeabilização de áreas nessas condições; 

• que, de acordo com a conclusão do Relatório Síntese, e de uma forma geral, a impermeabilização e 

obstrução causadas pela construção em leito de cheia são suscetíveis de agravar os efeitos de uma 
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cheia sobre o território, gerando um impacte negativo, muito significativo, permanente e irreversível, 

caraterizado pelo aumento dos caudais de cheia e riscos associados para pessoas e bens. 

Seguidamente apresenta-se o desenvolvimento do capítulo de Saúde Humana, totalmente 

reformulado (incluindo caracterização ambiental da zona em estudo, sob o ponto de vista de saúde 

humana, avaliação de impactes e medidas de minimização). 

CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL DA ZONA EM ESTUDO – SAÚDE HUMANA 

Introdução  

De acordo com a definição constante na constituição da Organização Mundial de Saúde, de 1946, a 

saúde é um “estado de completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de doença 

ou enfermidade”.  

Consideram-se como fatores determinantes para a saúde humana, as dimensões: individual, social e 

ambiental.  

No âmbito da presente análise, expõem-se os seguintes temas: 

 Identificação dos serviços e equipamentos de saúde existentes na área de estudo;  

 Caracterização do perfil de saúde das populações da área de estudo, com base nos Perfis 

Locais de Saúde (PLS) publicados pela ARS do Norte;  

 Identificação de áreas e segmentos de população com maior vulnerabilidade e maior 

exposição às consequências do projeto sobre a saúde humana;  

 Características do ambiente urbano e fatores de risco social suscetíveis de afetar a saúde e 

o bem-estar. 

Identificação dos Serviços e Equipamentos de Saúde na Área de Estudo  

A área de intervenção do projeto insere-se na Administração Regional de Saúde do Norte, no 

Agrupamento de Centros de Saúde (ACeS) do Grande Porto I – Santo Tirso/Trofa que abrange os 

concelhos de Trofa e Santo Tirso, e no Agrupamento de Centros de Saúde (ACeS)  de Ave/Famalicão 

que abrange o concelho de Vila Nova de Famalicão (conforme ilustrado nas figuras seguintes). 
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Figura 36 - Área de intervenção do Agrupamento de Centros de Saúde do Grande Porto I – Santo Tirso/Trofa 

(Fonte: ARS, 2016) 

 

Figura 37 - Área de intervenção do Agrupamento de Centros de Saúde do Ave/Famalicão (Fonte: ARS, 2016) 

O ACEs do Grande Porto I – Santo Tirso/Trofa integra as seguintes unidades de saúde: 

 Unidades de Cuidados da Comunidade de Provida, Santo Tirso e Trofa  

 Unidades de Cuidados de Saúde Personalizados de Alvarelhos e da Trofa 

 Unidades de Saúde Familiar ao encontro da Saúde, Aves Saúde, Caldas da Saúde, Nova 

Saúde, Ponte Velha, São Tomé, Uma Ponte para a Saúde, Veiga do Leçae Vil’Alva,  
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 Unidade de Saúde Pública de Santo Tirso e Trofa 

 Unidade de Recursos Assistenciais Partilhados de Santo Tirso e Trofa (Negrelos) e de 

Santo Tirso e Trofa (Trofa) 

 Centros de Saúde de Negrelos, Santo Tirso e Trofa 

O ACEs do Ave/Famalicão integra as seguintes unidades de saúde: 

 Unidades de Cuidados da Comunidade de D. Maria II – Famalicão I, D. Maria II – Famalicão 

II, e de Terras de Casmilo  

 Unidades de Cuidados de Saúde Personalizados de Famalicão, Gondifelos, Lousado, 

Nine, Ruivões e Landim, e de Vale do São Cosme 

 Unidades de Saúde Familiar de Alto da Vila, Antonina, Dallem D Ave, Famalicão I, Joane, 

Nova estação, Ribeirão, São Miguel-o-Anjo, Taras do Ave, e de Vale do Este  

 Unidade de Saúde Pública de de Ave/Famalicão 

 Unidade de Recursos Assistenciais Partilhados de Ave/Famalicão – Famalicão I e 

Famalicão II. 

A área de estudo encontra-se abrangida pelo Centro Hospitalar do Médio Ave, composto pela unidade 

hospitalar de Famalicão e de Santo Tirso. A área de estudo é, ainda, abrangida pelo hospital de 

Magalhães Lemos, Hospital de Braga e o Instituto Portugês de Oncologia do Porto Francisco Gentil 

(IPO). 

De acordo com dados do Anuário Estatístico da Região Centro (referente a 2017) e os Censos de 

2011, as ofertas ao nível de infraestruturas de saúde pública na área de estudo encontram-se no 

quadro seguinte. 

Tabela 9 - Infraestruturas de saúde (2011) 

(Fonte: Anuário Estatístico da Região Norte Censos 2011 e Instituto Nacional de Estatística – Portugal) 

Unidade 
Territorial 

Hospitais 
Centros de 

Saúde 

Extensões dos 
centros de 

saúde 

Farmácias e 
postos de 

medicamentos 

Portugal 229 388 1199 3074 

Norte 75 120 267 911 

Sub-Região do 
Ave 

8 11 27 108 

Trofa 1 1 1 8 

Vila Nova de 
Famalicão 

2 2 9 27 
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Em 2011, o concelho de Vila Nova de Famalicão contava com 2 hospitais e o concelho de Trofa com 

1 hospital. Relativamente aos centros de saúde, no concelho de Vila Nova de Famalicão existiam 2 e 

no concelho de Trofa apenas 1. 

No Quadro seguinte apresentam-se os principais indicadores de saúde por unidade territorial. 

Tabela 10 - Indicadores de saúde (2010/2011) 

Unidade Territorial 

N.º 
médicos 

por 
1 000 

habitant
es 

N.º 
enfermeiro

s por 
1 000 

habitantes 

Camas 
hospitalares 

por 1 000 
habitantes 

Farmácias e 
postos 

farmacêuticos 
móveis por 1 000 

habitantes 

Portugal 4,1 6,1 3,4 0,3 

Norte 3,9 6,1 2,9 0,2 

Sub-Região do Ave 2,1 4,7 2,1 0,2 

Trofa 2,1 3,0 - 0,2 

Vila Nova de 
Famalicão 

1,9 4,5 - 0,2 

(Fonte: Anuário Estatístico da Região Norte Censos 2011 e Instituto Nacional de Estatística – Portugal) 

 

O quadro anterior mostra que os concelhos da Trofa e de Vila Nova de Famalicão se encontram, 

relativamente ao número de médicos e enfermeiros, num nível inferior relativamente à Sub-Região do 

Ave, registando os índices inferiores. 

Caracterização do Perfil de Saúde das Populações na Área de Estudo 

O ACeS do Grande Porto I – Santo Tirso/Trofa  abrange uma população residente de 107.821 

habitantes, representando cerca de 3,0% da população abrangida pela ARS do Norte, em 2015 

(3.596.986 habitantes). No que respeita ao ACeS de Ave/Famalicão, esta abrange uma população 

residente de 133.028 habitantes, representando cerca de 3,7% da população abrangida pela ARS do 

Norte. 

Entre os dois últimos censos (2001 e 2011) tanto a população do ACeS do Grande Porto I – Santo 

Tirso/Trofa  e do ACeS de Ave/Famalicão aumentou (0,5% e 4,9%, respetivamente). Assim como a 

região a ARH do Norte, cuja população cresceu 0,1%, O índice de envelhecimento no ACeS de 

Ave/Famalicão (113,4 em 2015) é inferior ao da região do Norte (139,3) e ao do Continente (149,6), 

ao contrário do que se verifica para o ACeS do Grande Porto I – Santo Tirso/Trofa, cujo índice de 

envelheciemtno é superior à Região do Norte (147,6 em 2015). 
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No quadro que se segue, apresentam-se alguns indicadores de saúde humana relativos à Sub-região 

do Santo Tirso/Trofa e Ave/Famalicão, à região Norte e ao Continente, para comparação. 

Tabela 11 - Indicadores gerais de saúde humana na sub-região do Santo Tirso/Trofa e Ave/Famalicão, região 

Norte e continente 

Indicadores Período Unidade Continente 
Região 
Norte 

Santo 
Tirso/Trofa 

Ave/Famalicão 

Esperança de 
vida à 

nascença 
2013-15 Anos 81,3 81,5 81,2 81,7 

Taxa Bruta de 
Mortalidade 

2015 
(/1000 

habitantes) 
10,5 9,3 8,7 7,5 

Taxa Bruta de 
Natalidade 

2015 
(/1000 

habitantes) 
8,2 7,5 6,8 7,8 

Crianças com 
baixo peso à 

nascença 
2013-15 % 8,8 8,6 9,0 9,3 

Taxa de 
Mortalidade 

Infantil 
2013-15 

(/1000 
nados 
vivos) 

2,9 2,7 2,8 3,0 

 

A esperança de vida à nascença (entre 81,2 e 81,7 anos no triénio 2013-2015) tem aumentado em 

ambos os sexos e é, inferior à da Região Norte (81,5 anos) e à do Continente (81,3) no caso Sub-

região do Santo Tirso/Trofa e superior na sub-região de Ave/Famalicão . A taxa de natalidade (732 e 

1.036 nados vivos, em 2015 para a as Sub-regiões de Santo Tirso/Trofa e de Ave/Famalicão, 

respetivamente) tem diminuído e de forma bastante acentuada (-57,7% e -62,14% desde 2010 para a 

as Sub-regiões de Santo Tirso/Trofa e de Ave/Famalicão, respetivamente), apresentando valores 

comparativamente inferiores nos últimos triénios. A taxa bruta de natalidade (6,8 (Santo Tirso/Trofa) 

e 7,8 (Ave/Famalicão) nados vivos por 1000 habitantes) é inferior do que no continente (8,2) e na 

região do Norte (7,5), esta ultima no caso da sub-região de Santo Tirso/Trofa. 

A Figura seguinte reproduz dados de morbilidade nos Cuidados de Saúde Primários, no ACeS de 

Santo Tirso/Trofa e Ave/Famalicão, medida pela proporção de inscritos com diagnóstico ativo, em 

dezembro de 2015.  

A distribuição apresentada, embora com algumas variações, é estruturalmente semelhante à 

registada, na ARS Norte e no Continente. 



 

 
 

 
 

 

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

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – ADITAMENTO 

EN14_PB_011_EIA_ADT.docx  

Agosto 2019  77 

 

 

Figura 38 - Proporção de inscritos (%) por diagnóstico ativo no ACES Santo Tirso/Trofa, por sexo, em 

dezembro de 2015 (ordem decrescente) 

 

Figura 394 - Proporção de inscritos (%) por diagnóstico ativo no ACES Ave/Famalicão, por sexo, em dezembro 

de 2015 (ordem decrescente) 
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No que diz respeito à morbilidade nos Cuidados de Saúde Primários (CSP) em 2015, medida pela 

proporção de inscritos com diagnóstico ativo de ICPC-2, as causas de doença mais registadas para o 

ACeS de Santo Tirso/Trofa e para o ACeS de Ave/Famalicão são a hipertensão arterial, as alterações 

do metabolismo dos lípidos, os diabetes e doenças de dentes e gengivas, no caso dos homens e 

hipertensão arterial, as alterações do metabolismo dos lípidos, perturbações depressivas e obesidade, 

no caso das mulheres.  No que respeita ao ACeS de Santo Tirso/Trofa, neste é possível verificar uma 

maior prevalência de alterações do metabolismo dos lípidos do que no ACeS de Ave/Famalicão. 

Em relação aos fatores determinantes da saúde, verifica-se que a proporção de inscritos nos Cuidados 

de Saúde Primários em 2015 com diagnóstico ativo por excesso de peso, abuso do tabaco, abuso 

crónico de álcool e abuso de drogas, no sexo masculino, é superior à do sexo feminino em ambas as 

sub-regiões. Os valores observados são inferiores aos da região Norte, com exceção do fator excesso 

de peso na ACeS de Santo Tirso/Trofa, No quadro seguinte expõem-se os dados dos fatores 

determinantes para a sub-região em estudo, região e continente. 

Tabela 12 - Dados dos fatores determinantes de saúde (inscritos nos Cuidados de Saúde Primários em 2015) 

Indicadores Período Unidade Continente ARS Norte 
ACES Santo 
Tirso/Trofa 

ACES 
Ave/Famaliacão 

Abuso do tabaco Dez-2015 % 10,5 12,3 11,6 11,1 

Excesso de peso Dez-2015 % 5,9 6,9 7,4 5,0 

Abuso crítico do 
álcool 

Dez-2015 % 1,6 1,8 1,3 1,4 

Abuso de drogas Dez-2015 % 0,5 0,5 0,5 0,4 

 

As principais causas de morte, na sub-região, região e no continente são representadas na figura que 

se segue. 
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Figura 40 - Mortalidade proporcional por grandes grupos de causas de morte no Triénio 2012-14, para todas as 

idades e ambos os sexos na sub-região de Santo Tirso/Trofa 

 

Figura 41 - Mortalidade proporcional por grandes grupos de causas de morte no Triénio 2012-14, para todas as 

idades e ambos os sexos, na sub-região de Ave/Famalicão 

No triénio 2012-2014, as principais causas de morte centram-se nas doenças do aparelho circulatório, 

tumores malignos, doenças do aparelho respiratório e causas não classificadas para ambas as sub-

regiões,  

Na figura que se segue, apresentam-se os dados de proporção de mortalidade por grupo etário nas 

sub-regiões em estudo (para o triénio de 2012-14). 
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Figura 42 - Proporção de mortalidade por grupo etário na sub-região de Santo Tirso/Trofa (para o triénio de 

2012-14) 

 

 

Figura 43 - Proporção de mortalidade por grupo etário na sub-região de Ave/Famalicão (para o triénio de 2012-

14) 

A análise das figuras anteriores evidencia sobressaindo a distribuição dos tumores malignos em todas 

as classes etárias para ambas as sub-regiões. Na Sub-região de Santo Tirso/Trofa sobressaiem as 
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causas externas e as doenças infeciosas nos mais jovens, e doenças endócrinas, doenças de sistema 

nervoso, aparelho circulatório, respiratório e digestivo em adultos e idosos. Na sub-região de 

Ave/Famalicão sobressaem as doenças do sistema nervoso e causas externas nos mais jovens e 

doenças do aparelho circulatório, respiratório, digestivo e doenças infeciosas a partir dos 35 anos.  

No triénio 2012-2014, as principais causas de morte prematura em ambos os sexos no ACeS Santo 

Tirso/Trofa são, por ordem, decrescentes: tumor maligno laringe, traqueia, brônquios e pulmões e 

doenças isquémicas de coração e no ACeS de Ave/Famalicão  são tumor maligno laringe, traqueia, 

brônquios e pulmões e doenças cerebrovasculares.  

 

Identificação de áreas e segmentos de população com maior vulnerabilidade e maior exposição 

Da caracterização da componente social, retiram-se os seguintes aspetos relevantes para a análise 

da vulnerabilidade e exposição da população em termos de saúde humana: 

 um índice de envelhecimento nos concelhos de Vila Nova de Famalicão e Trofa inferiores ao 

da média nacional; 

 uma prevalência da população ativa dos concelhos de Vila Nova de Famalicão e de Trofa pelo 

setor terciário e das freguesias atravessadas pelo projeto igualmente pelo sector secundário 

e terciário em termos de atividades económicas; 

 a área de estudo apresenta uma percentagem bastante reduzida de ativos no setor primário; 

 nos concelhos de Vila Nova de Famalicão e de Trofa, as atividades económicas mais 

representativas são as indústrias transformadoras; 

 os concelhos de Vila Nova de Famalicão e de Trofa apresentam uma densidade populacional 

superior à registada na sub-região do Ave e região Norte. A área de atravessamento de 

traçado corresponde a uma zona essencialmente urbana com uma rede viária labiríntica, 

excessivamente densa e com um tráfego intenso. 

Os fatores anteriormente listados, configuram-se importantes para a vulnerabilidade da população ao 

projeto, ao nível da saúde pública.  

Em termos da exposição da população aos impactes do projeto, sob o ponto de vista de saúde e bem 

estar das populações, refere-se a existência de espaços sensíveis, em função do uso social (público 

ou privado) que correspondem a: 

 áreas residenciais; 

 unidades industriais;  
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 unidades de comércio 

 equipamentos de uso coletivo; 

 terminais e paragens de transportes públicos. 

Características do Ambiente Urbano e Fatores de Risco Social Suscetíveis de Afetar a Saúde e 

o Bem-estar das Populações 

Da caracterização da qualidade do ar e do ambiente sonoro, é possível extrair um conjunto de aspetos 

que caracterizam a qualidade ambiental da área atravessada pelo projeto. 

Qualidade do Ar 

 A sub-região do Ave, em que se insere a área em estudo, assume uma expressão pouco 

relevante no que se refere aos valores globais de emissões de poluentes atmosféricos da 

região Norte. Assim, as emissões dos principais poluentes originadas nesta sub-região, em 

relação à região em que se insere, correspondem a cerca de 15.57% no que se refere aos 

óxidos de enxofre, 12.23% em relação aos óxidos de azoto, 8.46% dos compostos orgânicos 

não metálicos, 13.63% no que se refere ao monóxido de carbono e 11.67% em relação ao 

dióxido de carbono. 

 A análise dos dados obtidos na monitorização da qualidade do ar mais próxima (Pe Paços de 

Ferreira), permite constatar que os vários parâmetros monitorizados apresentam 

concentrações correspondentes a uma razoável qualidade do ar. Verifica-se o cumprimento 

dos valores limite para a proteção da saúde humana (estabelecidos o cumprimento dos 

valores guia, valores limite, valores limite para a proteção da saúde humana, valores limite 

para a proteção dos ecossistemas e limiares de alerta) para todos os parâmetros avaliados. 

De referir, no entanto, a ocorrência das seguintes situações de excedências: 

o 5 situações anuais de excedências do valor limite para a proteção da saúde humana 

registadas em 2015 e 8 situações de excedência em 2016, para o parâmetro 

partículas <10 µm/m3 (Valor limite 50 µm/m3), sendo que o número de excedências 

permitidas é de 35.  

o 2 situações anuais de excedências (horas) do valor limite para a proteção da saúde 

humana: base horária, registadas em 2015, para o parâmetro -  dióxido de azoto 

(Valor limite: 200 µm/m3), sendo que o número de excedências permitidas é de 18 

(horas  

 Estes episódios evidenciam algumas situações pontuais de agravamento da concentração 

daquele parâmetro na zona da estação de monitorização que ocorrem, contudo, em reduzida 

frequência.  
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 De uma forma geral, considera-se que os valores analisados dos parâmetros de qualidade do 

ar não são indicativos da existência de um cenário de degradação da qualidade do ar (apesar 

da ocorrência de algumas situações de excedência, que não ultrapassam a frequência 

máxima legalmente estabelecida). 

 Esta análise apenas pode ser entendida enquanto informação disponível ao nível da região, 

não sendo totalmente representativa do local em análise, realçando-se contudo o facto da 

estação de monitorização onde foram registados os dados de qualidade do ar, encontrar-se 

inserida num local de características com algumas semelhanças do local em avaliação 

(ocupação agrícola e urbana dispersa na envolvente imediata). É assim expectável que, 

concretamente na área em estudo, a qualidade do ar seja semelhante ou um pouco inferior 

(pela maior pressão urbanística da zona onde se desenvolve o traçado) em relação à registada 

na estação de monitorização considerada. 

 Nas imediações na zona em que se desenvolve o traçado em estudo, são identificadas as 

fontes de emissões de poluentes atmosféricos: 

o Após a nova travessia sobre o rio Ave e até ao km 1+400 em redor da EM 508 ocorre 

uma zona de forte ocupação industrial (nomeadamente dos setores têxtil – Indústria 

Têxtil do Ave - de matadouro industrial e salsicharia – Indústria de Carnes Carneiro).  

o entre o km 1+400 e o km 1+900, sensivelmente, regista-se o complexo industrial afeto 

à fábrica da Continental – Mabor, nas proximidades da via.  

o Rede rodoviária:  

 Auto-estrada A3/IP1 – a cerca de 2 kms da área de estudo, com intenso 

tráfego rodoviário; 

 Estrada Nacional EN14, estrada nacional de ligação entre Porto e Braga que, 

com intenso volume de tráfego; 

o Rede rodoviária local da área de estudo, bastante ramificada e com tráfego intenso.  

Ambiente Sonoro 

 Foram realizadas medição de ruído em 5 locais distintos (Ponto 1 a Ponto 5). As medições 

foram realizadas nos dias 28 a 30 de outubro de 2015. A localização e contexto ocupacional 

dos cinco pontos de medição é a que se indica seguidamente: 

o Ponto 1: Localidade da Trofa; aproximadamente ao km 0+000 à esquerda da via - 

Escola Básica 2/3 Napoleão Sousa Marques localizada a cerca de 30 metros do 

traçado e habitações plurifamiliares concomitantes com comércios, serviços e 

restauração, localizadas junto á rotunda existente na EN104. As fontes de ruído 

significativas são o tráfego rodoviário da EN104 e vias adjacentes, fonação humana 

na escola. 
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o Ponto 2: Localidade da Trofa; aproximadamente ao km 0+390 à esquerda da via - 

Habitações unifamiliares localizadas a mais de 5 metros do traçado, e Hospital da 

Trofa. As fontes de ruído significativas são o tráfego rodoviário da Rua da Paz, Rua 

da Teixeira Lopes e ruas adjacentes, tráfego ferroviário da Linha do Minho. 

o Ponto 3: Localidade da Portela, concelho de Vila Nova de Famalicão; 

aproximadamente ao  

km 1+110 à esquerda da via - Habitações unifamiliares localizadas a mais de 30 

metros do traçado, concomitantes com unidades industriais. As fontes de ruído 

significativas são o tráfego rodoviário da Avenida do Rio Ave, e industrias envolventes. 

o Ponto 4: Localidade da Libório, concelho de Vila Nova de Famalicão; 

aproximadamente ao  

km 2+025 à esquerda da via, mais de 30 metros do traçado, concomitantes com 

unidades industriais.As fontes de ruído significativas são o tráfego rodoviário da Rua 

de S. João e adjacentes, e indústrias envolventes. 

o Ponto 5: Localidade de Santana, concelho de Vila Nova de Famalicão; 

aproximadamente ao  

km 2+350 à esquerda da via - Habitações unifamiliares ao longo da EN14, localizadas 

a cerca de 120 metros do traçado, concomitantes com atividade comercial. As fontes 

de ruido mais significativas são o tráfego rodoviário da EN14. 

 De acordo com os resultados apresentados anteriormente, o ambiente sonoro dos recetores 

localizados na envolvente do projeto, classificados como zona mista [Lden ≤ 65 dB(A) e  

Ln ≤ 55 dB(A)], caracterizados pelos pontos de medição – Ponto 1 a Ponto 4 – cumprem os 

respetivos limites legais, conforme estabelecido no número 1, do artigo 11.º do DL 9/2007, no 

entanto no Ponto 5 os níveis sonoros ultrapassam os referidos limites, devido ao tráfego 

intenso da EN14 

 Verifica-se que a envolvente próxima do traçado em análise o ambiente sonoro varia entre o 

pouco e o muito perturbado, em função da distância às principais rodovias existentes (em 

especial a EN14 e a EN104), cujo tráfego se apresenta como a principal fonte de ruído 

existente.  

 O trabalho de campo permitiu ainda identificar como fonte de ruído com influência no ambiente 

sonoro atual, ainda que de forma localizada e em termos médios energéticos pouco 

significativo, a atividade industrial existente no concelho de Vila Nova de Famalicão. 

Verifica-se que, tanto no que se refere à qualidade do ar a área de intervenção não apresenta 

problemas de qualidade ambiental, não ocorrendo cenários de degradação da qualidade do ar. No 

que respeita ao ambiente sonoro verifica-se um ambiente com algumas perturbações sonoras, 

nomeadamente, junto as rodovias existentes devido ao trafego excessivo. 
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AVALIAÇÃO DE IMPACTES AMBIENTAIS – SAÚDE HUMANA 

Metodologia 

No presente capítulo apresentam-se os impactes sob o ponto de vista de saúde das populações mais 

próximas e, portanto, mais expostas ao projeto em análise. Os fatores determinantes nesta análise 

incluem: 

 Ruído; 

 Qualidade do Ar; 

 Segurança, mobilidade e sociabilidade; 

 Emprego. 

A análise incide sobre as fases de construção e de exploração do projeto.  

Impactes na Fase de Construção 

As ações previstas na empreitada, em contexto de obra como: a montagem e estaleiro, as 

desmatações, as decapagens e escavações, a aplicação de betão, a aplicação de pavimento 

betuminoso e as demais ações construtivas, provocam efeitos na saúde e bem-estar das populações 

mais vulneráveis e próximas da obra e por isso, mais expostas. 

As ações construtivas geram um acréscimo dos níveis de ruído no local de intervenção e sua 

envolvente imediata, gerando impactes na saúde e bem-estar da população podem traduzir-se 

por: incomodidade, perturbação da comunicação, cansaço, perturbações do sono, irritabilidade, 

perturbações da atenção e da concentração, ansiedade, depressão, e, ema casos extremos, 

potenciação de doenças gastrointestinais e cardíacas. 

Encontram-se mais vulneráveis: a população idosa, com baixos recursos e crianças do ensino básico 

e secundário. Realça-se a prevalência de fatores pré-existentes de perturbações depressivas na área 

em estudo.  

Algumas operações construtivas poderão ter impactes particularmente significativos, sobretudo nos 

recetores sensíveis a distâncias iguais ou inferiores a 30 m, em que os níveis sonoros poderão exceder 

os 80 dB(A). 

No caso específico os recetores sensíveis mais próximos da área de intervenção localizam-se a cerca 

de 10 metros (km 0+250 a km 0+550), pelo é expectável que o respetivo ambiente sonoro, venha a 

ter possa ter um incremento pontual, ainda que limitado no tempo ao longo da fase de construção. 

Os impactes resultantes classificam-se como negativos, pouco significativos nas populações mais 

expostas, temporários e reversíveis. 
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As mesmas ações construtivas estão também associadas à emissão e dispersão de poeiras no 

local de intervenção e sua envolvente imediata, gerando impactes na saúde e bem-estar da 

população. Os potencias efeitos sobre a saúde humana são: potenciação de situações de asma, de 

doenças respiratórias, de tumores pulmonares e de doenças cardíacas. 

Como fatores de vulnerabilidade pré-existentes na ACeS de Santo Tirso/Trofa e na ACeS de 

Ave/Famalicão, refere-se: o tabagismo, a prevalência de tumores malignos da laringe, brônquios e 

pulmões. 

De uma maneira geral, com base nos tipos de ocupação existente nas imediações do traçado, são 

expectáveis (durante a fase de construção) impactes negativos e significativos na qualidade do ar nas 

seguintes áreas de ocupação mais sensível: 

 Aglomerado habitacional na envolvente da Rotunda 1 – início do traçado; 

 Escola EB 2.3 – Napoleão Sousa Marques, a cerca de 25 m do início do traçado, km 0+000; 

 Igreja Matriz da Trofa, a cerca de 200 m do início do traçado; 

 Ocupação habitacional dispersa, entre o km 0+200 e o km 0+400; 

 Habitações entre o a linha ferroviária do Minho e o traçado (entre os km 0+375 e 0+500); 

 Hospital da Trofa, ao km 1+000 (servido pelas rotundas 2 e 3 do traçado); 

 Parque Urbano das Azenhas, junto à travessia sobre o Rio Ave, ao km 0+900; 

 Zona de ocupação industrial entre a travessia do Rio Ave e o km 1+900, em redor da EM508; 

 Aglomerado urbano da Portela, área de uso agrícola junto à rotunda 5, ao km 2+032; 

 Ocupação urbana expressiva – habitacional, comercial e industrial, no término do traçado. 

Considera-se que os impactes sobre a qualidade do ar serão negativos mas pouco significativos nas 

restantes áreas envolventes do traçado. 

A circulação geral de veículos afetos à obra, principalmente os de transporte de resíduos e de 

materiais de construção de e para a obra constitui uma ação perturbadora sobre a envolvente e terá 

efeitos negativos sob o ponto de vista de saúde humana, pela incomodidade provocada pelos níveis 

de ruído e vibrações gerados por esses transportes e pela emissão de poluentes atmosféricos (poeiras 

e gases de combustão dos veículos). 

Este tipo de ações estão na origem de riscos ambientais e para a saúde inerentes ao presente projeto, 

nomeadamente pela afetação da circulação com riscos consequentes de diminuição da segurança 

rodoviária. O traçado em estudo desenvolve-se na envolvente de zonas de ocupação habitacional e 

industrial. Estes riscos assumem uma importância significativa ao nível local. 

Algumas afetações decorrentes da execução da obra também afetam a segurança e, por 

consequência, a saúde e bem estar das populações. Referem-se as ações de: presença de 

estaleiro, desvio de serviços (água, eletricidade, telecomunicações), a circulação de veículos e 
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maquinaria afeta à obra, os desvios de trânsito, os desvios de paragens de transporte público, a 

existência de áreas interditas, ocupadas pela obra. 

As referidas ações afetam a segurança rodoviária e pedonal, a mobilidade e acessos a áreas 

residenciais, de comércio e de equipamentos, a sociabilidade e fruição de espaços públicos. 

Os impactes associados incluem o aumento de riscos de acidentes (morbilidade / mortalidade), 

incómodo, irritabilidade, ansiedade, afetação do bem-estar físico, afetação da saúde mental e stress. 

A prevalência de perturbações depressivas nas sub-regiões de Santo Tirso/Trofa e Ave/Famalicão 

constituem um fator de vulnerabilidade, que potencia os impactes anteriormente referidos. 

Os impactes sobre a saúde humana decorrentes da alteração de condições de segurança. traduzem-

se em: 

 Incómodo e stress causado por eventuais interrupções no fornecimento de serviços (água, 

eletricidade e telecomunicações); 

 Aumento do risco de acidentes, sobretudo em função da circulação de veículos afetos à obra 

na via pública; 

 a destruturação dos espaços e, por conseguinte, a incomodidade da dificuldade no acesso a 

comércio e espaços públicos (mais próximos da frente de obra), desencorajando o acesso 

aos mesmos por potenciais e atuais clientes. 

 Incómodo e stress causado pelo desvio de trânsito.  

Os impactes resultantes classificam-se como negativos, significativos nas populações mais expostas, 

contudo, temporários e reversíveis. 

A criação de emprego associada ao contexto direto da obra e serviços / fornecimentos 

associados afetará temporariamente o emprego e modos de vida, gerando efeitos positivos na 

saúde mental e no bem-estar individual e familiar. 

Consideram-se como fatores de vulnerabilidade as taxas de desemprego elevadas na região e a 

prevalência de perturbações depressivas.  

A potenciação de criação de emprego e manutenção de postos de trabalho terá efeitos positivos para 

a saúde e bem-estar individual e das respetivas famílias. O potencial efeito positivo em atividades 

económicas que possam fornecer serviços e/ou bens para a obra terá consequentes benefícios para 

a saúde e bem-estar dos beneficiários. 

Os impactes resultantes classificam-se como positivos, significativos nas populações expostas, 

contudo, temporários e reversíveis. 
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A afetação temporária e permanente (com expropriação) da propriedade e a afetação de 

atividades económicas decorrentes da execução da empreitada têm como potenciais efeitos: as 

afetações da saúde mental e a afetação do bem-estar individual e familiar. 

Para a fase de projeto de execução é importante aferir as áreas efetivamente ocupadas pelo projeto, 

não só pela ocupação da via traçado, mas também pelos respetivos taludes de aterro e de escavação, 

ramos de ligação, bermas, passeios e órgãos de drenagem, face aos diferentes usos do solo e 

benfeitorias desenvolvendo um de Plano de Expropriações. Apenas posteriormente ao Plano de 

Expropriações desenvolvido é possível classificar os impactes decorrentes de expropriações. 

Contudo, pela análise do uso atual do solo é possível verificar que o traçado em estudo inviabiliza 

parcelas de atual uso agrícola (de culturas temporárias), e afeta casas e quintal particulares, ao km 

0+300, com perda irreversível de área parcial e edificações da propriedade. Assim sendo, prevê-se 

que os impactes resultantes das expropriações serão negativos, muito significativos, permanentes e 

irreversíveis. 

Quanto à interferência do projeto com zonas inundáveis classificadas no PDM de Vila Nova de 

Famalicão, considera-se que o aumento das áreas impermeabilizadas associadas à plataforma da 

nova via, poderão vir a agravar o risco de ocorrência de cheias, com consequências para a segurança 

de pessoas e bens. 

Assim, o projeto deverá garantir as condições afetas ao ciclo hidrológico e a prevenção e redução do 

risco de inundação, garantindo a segurança de pessoas e bens, em situações de ocorrência de 

expectáveis fenómenos de cheias. 

Por forma a minimizar estes riscos, foi desenvolvido um Estudo Hidrológico sobre a ribeira de 

Ferreiros, conforme referido no RS do EIA, que permitiu pré-dimensionar medidas para aumentar a 

capacidade de absorção dos terrenos, reter/amortecer o escoamento das águas em direção as ribeiras 

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

fluvial expressivo e capaz de conter caudais de cheia e a criação de bacias de retenção, com que 

visam reduzir as alterações sobre o ciclo hidrológico atual.  

Refere-se ainda que o pré-dimensionamento teve em conta, não só o projeto da Ligação à EN14, mas 

uma série de outros projetos que poderão produzir efeitos cumulativos sobre as áreas inundáveis, 

nomeadamente, a futura ampliação da fábrica MABOR e a construção da via AL1 – ligação entre a 

EN 14 e a EM 508‐1. 

Com a execução das referidas medidas, a desenvolver em fase de Projeto de Execução, considera-

se salvaguardada a segurança de pessoas e bens nas áreas que atualmente apresentam risco de 

inundação. 
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Impactes na Fase de Exploração 

Na fase de exploração do projeto em apreço, as afetações sobre a saúde humana estão sobretudo 

associadas ao acréscimo dos níveis sonoros e degradação da qualidade do ar, eventualmente 

resultantes do tráfego rodoviário.  

No que respeita à qualidade do ar prevê-se que a exploração do traçado em estudo não provocará, 

nem mesmo nas situações mais desfavoráveis, episódios de degradação da qualidade do ar, nas 

imediações da zona em que se desenvolve. Consideram, portanto, os impactes como negativos, 

contudo pouco significativos (uma vez que todos os valores limite e guia serão salvaguardados), 

permanentes e reversíveis resultantes do fluxo de tráfego afluente previsto. De referir ainda que o 

projeto em análise permitirá o desvio de uma parte significativa do tráfego da rede viária local o que 

constitui um impacte positivo nesta área evitando o aumento da degradação da qualidade do ar pelo 

acréscimo de tráfego que naturalmente ocorreria, contribuindo de forma positiva para a saúde da 

população envolvente.  

No que se refere ao ambiente sonoro espera-se que os níveis sonoros ultrapassem os limites legais 

estabelecidos em alguns recetores analisados, durante a fase de exploração do traçado, tendo sido 

considerado como impactes negativos, significativos, permanentes e reversíveis, nestes mesmos 

recetores. Importa ainda referir que na imediata envolvente da atual EN14, no troço da Ponte sobre 

o Rio Ave (Av. Portas do Minho / Rua Dom Pedro V), que atualmente é caraterizada por uma forte 

ocupação de recetores sensíveis, são esperados impactes positivos, pela cativação do tráfego que 

aí circula, e que pode traduzir-se na diminuição da emissão sonora da via em cerca de –2,5 dB(A). 

Também as afetações nas condições de segurança da circulação rodoviária estarão associadas 

a consequências sobre a saúde humana e bem-estar das populações. 

Os acidentes rodoviários são causados por falhas atribuíveis, na maioria das vezes: ao elemento 

humano (capacidade do condutor, os passageiros ou o peão); a fatores mecânicos (o veículo e a sua 

carga); à infraestrutura rodoviária (incluindo as zonas imediatamente adjacentes) e/ou ao meio 

envolvente (topografia, condições climatéricas dominantes). 

Sobre este tipo de risco, importa referir que o traçado rodoviário em estudo em muito contribuirá para 

a melhoria das acessibilidades e para a dispersão do tráfego existente no local. Pelo que se espera, 

que com redistribuição de tráfego nas vias envolventes, permitam um acréscimo de segurança na 

circulação pedonal e rodoviária local, o que constitui um impacte positivo. 

De salientar que durante a fase de exploração o impacte mais significativo a ocorrer, eventualmente, 

será o agravamento dos efeitos de cheias sobre o território que adviria da impermeabilização e 

obstrução causadas pela construção de traçado em leito de cheia (áreas classificadas como zonas 

inundáveis).  
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As áreas mais expostas a este impacte correspondem a áreas industriais e espaços agrícolas, 

afetando consequentemente, a sua atividade económica, colocando os trabalhadores das indústrias 

existentes e os proprietários dos espaços agrícolas vulneráveis à perda dos seus bens e a impactes 

sobre a saúde humana. A acontecer, este impacte teria efeitos negativos na saúde humana, 

nomeadamente, podendo provocar à população mais exposta stress, incomodidade, perturbações 

depressivas e afetação da saúde mental. De salientar a prevalência de perturbações depressivas nas 

sub-regiões de Santo Tirso/Trofa e Ave/Famalicão. 

A ocorrer, este seria um impacte negativo, muito significativo, permanente e reversível. Contudo, a 

execução das medidas de minimização propostas no Estudo Hidrológico das ribeiras de Ferreiros e 

de Penouços, foram consideradas suficientes para evitar a eventual ocorrência do referido impacte, 

conforme acima referido. Estas medidas compreendem estratégias para aumentar a capacidade de 

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

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

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

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO – SAÚDE HUMANA 

Fase de Construção 

 Divulgar o programa de execução das obras às populações residentes na área envolvente 

 Todos os acessos à obra devem ser claramente identificados e balizados, devendo-se 

proceder à sinalização logo no início da obra 

 Os trabalhos de construção e transporte de materiais deverão decorrer apenas no período 

diurno, das 8:00h as 20:00h, nos dias uteis. 

 Assegurar que são selecionados os métodos construtivos e os equipamentos que originem o 

menor ruído possível 

 Garantir que as operações mais ruidosas que se efetuem na proximidade de habitações se 

restringem ao período diurno e nos dias úteis, de acordo com a legislação em vigor 

 O estaleiro deve possuir instalações sanitárias amovíveis em número adequado ao número 

de pessoas na obra, procedendo-se à recolha das águas residuais domésticas em tanques 

ou fossas estanques, e posterior encaminhamento para tratamento 

 A velocidade de circulação dos veículos, especialmente em pavimentos não asfaltados, 

deverá ser reduzida (30 km/h).              

 Assegurar o correto cumprimento das normas de segurança e sinalização da obra na via 

pública, tendo em consideração a segurança e a minimização das perturbações na atividade 

das populações.                 
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 Assegurar que os caminhos ou acessos não fiquem obstruídos ou em más condições de 

circulação, possibilitando a sua normal utilização por parte da população local.  

 Durante as ações de movimentações de terras, as superfícies dos terrenos e as terras a 

movimentar devem ser humedecidas a fim de minimizar a dispersão de poeiras por ação do 

vento e da operação das máquinas e veículos afetos à obra 

 As terras a transportar de e para a obra devem ser cobertas de forma a minimizar a emissão 

de poeiras durante o transporte. 

 Os depósitos de terras na zona de obra devem ser cobertos a fim de evitar a dispersão de 

poeiras para as áreas de imediação do traçado; 

 A preparação de betão e asfalto betuminoso deve ocorrer à maior distância possível das zonas 

habitacionais 

 Implementar as medidas propostas no Estudo Hidrológico das ribeiras de Ferreiros e de 

Penouços. Resumidamente as medidas correspondem às apresentadas seguidamente: 

a. Criação de bacias de retenção na margem Esquerda da ribeira de Ferreiros para reter 

os picos de cheia. 

b. Reperfilamento da ribeira de Ferreiros de modo a reconfigurar a área inundável para 

que a variante à EN14 não assente sobre essa área. 

c. Beneficiação das passagens hidráulicas (PH’s) atravessadas pela variante. 

d. Garantir uma franca drenagem transversal ao longo da via, mantendo o mais próximo 

possível o afluxo da água à linha de talvegue. 

e. Requalificação ambiental das ribeiras de Ferreiros e Penouços. 

Fase de Exploração 

 Implementação no traçado de uma camada de desgaste considerada menos ruidosa para 

diminuir os níveis de ruido que advém da circulação dos veículos no pavimento. 

 Implementação de barreiras acústicas  

2.8. ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 

50 Apesar de o EIA incluir referências a aspetos relativos a este fator deve ser apresentado capítulo 

autónomo que identifique, descreva e avalie os potenciais impactes ambientais do projeto e das 

alternativas apresentadas, ponderando os seus efeitos, sobre as alterações climáticas e os 

efeitos decorrentes da vulnerabilidade do projeto perante os riscos de acidentes graves ou de 

catástrofes. Considerar como referência a Política Climática Nacional, aprovada pela Resolução 

do Conselho de Ministros n.° 56/2015, de 30 de julho, que contempla o Programa Nacional para 
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as Alterações Climáticas 2020/2030 (PNAC 2020/2030) e a Estratégia Nacional de Adaptação às 

Alterações Climáticas (ENAAC 2020). 

51 Considerar, na avaliação de impactes, o cálculo das emissões de GEE, e a sua análise numa 

perspetiva de mitigação às Alterações Climáticas. Tendo em conta que se refere que é expectável 

o aumento do volume de tráfego, realizar uma estimativa das emissões de GEE inerentes ao 

projeto, tanto na fase de construção como na fase de exploração. 

52 Avaliar os fenómenos extremos tendo em consideração não apenas os registos históricos mas 

também o clima futuro para a identificação das vulnerabilidades do projeto. Desta forma, 

apresentar a vertente adaptação com a identificação das vulnerabilidades do projeto ao clima 

futuro (fase de exploração) e eventuais medidas de minimização. Considerar como aspetos 

importantes o aumento dos fenómenos extremos de precipitação, mais especificamente de 

precipitação intensa, e o aumento da ocorrência de ondas de calor, tendo em conta em particular 

os cenários climáticos disponíveis para Portugal, por exemplo os cenários constantes do Portal 

do Clima (http://portaldoclima.pt/pt/), bem como outros trabalhos disponíveis, designadamente as 

Estratégias Locais de Adaptação para os municípios do Porto, Braga e Amarante, que 

apresentam similaridades com os municípios em causa (Trofa e Vila Nova de Famalicão) em 

matéria de vulnerabilidades climáticas 

(http://www.apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=81&sub2ref=118&sub3ref=395). 

CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL DA ZONA EM ESTUDO – ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 

De acordo com os estudos desenvolvidos no âmbito do Projeto Alterações Climáticas em Portugal. 

Cenários, Impactos e Medidas de Adaptação – SIAM, a análise do registo de dados reflete um 

aumento da temperatura média global da atmosfera à superfície, desde meados do século XIX. 

Durante o século XX esse aumento foi de 0,6±0,2ºC, sendo que o aquecimento se deu essencialmente 

em dois intervalos de tempo, 1910-1945 e 1976- 2000.  

De acordo com a informação constante do 5.º Relatório de Avaliação do Painel Intergovernamental 

para as Alterações Climáticas (IPCC), datado de 2014, relativamente ao clima futuro espera-se que a 

emissão continuada de GEE provoque um aumento adicional da temperatura média global e variadas 

alterações no sistema climático, que apenas uma substancial e sustentada redução de emissões 

poderia limitar. Comparativamente a 1850-1900, é provável que a temperatura média global à 

superfície supere os 1,5°C ou até mesmo os 2°C, até ao fim do século XXI (2081-2100).  

Ao nível nacional a temperatura média do ar tem vindo a crescer desde a década de 1970 e os anos 

mais quentes encontram-se na última década: 1997 foi o ano mais quente com 16,6ºC de média anual.  

http://www.apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=
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A precipitação (1931-2000) revela uma tendência decrescente generalizada. Desde 1976 existem 

diferentes tendências da precipitação, entre estações do ano, com uma redução significativa da 

precipitação acumulada durante a Primavera.  

Os dados climáticos sugerem uma tendência para um aumento de fenómenos climáticos extremos 

(secas e cheias), na última metade do século XX. Observa-se a redução das áreas geladas e da 

espessura do gelo; durante o séc. XX, o nível global dos mares subiu de 10 a 20cm e, em Portugal, o 

nível médio do mar registou um aumento de 1 a 2cm por década, no último século. A longo prazo 

(2000-2100) afirma-se que as concentrações de CO2, a nível mundial, poderão aumentar entre 90 e 

250%, relativamente às concentrações de 1750. 

De forma a adotar medidas e estratégias eficazes para a redução dos efeitos das alterações climáticas, 

em 2015 foi aprovada a Política Climática Nacional, aprovada pela Resolução do Conselho de 

Ministros n.° 56/2015, de 30 de julho, que contempla o Programa Nacional para as Alterações 

Climáticas 2020/2030 (PNAC 2020/2030) e a Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações 

Climáticas (ENAAC 2020). 

 

O Programa Nacional para as Alterações Climáticas 2020/2030 (PNAC 2020/2030) visa assegurar 

uma trajetória sustentável de redução das emissões nacionais de gases com efeito de estufa, de forma 

a alcançar uma meta de redução de emissões de -18% a -23%, em 2020, e de -30% a -40%, em 2030, 

em relação a 2005, garantindo o cumprimento dos compromissos nacionais de mitigação e colocando 

Portugal em linha com os objetivos europeus nesta matéria. Estabelece linhas de orientação para 

políticas e medidas setoriais, define metas setoriais de redução de emissões e identifica um conjunto 

de opções de políticas e medidas setoriais, a desenvolver futuramente em conjunto com os setores 

de política relevantes como transportes, energia, agricultura e floresta. 

 

O PNAC 2020/2030 tem como objetivos:  

 Promover a transição para uma economia de baixo carbono, gerando mais riqueza e emprego; 

 Assegurar uma trajetória sustentável de redução das emissões de GEE de forma a alcançar 

uma meta de -18% a -23% em 2020 e de -30% a -40% em 2030, em relação a 2005, 

garantindo o cumprimento dos compromissos nacionais de mitigação e colocando Portugal 

em linha com os objetivos europeus e com o Acordo de Paris; 

 Promover a integração dos objetivos de mitigação nas políticas setoriais (mainstreaming). 

 

A Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas (ENAAC 2020).estabelece os 

objetivos, as atividades e o modelo de organização e funcionamento da estratégia até 2020, tendo em 

vista um país adaptado aos efeitos das alterações climáticas, através da contínua implementação de 
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soluções baseadas no conhecimento técnico-científico e em boas práticas. Para este efeito, propõe-

se melhorar o nível de conhecimento sobre as alterações climáticas, promover a integração da 

adaptação às alterações climáticas nas diversas políticas públicas e instrumentos de 

operacionalização, colocando um maior ênfase na implementação de medidas de adaptação. 

 

Deste modo, é assumida como visão da ENAAC 2020: “Um país adaptado aos efeitos das alterações 

climáticas, através da contínua implementação de soluções baseadas no conhecimento técnico -

científico e em boas práticas”. A ENAAC 2020 define três objetivos da estratégia: 

 Melhorar o nível de conhecimento sobre as alterações climáticas; 

 Implementar medidas de adaptação; 

 Promover a integração da adaptação em políticas sectoriais. 

De forma a dar resposta ao estabelecido nas metas nacionais foi desenvolvida a Estratégia Municipal 

de Adaptação às Alterações Climáticas (EMAAC) que tem como objetivo a elaboração de projeções 

climáticas, e consequentemente a identificação de impactes sobre o território municipal bem como 

sobre os sistemas naturais e humanos que o compõem. Desta forma, o município em estudo pode 

analisar, desenvolver e implementar um conjunto coerente e flexível de opções de adaptação que 

permitam ao município estar melhor equipado para lidar com os potenciais impactes das alterações 

climáticas, bem como tomar partido de potenciais oportunidades. De forma a facilitar a elaboração e 

implementação das EMAAC nos municípios participantes criou-se o projeto ClimAdaPT.Local. que 

consiste na criação de metodologias participativas no seio dos Municípios, para uma melhor 

adaptação local às alterações climáticas. 

A área em estudo, situada nos concelhos de Trofa e Vila Nova de Famalicão, não se encontra 

abrangida pelo projeto ClimAdaPT.Local, no entanto pode-se considerar o estudo realizado para o 

município mais próximo da área em estudo que é aderente desta iniciativa, nomeadamente o 

município de Braga, que faz fronteira a Noroeste com o concelho de Vila Nova de Famalicão. 
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Figura 44 - Resumo das principais alterações climáticas projetadas para Braga até ao final do século XXI ( 

apresentação gráfica adaptada de “Climate Change Adaptation Strategy” de Vancouver)  (Fonte: 

ClimAdaPT.Local - http://climadapt-local.pt/wpcontent/uploads/2016/09/FichaClimatica_braga.pdf) 

É assim expectável, conforme exposto na figura, alterações climáticas numa projeção temporal de 

cerca de 80 anos que se traduzirão em: 

 Diminuição da precipitação média anual; 

 Aumento da temperatura média anual, em especial das máximas; 

 Diminuição do número de dias de geada; 

 Aumento dos fenómenos extremos de precipitação. 

O Projeto do traçado em análise, liga-se com as alterações climáticas devido à emissão de gases com 

efeito de estufa pelos veículos que circulam no mesmo. De acordo com o Relatório de Estado do 

http://climadapt-local.pt/wpcontent/uploads/2016/09/FichaClimatica_braga.pdf
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Ambiente, publicado pela APA para o ano de 2017, apresenta-se seguidamente a contribuição para o 

total de emissões de cada tipo de fonte. 

 

Figura 45 - Série de emissões 1990-2015 referentes à submissão do inventário nacional realizada em maio de 

2017 à União Europeia e à Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (Fonte: APA, 
2017) 

De acordo com a submissão do Inventário Nacional de Emissões de 2017, realizada em maio de 2017 

(período 1990-2015), as emissões de GEE, sem contabilização das emissões do sector do uso do 

solo, alterações de uso do solo e florestas, são estimadas em cerca de 68,9 Mt CO2e para 2015, 

representando um aumento de 15,7% face a 1990 e um crescimento de 7,1% relativamente a 2014, 

associadas à produção de eletricidade e em particular pela maior utilização de carvão.  

Estimativas preliminares relativas às emissões de 2016 apontam para um valor global de emissões da 

ordem dos 66,5 Mt CO2e, traduzindo um decréscimo das emissões nacionais face a 2015, explicado 

em grande parte pelo menor consumo de carvão no setor electroprodutor e aumento do peso da 

produção elétrica a partir de fontes renováveis.  

De seguida são apresentadas as emissões de CO2, desagregados por setor de atividade. 
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Figura 46 - Emissões sectoriais de dióxido de carbono equivalente, em Portugal, em 2015 (Fonte: APA, 2017) 

A produção de energia e os transportes são as fontes mais importantes representando respetivamente 

cerca de 27% e 24% do total das emissões nacionais. O sector dos transportes, em grande parte 

dominado pelo tráfego rodoviário, apresenta o maior crescimento de emissões no período 1990-2015: 

61%.  

Após o crescimento constante até ao início dos anos 2000, ao qual se seguiu um período de 

estabilização, registou-se após 2005 um decréscimo das emissões deste sector. Nos anos mais 

recentes, regista-se contudo uma inversão desta tendência, com o aumento de 3,3% das emissões 

dos transportes entre 2013 e 2015. 

Os sectores processos industriais, agricultura e resíduos têm um peso aproximado, representando 

11%, 10% e 9%, respetivamente. Os processos industriais, o sector agrícola e resíduos apresentam 

tendências de crescimento positivas face a 2014, da ordem de 1,0%, 0,9% e 0,6%. 

Evolução Previsível da Situação Atual na Ausência de Projeto 

Na ausência de projeto não se preveem alterações significativas da situação atualmente existente ao 

nível da microclimatologia. 
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AVALIAÇÃO DE IMPACTES AMBIENTAIS – ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 

Impactes na Fase de Construção 

No que se refere à fase de construção da via em avaliação, face à incerteza existente sobre o tipo e 

quantidade de equipamentos utilizados com emissão de GEE durante a construção, considera-se que 

um cálculo efetuado nesta fase não terá qualquer relação com a realidade que se irá verificar. Além 

disso, serão impactes temporários, muito localizados no tempo e no espaço, sem impactes 

significativos ao nível das alterações climáticas.  

 Impactes na Fase de Exploração 

Em termos de alterações climáticas, importa mencionar que o transporte contribui com 24% das 

emissões globais de CO2 e é um dos poucos setores em que as emissões continuam em crescimento. 

O tráfego rodoviário e aéreo são os principais responsáveis pelas emissões de gases de efeito estufa 

no setor de transportes. A utilização de novas tecnologias, incluindo combustíveis alternativos de 

transporte para quebrar a dependência do petróleo, poderá ser uma opção, embora não seja a única 

resposta para o problema das alterações climáticas.  

No que se refere ao presente projeto, embora se preveja no local de implantação da nova via, um 

aumento de emissões de CO2, associado ao tráfego espectável, haverá uma diminuição das emissões 

globais a nível local, atendendo a que haverá uma redução nos congestionamentos de trânsito na 

atual EN14.  

Acresce que a construção do troço em avaliação não irá promover um aumento dos valores de tráfego 

e consequentemente a emissão de GEE a nível local/regional, irá sim induzir uma redistribuição do 

tráfego que atualmente circula na EN14 e em outras vias adjacentes.  

Este impacte considera-se positivo, embora pouco significativo, relativamente às emissões globais de 

CO2, principal gás responsável pelo efeito de estufa e aquecimento global. 

Na envolvente da área de estudo são esperados, para os próximos 80 anos, ondas de calor extremas 

e fenómenos extremos resultantes das alterações climáticas, nomeadamente fenómenos de 

precipitação intensa. As ondas de calor extremas podem influenciar a radiação absorvida que ocorre 

ao nível da faixa de rodagem, sendo superior à radiação absorvida pelo terreno natural: poderá causar 

acréscimos nos valores de temperatura do ar, redução da humidade relativa e alterações nas 

características dos ventos nas áreas adjacentes à estrada, muito particularmente nos meses de Verão, 

por ser este o período do ano em que é maior a radiação de curto comprimento de onda que atinge a 

superfície da terra. Este impacte poderá ser minimizado com a plantação de árvores capazes de criar 

sombras e barreiras entre a temperatura sentida nas rodovias e a área urbana.  
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No que respeita a fenómenos de precipitação extrema, considera-se que os mesmos possam 

influenciar o caudal das linhas de águas, podendo eventualmente ocorrer cheias na envolvente. De 

salientar a ocorrência de cheias na área de estudo no passado. Contudo, as mesmas serão 

minimizadas pelo proposto no Estudo Hidrológico das ribeiras de Ferreiros e de Penouços onde são 

propostos processos orientadores de 

soluções de consolidação e estabilização do leito e das margens,  visando beneficiar simultaneamen

te as condições de drenagem e a renaturalização do espaço  canaldas linhas de água, assegurando 

a manutenção de caudais mínimos nos períodos de estio e  a minimização dos impactos negativos d

ecorrentes dos períodos de maior pluviosidade e das  cheias consequentes. Assim considera-se que 

o impacte dos fenómenos de precipitação intensa é minimizado. 

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO – ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 

 Em fase de projeto de execução avaliar a plantação de árvores nos taludes da rodovia, a 

considerar no Projeto de Integração Paisagística 

 Implementar as medidas propostas no Estudo Hidrológico das ribeiras de Ferreiros e de 

Penouços. 

 

2.9. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

53 Mencionando-se o enquadramento da área de estudo no PROF-BM (Decreto Regulamentar n° 

17/2007, de 28 de março), atualizar a informação, tendo em consideração a sua revisão pela 

Portaria 58/2019, de 11 de fevereiro e a Declaração de Retificação 14/2019, de 12 de abril. 

O anterior Plano Regional de Ordenamento Florestal do Baixo Minho (PROF-BM) foi substituído pelo 

Programa Regional de Ordenamento Florestal de Entre Douro e Minho (PROF-EDM), aprovado pela 

Portaria n.º 58/2019, de 11 de fevereiro e a Declaração de Retificação 14/2019, de 12 de abril. Este 

Programa integra as áreas anteriormente correspondentes aos PROF do Alto Minho, do Baixo Minho, 

da Área Metropolitana do Porto e Entre Douro e Vouga e do Tâmega. 

A área em estudo encontra-se na zona de abrangência do Plano em questão, nas sub-regiões 

homogéneas “Cávado-Ave” e “Tâmega-Sousa”, conforme se pode verificar na Figura seguinte.  
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Figura 47 - Sub-regiões homogéneas do PROF EDM 

De acordo com o Documento Estratégico do PROF-EDM, a sub-região homogénea Cávado-Ave tem 

uma área de 91.594,68 ha e abrange os municípios de Barcelos, Braga, Esposende, Felgueiras, 

Guimarães, Santo Tirso, Trofa, Vila Nova de Famalicão e Vila Verde. Em relação ao PROF de 2006, 

esta SRH vê a sua área reduzida a favor da nova SRH Minho Interior. Orograficamente, apresenta 

uma paisagem mais plana de cota mais baixa, ao mesmo tempo que concentra uma elevada 

densidade populacional.  

O território apresenta um relevo suavemente ondulado, com declives a rondar os 5 % a 10 %, 

progredindo para ondulado a fortemente ondulado, a este, com intervalos de declives entre os 10 % a 

30 %. O território desenvolve-se a oeste, a partir da cota do nível médio das águas do mar. Na sua 

progressão para este, a cota máxima chega um pouco acima dos 550 m. 

A ocupação do solo está marcada pela matriz entre a agricultura / floresta / urbano, sendo as manchas 

de floresta dominadas pelo eucalipto e, em menor expressão, pelo pinheiro-bravo. 
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De acordo com o estabelecido no artigo 22.º do Regulamento do PROF EDM, nesta sub-região 

homogénea visa-se a implementação e o desenvolvimento das seguintes funções gerais dos espaços 

florestais:  

a) Função geral de produção;  

b) Função geral de proteção;  

c) Função geral de silvopastorícia, caça e pesca nas águas interiores. 

De acordo com o Documento Estratégico do PROF-EDM, a sub-região homogénea Tâmega-Sousa 

tem uma área de 100.004,88 ha e abrange os municípios de Cabeceiras de Basto, Celorico de Basto, 

Felgueiras, Amarante, Paços de Ferreira, Lousada, Paredes, Penafiel, Marco de Canaveses, Baião, 

Cinfães e Castelo de Paiva. O território desenvolve-se a partir dos 40 m de altitude, elevando-se até 

pouco acima de 800 m, e apresenta um relevo suavemente ondulado, com declives a rondar os 5 % 

a 10 %, progredindo para ondulado a fortemente ondulado, para este, com intervalos de declives entre 

os 20 % a 30 % e mais de 30 %, com especial expressão no vale do Tâmega e Sousa.  

Nos vales domina a matriz Agricultura/Urbano e, nas áreas mais elevadas, a matriz Floresta/Matos e 

Pastagens, sendo o pinheiro-bravo e eucalipto, as espécies que marcam a dominância nas florestas, 

embora se destaque alguma relevância a Outras folhosas e a presença de Acácia. 

De acordo com o estabelecido no artigo 40.º do Regulamento do PROF EDM, nesta sub-região 

homogénea visa-se a implementação e o desenvolvimento das seguintes funções gerais dos espaços 

florestais:  

a) Função geral de produção; 

b) Função geral de proteção;  

c) Função geral de silvopastorícia, caça e pesca nas águas interiores. 

Segundo o PROF EDM, os corredores ecológicos pretendem unir áreas florestais divididas, uma vez 

que a fragmentação além de diminuir populações de espécies de plantas e animais mais vulneráveis, 

também isola aquelas que permanecem nas manchas remanescentes de florestas. O processo 

contínuo de eliminação, fragmentação e isolamento de florestas pode resultar na extinção de espécies, 

principalmente aquelas que são endémicas de uma região. 

De acordo com o Mapa Síntese deste PROF, a área de estudo atravessa uma área classificada como 

“Corredores Ecológicos”, associado ao vale do rio Ave. 

54 No que respeita à cartografia dos PDM em causa, apresentar a cartografia que constitui cada 

plano, identificando claramente o projeto, as linhas de água a alterar e bacias de retenção 

previstas, mantendo a escala original das plantas, e identificando adequadamente a legenda 

correspondente a cada concelho. 
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Nos Desenhos IRFEN14-EIA-ADIT-06.1 a IRFEN14-EIA-ADIT-06.8 apresentam-se os extratos da 

cartografia dos PDM de Trofa e de Vila Nova de Famalicão, onde se representa o projeto, a linha de 

água para qual se propõe o reperfilamento – ribeira de Ferreiros, bem como a localização da bacia de 

retenção proposta. A escala adotada corresponde à escala da cartografia de base dos PDM, ou seja, 

1:10.000. 

55 Apresentar cartografia da REN em vigor dos concelhos em causa, nas condições expressas, 

identificando claramente o projeto, as linhas de água a alterar e bacias de retenção previstas, 

mantendo a escala original das plantas e identificando adequadamente a legenda correspondente 

a cada concelho. 

Nos Desenhos IRFEN14-EIA-ADIT-06.5 e IRFEN14-EIA-ADIT-06.6 apresentam-se os extratos das 

cartas da REN, publicadas para os concelhos de Trofa e de Vila Nova de Famalicão, onde se 

representa o projeto, a linha de água para qual se propõe o reperfilamento – ribeira de Ferreiros, bem 

como a localização da bacia de retenção proposta. A escala adotada corresponde à escala da 

cartografia de base dos PDM, ou seja, 1:10.000. 

56 Reformular a análise dos regulamentos dos PDM em causa para a área do projeto, verificando 

adequadamente a sua conformidade e ou desconformidades com a programação e qualificação 

de solo em causa, refletindo esta na análise de impactes e medidas de minimização inerentes. 

No RS do EIA procedeu-se à análise das classes de ordenamento intercetadas pelo projeto. De acordo 

com a análise efetuada foram identificadas as disposições constantes nos regulamentos dos PDM da 

Trofa e de Vila Nova de Famalicão para cada classe ocupada. No quadro seguinte apresenta-se uma 

atualização da informação apresentada no RS, onde se apresenta uma análise mais completa das 

disposições dos regulamentos dos PDM relacionadas com identificação, utilizações e interdições. 
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Tabela 13 - Classes de espaço intercetadas pelo traçado 

Classe de Espaço / 
Subclasse 

Localização Descrição do Regulamento do PDM 

PDM Vila Nova de Famalicão 

Solo Urbano /  

Solo Urbanizado /  

Espaços Verdes / 

Área Verde de Utilização 
Coletiva 

km 0+000 

ao  

km 0+220 

TÍTULO V Uso do Solo Urbano  

CAPÍTULO II Solo Urbanizado 

SECÇÃO V Espaços Verdes 

Artigo 61.º Identificação e Usos  

1 — Os Espaços Verdes correspondem a áreas com funções de equilíbrio ecológico 
em solo urbano, podendo acolher atividades ao ar livre de recreio, desporto e cultura, 
constituindo, em conjunto com as áreas integradas em Reserva Ecológica Nacional 
em solo urbano, a estrutura ecológica em solo urbano.  

2 — Os Espaços Verdes integram as seguintes categorias: a) Área verde de utilização 
coletiva; b) Área verde de proteção.  

SUBSECÇÃO I Área Verde de Utilização Coletiva  

Artigo 62.º Identificação e usos  

1 — As áreas verdes de utilização coletiva integram jardins públicos, parques urbanos 
e praças com caráter estruturante dos aglomerados urbanos.  

2 — Estas áreas destinam-se a usos recreativos, turísticos, desportivos e culturais, 
não sendo suscetíveis de outros usos, e têm como função complementar a 
qualificação ambiental e paisagística do território urbano. 

Solo Urbanizado / 

Espaço Residencial /  

Área de Habitação Coletiva 

km 0+220 

ao  

km 0+595 

TÍTULO V Uso do Solo Urbano  

CAPÍTULO II Solo Urbanizado 

SECÇÃO II Espaço Residencial  

Artigo 49.º Identificação e usos  

1 — O espaço residencial corresponde a áreas urbanizadas e dominantemente 
edificadas, destinadas às atividades habitacionais e ainda aos usos comerciais, de 
serviços, turísticos e de equipamentos, incluindo áreas verdes urbanas de utilização 
pública ou privada, admitindo -se usos industriais, de armazenagem ou outros desde 
que compatíveis com a função habitacional nos termos do Artigo 14.º do presente 
regulamento.  

2 — Nos espaços habitacionais encontram -se divididas, em função das tipologias 
dominantes dos edifícios, nas seguintes subcategorias: a) Área de habitação coletiva; 
b) Área de moradias.  

SUBSECÇÃO I Área de Habitação Coletiva  

Artigo 50.º Identificação As Áreas de Habitação Coletiva correspondem a áreas de 
edifícios com predomínio de habitação multifamiliar maioritariamente dispostos ao 
longo dos arruamentos, ocasionalmente formando quarteirões, e às áreas onde se 
pretende a colmatação e consolidação do tecido urbano existente com recurso a esta 
tipologia. 

Solo Urbanizado /  

Espaço de Uso Especial / 
Área de Equipamento 

Estruturante 

Parte da 
rotunda de 
ligação ao 
Hospital da 
Trofa 

TÍTULO V Uso do Solo Urbano  

CAPÍTULO II Solo Urbanizado 

SECÇÃO IV Espaço de Uso Especial  

(…)  

Artigo 57.º Identificação e usos  

1 — As áreas de equipamento estruturante correspondem a equipamentos de 
interesse coletivo, públicos, cooperativos ou privados, que pela sua dimensão ou nível 
de funções praticadas, apresentam um caráter estruturante no ordenamento do 
território concelhio, distinguindo -se as áreas de equipamento existente das do 
previsto.  

2 — Admitem-se ainda usos residenciais, comerciais e de serviços nas condições 
expressas no regime de edificabilidade.  

3 — Admite-se a alteração pela Câmara Municipal da tipologia do equipamento 
existente, desde que seja mantida a finalidade genérica da sua ocupação como 
equipamento ou infraestruturas de interesse público e de tal facto não resulte 
agravamento das condições ambientais e urbanísticas existentes, nem prejuízo do 
valor histórico, arquitetónico ou paisagístico do património em presença, caso este 
deva ser salvaguardado. 
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Classe de Espaço / 
Subclasse 

Localização Descrição do Regulamento do PDM 

Solo Urbanizável /  

Espaço Residencial /  

Área de Habitação Coletiva 

km 0+595 

ao 

km 0+910 

e 

Ligação ao 
Hospital da 
Trofa 

TÍTULO V Uso do Solo Urbano  

CAPÍTULO III Solo Urbanizável  

SECÇÃO I Espaço Residencial  

Artigo 66.º Identificação  

1 — O espaço residencial em solo urbanizável corresponde dominantemente a áreas 
que devem ser urbanizadas para fins residenciais, comerciais, de serviços, turísticos 
e de equipamentos, incluindo áreas verdes urbanas de utilização pública ou privada, 
admitem-se ainda usos industriais, de armazenagem ou outros desde que 
compatíveis com a função habitacional nos termos do Artigo 14.º do presente 
regulamento.  

2 — Os espaços habitacionais encontram -se divididos, em função das tipologias 
dominantes dos edifícios, nas seguintes subcategorias: a) Área de habitação coletiva; 
b) Área de moradias. 

SUBSECÇÃO I Área de Habitação Coletiva  

Artigo 67.º Identificação e usos  

1 — As Áreas de Habitação Coletiva em solo urbanizável correspondem a áreas a 
urbanizar com edifícios destinados predominantemente a habitação multifamiliar.  

2 — Nestas áreas o uso dominante é o habitacional, admitindo-se atividades 
complementares como comércio, serviços, turismo, equipamento e outros usos 
compatíveis, nos termos do artigo 14.º 
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Classe de Espaço / 
Subclasse 

Localização Descrição do Regulamento do PDM 

Solo Rural / 

Espaço Cultural /  

Área de Parque 

km 0+910 

ao 

km 0+950, 
secção 
atravessada 
pela Nova 
Ponte 

TÍTULO IV Uso do Solo Rural  

CAPÍTULO I Disposições Gerais  

Artigo 27.º Princípios  

1 — O Solo Rural destina-se ao desenvolvimento das funções produtivas diretamente 
ligadas ou compatíveis com as atividades do setor primário e à conservação dos 
ecossistemas e valores naturais que compõem a Estrutura Ecológica Rural e 
sustentam a integridade biofísica fundamental do território.  

2 — As ações de ocupação, uso e transformação no solo rural visam a preservação 
das suas características ou potencialidades naturais, importantes no equilíbrio 
ecológico e paisagístico.  

3 — As práticas agrícolas e florestais devem ter em conta a presença dos valores 
naturais e paisagísticos que interessa preservar, manter e, se possível, qualificar, 
devendo -se optar pela utilização de tecnologias ambientalmente sustentáveis com 
utilizações menores de biocidas e fertilizantes, tendente para a mobilização mínima 
de solo e para práticas agrícolas biológicas.  

Artigo 28.º Utilizações e Intervenções Interditas  

1 — São proibidas as utilizações e intervenções que diminuam ou destruam as 
potencialidades agrícolas e ou florestais dos solos e o seu valor ambiental, 
paisagístico e ecológico, designadamente e exceto quando aprovadas previamente 
pela Câmara Municipal ou pela respetiva tutela: a) As mobilizações de solo, 
alterações do perfil dos terrenos, técnicas de instalação e modelos de exploração 
suscetíveis de aumentar o risco de degradação dos solos; b) O vazamento de 
efluentes sem tratamento, nos termos da lei em vigor; c) O depósito de lixos, entulhos, 
ferro velho, sucata, materiais combustíveis ou inflamáveis ou poluentes, ou outros 
quaisquer resíduos a céu aberto, devendo estar previstas medidas de minimização 
dos impactes; d) O corte de sobreiro, azinheira e azevinho, assim como intervenções 
que não preservem os núcleos e ou exemplares isolados de espécies autóctones, 
designadamente carvalhos, castanheiros e folhosas ribeirinhas associadas a galerias 
ripícolas, como salgueiros, amieiros e freixos. 2 — São ainda proibidas as ações e 
formas de ocupação e as ações e práticas culturais que aumentem o risco estrutural 
de incêndio florestal e o risco de erosão dos solos. (…) 

CAPÍTULO V Espaço Cultural 

Artigo 39.º Área de Parque A área de parque é vocacionada para atividades de recreio 
e de lazer, correspondendo ao Parque das Azenhas, Monte de S. Gens, Monte de 
Santa Eufémia e ao Lugar de S. Pantaleão 

Artigo 41.º Regime  

1 — Nas áreas de parque não são permitidas quaisquer ações que contribuam para 
a degradação do património existente e desvirtualização da sua envolvente, 
nomeadamente movimentos de terras ou alteração da topografia do terreno, ficando 
qualquer uso ou atividade que se pretenda levar a efeito sujeitos a parecer dos 
serviços competentes da autarquia, sem prejuízo de eventuais pareceres obrigatórios 
de outras entidades. (…) 
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Classe de Espaço / 
Subclasse 

Localização Descrição do Regulamento do PDM 

PDM Vila Nova de Famalicão 

Solo Rural - Espaço 
Agrícola 

km 1+002 

ao 

km 2+390 

TÍTULO IV Do solo rural  

CAPÍTULO I Disposições gerais  

Artigo 32.º Princípios, identificação e caracterização  

1 — O solo rural visa a proteção e o aproveitamento dos recursos naturais, agrícolas 
e florestais destinando-se ao desenvolvimento das atividades produtivas, à 
conservação dos ecossistemas e dos valores naturais, de modo a garantir a 
biodiversidade e a integridade biofísica do território em coerência com o plano 
regional e os planos setoriais.  

2 — O solo rural integra as categorias representativas da respetiva aptidão e uso 
atual, devendo o aproveitamento de recursos ser feito numa perspetiva 
multifuncional, através do acolhimento de atividades complementares e compatíveis 
com as atividades agrícolas, pecuárias e florestais, que permitam a diversificação e 
a dinamização social e económica do espaço rural.  

3 — As ações de ocupação, uso e transformação do solo rural, incluindo as práticas 
agrícolas e florestais, devem adotar processos e tecnologias ambientalmente 
sustentáveis com vista à salvaguarda e recuperação do equilíbrio ecológico e dos 
valores naturais e paisagísticos existentes.  

4 — As operações urbanísticas realizadas em solo rural vinculam-se à execução e 
manutenção de sistemas de infraestruturas independentes e ambientalmente 
sustentáveis, onde não existam redes públicas previamente construídas. 

CAPÍTULO II Espaço agrícola  

Artigo 38.º Identificação e caracterização  

O espaço agrícola integra as áreas agrícolas de elevada fertilidade integradas na 
RAN, bem como os solos de aptidão marginal envolventes que se destinam, 
preferencialmente, à manutenção e desenvolvimento do potencial produtivo.  

Artigo 39.º Usos  

Constituem usos dominantes do espaço agrícola a exploração e a produção agrícola 
e pecuária, admitindo-se outros usos quando complementares, compatíveis ou 
potenciadores do aproveitamento dos recursos em presença, nomeadamente: a) O 
armazenamento, comercialização e transformação dos produtos da exploração; b) As 
atividades a que se referem os artigos 35.º a 37.º e as atividades de recreio, lazer, 
desporto e cultura; c) Habitação. 
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Classe de Espaço / 
Subclasse 

Localização Descrição do Regulamento do PDM 

Solo Urbano / Solo 
Urbanizado - Espaço 

Residencial 

km 2+390 

ao 

final do 
traçado (km 
2+405) 

TÍTULO V Do solo urbano  

CAPÍTULO I Disposições gerais  

Artigo 56.º Arruamentos novos 1 — Os arruamentos novos devem ter um traçado que 
permita a adequação do cadastro à solução urbanística adotada e ainda: a) 
Estabelecer a ligação a arruamento ou entre arruamentos já existentes de forma a 
evitar situações de impasse rodoviário e facilitar a mobilidade e a estruturação do 
tecido urbano; b) Ter perfis que proporcionem uma adequada integração urbanística 
e paisagística e a arborização dos espaços de circulação pedonal. 2 — Sem prejuízo 
do disposto no número anterior, o traçado das vias locais propostas e identificadas 
na Planta de Ordenamento I — Qualificação Funcional e Operativa do Solo, pode ser 
reajustado, desde que devidamente justificado por razões urbanísticas. 

CAPÍTULO III Solo urbanizado  

Artigo 67.º Categorias funcionais  

1 — De acordo com a identificação constante na Planta na Planta de Ordenamento I 
— Qualificação Funcional e Operativa do Solo, e no artigo 11.º deste regulamento, o 
solo urbano qualifica-se funcionalmente nas categorias e subcategorias cujas 
características, usos e regime são os estabelecidos nos artigos das secções I a VI, 
do presente capítulo.  

2 — O Solo urbanizado integra as áreas edificadas consolidadas e as áreas 
infraestruturadas 

SECÇÃO II Espaço residencial  

Artigo 71.º Identificação e caracterização  

1 — O espaço residencial caracteriza-se por ter uma malha estruturada ou a 
estruturar, cuja ocupação dominante é a tipologia habitacional.  

2 — Integram áreas que devem ser consolidadas, preferencialmente, com ocupação 
do tipo residencial e funções complementares de comércio e serviços de proximidade, 
em função das tipologias e morfologias dominantes.  

Artigo 72.º Usos  

Esta categoria de espaço destina-se aos seguintes usos: a) Uso dominante — 
habitação; b) Usos complementares — comércio e serviços; c) Usos compatíveis, nos 
termos do artigo 26.º, designadamente de indústria e turismo. 

Em termos da afetação das classes de espaço definidas nos PDM dos concelhos atravessados, os 

impactes iniciam-se com a fase de construção e são classificados de negativos, de magnitude 

moderada, significativos no contexto local, interferindo essencialmente com solo urbano, a sul do rio 

Ave, e com solo rural – Espaços Agrícolas, a norte, de forma expressiva.  

No concelho da Trofa a construção da infraestrutura rodoviária poderá considerar-se como uso 

compatível com Espaços Residenciais, desde que não comprometam a afetação funcional da 

categoria do solo correspondente, nem a sustentabilidade das condições ambientais e urbanísticas, 

conforme o disposto no artigo 14.º do PDM da Trofa. Embora se preveja a afetação de uma habitação, 

poderá considerar-se que o traçado foi desenvolvido de forma a não comprometer as condições 

ambientais e urbanísticas da zona em que se insere. 

Relativamente aos Espaços Verdes de Utilização Coletiva atravessados no início do traçado, o PDM 

estabelece que estas áreas destinam-se a usos recreativos, turísticos, desportivos e culturais, não 

sendo suscetíveis de outros usos, e têm como função complementar a qualificação ambiental e 

paisagística do território urbano. Considera-se assim que, nesta zona inicial, o projeto não é 

compatível com a classe de espaço em que se insere. 
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No que se refere à área de equipamento Estruturante que será ocupado muito marginalmente pelo 

projeto, corresponde ao Hospital da Trofa, não se prevendo a afetação significativa de solo afeto a 

este uso, restringindo-se as intervenções às ligações à rede viária existente. 

Quanto ao atravessamento do Espaço Cultual associado ao Parque das Azenhas, prevê-se que seja 

efetuado através da Nova Ponte sobre o Rio Ave, não se prevendo a interferência com esta classe de 

espaço. 

Conforme referido no RS do EIA, e representado na Figura, importa realçar que a Câmara Municipal 

da Trofa reservou uma faixa de proteção non-aedificandi de 50m para cada lado, para 

desenvolvimento do presente Projeto de variante à EN14, sendo a diretriz em estudo integralmente 

coincidente com a traçada na planta de Ordenamento do PDM, considerando-se assim que o projeto 

é compatível com as disposições do PDM e expectativas da Câmara Municipal relativamente ao 

desenvolvimento desta nova ligação. 

No concelho de Vila Nova de Famalicão, o atravessamento irá ocupar essencialmente Espaços 

Agrícolas onde a construção de infraestruturas rodoviárias não constitui uma atividade admitida nestas 

áreas, verificando-se assim a incompatibilidade do Projeto com esta classe de espaço.  

Conforme indicado no ofício emitido pela Autarquia de V.N. de Famalicão, em resposta ao pedido de 

parecer da IP, apresentado no Anexo B do presente documento (Ofício 5841/2019, de 29 de julho), a 

proposta do traçado da Variante à EN14 está prevista na Planta de Ordenamento do PDM em vigor, 

como via de hierarquia “Nivel 2 – rede nacional complementar”, atravessando terrenos classificados 

com Espaço Agrícola e Espaço de Atividade Económica.  

O município refere ainda no mesmo parecer que a solução de traçado proposta pela IP Infraestruturas 

decorre do Protocolo de Cooperação entre os Municípios de Vila Nova Famalicão, da Maia, da Trofa, 

da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da Região norte e da EP-Estradas de Portugal, SA 

de 15 de maio de 2015, e do posterior Acordo de Gestão, onde se estabeleceu uma parceria para a 

alteração do antigo traçado da Variante Nascente, adequando-o às condições financeiras e 

necessidades de acessibilidade identificadas à época.  

Tendo presente os traçado acordados no referido protocolo de Cooperação, a Câmara Municipal de 

Vila Nova de Famalicão aprovou em Reunião de Câmara os estudos prévios dos acessos para o 

aumento da capacidade da infraestrutura empresarial Famalicão Sul. Assim, o traçado proposto 

articula-se devidamente com a rede viária existente e prevista. 

Na zona final do traçado, o projeto interfere ligeiramente com espaços residenciais, admitindo-se que 

a construção de novas vias rodoviárias constitui um uso compatível, desde que não comprometa a 
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afetação funcional da categoria do solo correspondente, nem a sustentabilidade das condições 

ambientais e urbanísticas, conforme o disposto no artigo 26.º do PDM da Vila Nova de Famalicão. 

Atendendo a que a proposta, agora em análise, coincide com a solução desenvolvida em conjunto, no 

âmbito do Protocolo de Cooperação acima mencionado e atendendo aos enormes benefícios que a 

mesma irá trazer na melhoria significativa das acessibilidades às áreas empresariais de Famalicão 

Sul e mobilidade dos cidadãos famalicenses, a Autarquia emitiu parecer favorável ao traçado do 

“Interface Rodoviário/EN14 (santana), incluindo nova ponte sobre o rio Ave”, cuja cópia apresenta-se 

no Anexo B do presente Aditamento (Ofício 5841/2019, de 29 de julho).  

Neste contexto, embora se preveja a inviabilização de solo urbano no concelho da Trofa e agrícola 

concelho de Vila Nova de Famalicão, as intervenções previstas vão ao encontro dos espaços-canal 

aprovados e reservados para o efeito, no PDM da Trofa e com a diretriz traçada pelo município de Vila 

Nova de Famalicão. O projeto apresenta ainda benefícios ao nível da aproximação do tecido industrial 

ao centro habitacional e comercial da Trofa, para a melhoria das acessibilidades ao Hospital da Trofa 

e à Estação de Caminho de Ferro, bem como para a eliminação de constrangimentos nos percursos 

existentes, essencialmente na EN14, sobretudo através da construção de uma nova Ponte sobre o 

Rio Ave. 

     
Figura 48 – Representação do projeto sobre os traçados propostos nas plantas de Ordenamento 

dos PDM da Trofa e de Vila Nova de Famalicão 
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57 Proceder à análise adequada da compatibilidade do projeto e obras acessórias com o Regime 

Jurídico da REN (RJREN) com os objetivos de proteção ecológica e ambiental e de prevenção e 

redução de riscos naturais de áreas integradas em REN. 

De acordo com a leitura dos Desenhos IRFEN14-EIA-ADIT-06.5 e IRFEN14-EIA-ADIT-06.6, 

correspondentes aos extratos das cartas da REN, publicadas para os concelhos de Trofa e de Vila 

Nova de Famalicão, foram indicadas no EIA as áreas que se prevê afetar para implantação do Projeto, 

considerando apenas as faixas de rodagem. No quadro seguinte sintetizam-se as áreas da REN 

atravessadas, considerando não só as faixas de rodagem, mas também das áreas de talude previstas, 

sendo igualmente considerados os leitos dos cursos de água que não haviam sido contabilizados no 

RS do EIA. 

Tabela 14 - Afetação de áreas da REN  

Localização Ecossistema da REN Concelho 

Área a 
afetar 

(m²) 

km 0+000 ao km 0+220  Áreas Ameaçadas pelas Cheias Trofa 2930 

km 0+000 ao km 0+220  Áreas de Máxima Infiltração Trofa 2930 

km 0+015 ao km 0+035  Leitos dos cursos de água Trofa 415 

km 0+910 ao km 0+960 
em viaduto 

Áreas de Máxima Infiltração Trofa 1020 

km 0+945 ao km 0+970 
em viaduto 

Áreas Ameaçadas pelas Cheias Trofa 450 

km 0+955 ao km 0+970 - 
viaduto  

Leitos dos cursos de água Trofa 360 

km 0+970 ao km 1+015 - 
viaduto 

Leitos dos cursos de água V.N. Famalicão 720 

km 0+975 ao km 1+045 
em viaduto 

Áreas Ameaçadas pelas Cheias V. N. Famalicão 1330 

km 0+975 ao km 1+065 - 
viaduto 

Áreas de Máxima Infiltração V. N. Famalicão 1645 

km 1+065 ao km 1+845 Áreas de Máxima Infiltração V. N. Famalicão 15.500 

km 1+100 ao km 1+845 Áreas Ameaçadas pelas Cheias V. N. Famalicão 13.800 

Ramo da rotunda 4  Leitos dos cursos de água V. N. Famalicão 100 

Ramo da rotunda 5 Leitos dos cursos de água V.N. Famalicão 25 
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Conforme se pode observar no quadro anterior, constata-se que as Áreas Ameaçadas por Cheias 

atravessadas pelo projeto totalizam 1,9 ha, sendo que parte desta área (0,13 ha) é transposta pela 

nova Ponte sobre o Rio Ave. Quanto às Áreas de Máxima Infiltração verifica-se o atravessamento de 

2,1 ha, dos quais 0,16 ha serão transpostos pela nova Ponte. 

No que se refere aos cursos de água integrados na REN, delimitados nas cartas publicadas, verifica-

se a transposição de uma área de 0,015 ha, embora apenas 530 m2 correspondam a interferência 

afetiva sobre uma linha de água sem designação, que será transposta por PH, e sobre a ribeira de 

Ferreiros para aumento da secção da PH existente na Rotunda 4 e para construção de nova PH na 

rotunda 5. A restante área contabilizada no quadro acima corresponde ao leito do rio Ave, que será 

transposto pela nova Ponte.  

Assim, considera-se a efetiva afetação de 1,6 ha de Áreas Ameaçadas por Cheias e de 1,8 ha de 

Áreas de Máxima Infiltração, ou seja, 32%, 28% e da área total intervencionada, respetivamente, bem 

como de 530m2 de Leitos de Cursos de Água. 

Realça-se que em fase de RECAPE, a desenvolver na fase de projeto de execução, deverão ser 

revistas e aferidas as áreas agora calculadas, face ao projeto final que vier a ser desenvolvido. 

Na fase de RECAPE será também determinada a interferência efetiva com áreas da REN, para 

concretização das medidas de minimização / compensação de impactes sobre as Áreas Ameaçadas 

por Cheias, propostas no EIA, nomeadamente ao nível do reperfilamento da linha de água REN – 

Ribeira de Ferreiros, bem como da implantação de uma bacia de retenção, representada nas peças 

desenhadas IRFEN14-EIA-ADIT-06.5 e IRFEN14-EIA-ADIT-06.6. Só na fase de projeto de execução 

será desenvolvido o dimensionamento final e projeto estrutural das soluções agora pré-

dimensionadas. 

Nos termos do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, com a redação dada pelo 

Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro, que estabelece o Regime Jurídico da REN, consideram 

-se compatíveis com os objetivos de proteção ecológica e ambiental e de prevenção e redução de 

riscos naturais de áreas integradas em REN, os usos e ações que, cumulativamente: 

a) Não coloquem em causa as funções das respetivas áreas, nos termos do anexo I do 

RJREN;  

b) Constem do anexo II do RJREN, como isentos de qualquer tipo de procedimento ou 

sujeitos à realização de comunicação prévia. 

De acordo com o disposto no n.º 1 do mesmo artigo, estão interditos alguns usos, por serem, à partida, 

incompatíveis com os objetivos de proteção ecológica e ambiental, entre eles, a construção de novas 

vias de comunicação, não constando, por isso no Anexo II do RJREN. 
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De acordo com o Artigo 21.º, nas áreas da REN podem ser realizadas as ações de relevante interesse 

público que sejam reconhecidas como tal por despacho do membro do Governo responsável pelas 

áreas do ambiente e do ordenamento do território e do membro do Governo competente em razão da 

matéria, desde que não se possam realizar de forma adequada em áreas não integradas na REN. 

Assim, ao presente projeto aplica-se a possibilidade de desafetação mediante o reconhecimento do 

interesse público do projeto, situação que ocorre sempre que houver a emissão de Declaração de 

Impacte Ambiental favorável ou favorável, e sempre que se comprovar que a afetação, pelo seu 

contexto, dimensão, importância estratégica e económica e impossibilidade de desenvolvimento de 

alternativas viáveis, possa merecer tal reconhecimento. 

Embora a construção da via não seja uma atividade autorizada e logo, o projeto procurou salvaguardar 

as funções determinadas no Anexo, para cada ecossistema afetado, conforme análise que a seguir 

se apresenta: 

Áreas de Máxima Infiltração (Áreas Estratégicas de Proteção e Recarga de Aquíferos – AEPRA): 

i) Garantir a manutenção dos recursos hídricos renováveis disponíveis e o aproveitamento sustentável 

dos recursos hídricos subterrâneos; 

ii) Contribuir para a proteção da qualidade da água; 

iii) Assegurar a sustentabilidade dos ecossistemas aquáticos e da biodiversidade dependentes da 

água subterrânea, com particular incidência na época de estio; 

iv) Prevenir e reduzir os efeitos dos riscos de cheias e inundações, de seca extrema e de contaminação 

e sobrexploração dos aquíferos; 

v) Prevenir e reduzir o risco de intrusão salina, no caso dos aquíferos costeiros e estuarinos; 

vi) Assegurar a sustentabilidade dos ecossistemas de águas subterrâneas, principalmente nos 

aquíferos cársicos, como por exemplo invertebrados que ocorrem em cavidades e grutas. 

Atendendo à reduzida área que se prevê impermeabilizar pelas plataformas da via e bermas, que se 

estimam em cerca de 1 ha em AEPRA, sendo o restante valor ocupado por taludes de aterro e de 

escavação, considera-se que a função de recarga dos aquíferos não será comprometida, prevendo-

se que a infiltração das águas de precipitação ocorra nos pontos de lançamento da drenagem da via, 

nas zonas imediatamente adjacentes. 

Em termos de riscos de contaminação da qualidade da água, de acordo com as simulações efetuadas 

no EIA, para cálculo dos acréscimos de poluentes nos pontos de lançamento das águas de escorrência 

da plataforma, verifica-se que os valores de concentração previstos nas linhas de água recetoras das 

escorrências da via, não alteram significativamente as concentrações de poluentes verificadas 

atualmente nas bacias intercetadas pelo traçado. 

 



 

 
 

 
 

 

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

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – ADITAMENTO 

EN14_PB_011_EIA_ADT.docx  

Agosto 2019  113 

Zonas Ameaçadas por Cheias: 

i) Prevenção e redução do risco, garantindo a segurança de pessoas e bens; 

ii) Garantia das condições naturais de infiltração e retenção hídricas; 

iii) Regulação do ciclo hidrológico pela ocorrência dos movimentos de transbordo e de retorno das 

águas; 

iv) Estabilidade topográfica e geomorfológica dos terrenos em causa; 

v) Manutenção da fertilidade e capacidade produtiva dos solos inundáveis. 

Por forma a minimizar a afetação das funções acima indicadas, o Projeto Base desenvolvido 

contemplou já um pré-dimensionamento de uma série de infraestruturas acessórias, com vista a 

reduzir as alterações sobre o ciclo hidrológico e a evitar o aumento do risco para pessoas e bens pela 

ocorrência de cheias. 

O projeto apresentado contempla assim, para além de um conjunto de obras hidráulicas, cujo pré-

dimensionamento considerou a garantia do escoamento de caudais expectáveis para o período de 

retorno de 100 anos, para todas as linhas de água a restabelecer, uma nova Ponte sobre o rio Ave 

com 162m de comprimento.  

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

21,0m+35,0m+50,0m+35,0m+21,0m, onde o vão central de 50m, permite evitar a implantação dos 

pilares centrais junto ao limite do leito menor do rio. 

De acordo com os cálculos desenvolvidos para o estudo da nova Ponte, estima-se que o escoamento 

possa atingir níveis de água de 29,5m para períodos de retorno de 100 anos, sendo que a 

infraestrutura dimensionada prevê que a rasante da via na zona da ponte, junto ao encontro do lado 

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

Conforme referido no EIA, com o objetivo de avaliar os impactes sobre as Zonas Ameaçadas pelas 

Cheias foi desenvolvido um Estudo Hidrológico da ribeira de Ferreiros e da ribeira de Penouços 

(Integral Projectos, novembro de 2017), promovido pela Continental Mabor, com o objetivo de analisar 

e quantificar os impactes previstos sobre os recursos hídricos após o aumento da área 

impermeabilizada devido à Expansão da Zona Industrial da Continental Mabor, cumulativamente com 

a ocupação associada à futura implantação da Variante à EN14 e a melhoria da via AL1 – ligação 

entre a EN14 e a EM 508‐1 (esta em grande parte já existente), que visa a beneficiação de acessos 

existentes e criação de novas ligações às zonas industriais de Lousado e Ribeirão.  

O Estudo resultou no pré-dimensionamento de medidas de minimização que possibilitarão a redução 

dos riscos de inundação, através da construção de uma bacia de retenção e de reperfilamento da 

ribeira de Ferreiros, de modo a reconfigurar a área inundável. É ainda proposta a adoção de caudais 

de dimensionamento que considerem, não só períodos de retorno de 100 anos, mas também os 
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acréscimos de caudal associados à ocupação cumulativa da ampliação da Continental MABOR e da 

via. Estas medidas deverão ser projetadas e implementadas através de protocolo a celebrar entre a 

IP, a Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão e a Continental MABOR. 

Leitos dos Cursos de Água (Cursos de Água, Leitos e Margens): 

i) Assegurar a continuidade do ciclo da água; 

ii) Assegurar a funcionalidade hidráulica e hidrológica dos cursos de água; 

iii) Drenagem dos terrenos confinantes; 

iv) Controlo dos processos de erosão fluvial, através da manutenção da vegetação ripícola; 

v) Prevenção das situações de risco de cheias, impedindo a redução da secção de vazão e evitando 

a impermeabilização dos solos; 

vi) Conservação de habitats naturais e das espécies da flora e da fauna; 

vii) Interações hidrológico-biológicas entre águas superficiais e subterrâneas, nomeadamente a 

drenância e os processos físico-químicos na zona hiporreica. 

Relativamente aos cursos de água REN, verifica-se a interferência com um afluente do rio Ave que, 

no início do traçado, será transposto por uma nova PH, e com a ribeira de Ferreiros para aumento de 

secção da PH sobre a EM508 (rotunda 4) e construção de nova PH na rotunda 5. 

Conforme acima referido o projeto apresentado contempla um conjunto de obras hidráulicas, cujo pré-

dimensionamento considerou a garantia do escoamento de caudais expectáveis para o período de 

retorno de 100 anos, o que contribui para a prevenção da ocorrência de cheias. 

No que se refere aos à conservação de habitats, refere-se que as linhas de água em questão 

apresentam uma galeria ripícola quase inexistente e um estado de abandono considerável. O 

reperfilamento da ribeira proposto no EIA, será acompanhado da eliminação de eventuais espécies 

invasoras e do reforço e/ou recuperação da galeria ripícola. 

Considerando a reduzida magnitude e significado dos efeitos acima indicados, as reduzidas áreas em 

causa, bem como as medidas de minimização e compensação de impactes sobre as áreas 

inundáveis, previstas no Estudo Hidrológico realizado sobre a ribeira de Ferreiros, permitindo evitar a 

ocorrência de riscos de cheia e promover, não só o reperfilamento da ribeira, como também a 

requalificação da galeria ripícola, considera-se que o projeto é viável, sob o ponto de vista dos 

objetivos de proteção ecológica e ambiental e que assegura a prevenção e redução de riscos naturais 

associados à ocorrência de cheias. 

Acresce que a proposta apresentada procurou adotar as melhores soluções de traçado, que 

implicassem a menor ocupação e impermeabilização de solos possível, e que considerassem a 

minimização dos efeitos sobre o regime natural de drenagem e efeito barreira ao escoamento. 
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Relativamente à localização atual do projeto, considera-se que esta é a solução que melhor serve os 

interesses dos municípios, as suas populações e atividades económicas. Sobre este tema refere-se 

que a expansão da Continental Mabor, empresa que obteve o estatuto de Projeto PIN, conforme 

abordado na resposta à Questão 3, está condicionada à melhoria das acessibilidades, sendo esta a 

opção mais viável para servir os interesses da empresa e do restante polo industrial do Lousado. 

58 Apresentar a quantificação da área de REN total afetada pelo projeto e obras acessórias, 

discriminada por tipologias (Leitos de cursos de água, zonas ameaçadas pelas cheias e áreas de 

máxima infiltração), a avaliação e classificação dos impactes expetáveis sobre as funções 

ecológicas de cada um dos sistemas identificados e a indicação das medidas de minimização 

respetivas para as fases de construção e exploração, de acordo com o disposto no Decreto-Lei 

n° 166/2008, de 22 de agosto, na redação conferida pelo Decreto-Lei n° 239/2012, de 2 de 

novembro. 

Esta questão encontra-se atendida na resposta à questão anterior. Relativamente às medidas de 

minimização, consideram-se suficientes as já enunciadas no RS do EIA, devendo o dimensionamento 

estrutural das medidas relacionadas com o reperfilamento da ribeira de Ferreiros e da bacia de 

retenção, ser desenvolvido em fase de RECAPE. 

59 Demonstrar que a solução de traçado preconizada em Vila Nova de Famalicão corresponde à 

mais adequada do ponto de vista dos valores que a REN pretende proteger. 

Esta questão encontra-se atendida na resposta à questão 57. 

60 Apresentar os pareceres das tutelas responsáveis pelas servidões e restrições de utilidade 

pública que afetam o local, nomeadamente sobre afetação de levada, RAN, servidão aeronáutica, 

caminho-de-ferro e linha de metro, linhas de alta tensão, estradas municipais, redes de esgotos 

e de abastecimento de água, sobreiros, etc.. 

No âmbito do EIA foram desencadeados os contactos com as entidades detentoras de informação 

relevante para o desenvolvimento da avaliação ambiental apresentada, e para o levantamento 

preliminar de servidões e restrições de utilidade pública com incidência no local da intervenção, tendo 

sido obtidas as respostas contantes do Quadro 4 apresentado no capítulo 5.1 do EIA, designadamente 

das seguintes entidades: 

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

 Águas do Norte, S.A.; 

 ANA Aeroportos de Portugal, S.A.; 

 Câmara Municipal da Trofa; 

 Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão; 
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 Direcção-Geral da Energia e Geologia (DGEG); 

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

 Turismo de Portugal; 

 Rede Elétrica Nacional; 

 Metro do Porto; 

 MEO; 

 EDP Gás Distribuição. 

No âmbito do EIA foram ainda contactadas as entidades Direção Regional da Economia do Norte, 

CCDR-Norte, Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Regional e Resinorte, sem que se 

tenha obtido qualquer resposta. 

No Anexo B do presente Aditamento apresentam-se os ofícios enviados, bem como as respostas 

obtidas. 

Na sequência do pedido de elementos adicionais da Comissão de Avaliação, a IP estabeleceu novo 

contacto com os municípios de Trofa e de Vila Nova de Famalicão, no sentido de obter parecer 

relativamente à interferência com as servidões e restrições de utilidade pública, sob a gestão das 

Autarquias, designadamente estradas municipais, redes de esgotos e redes de abastecimento de 

água, tendo sido obtidas as respostas apresentadas no Anexo B. 

Na resposta obtida por parte da Câmara Municipal da Trofa (Ofício S/4142/2019, de 24 de julho), a 

Autarquia salienta o fato de ter sido executada a Avenida 19 de Novembro (ou Rua Poeta Cesário 

Verde) pela então REFER, concebida para serviços de elevado tráfego, na medida em que a mesma 

surgiria como a ligação entre o Interface Rodoferroviário da Trofa e a Ligação a Norte, a Vila Nova de 

Famalicão, através da nova Ponte sobre o rio Ave (Figura  apresentada na resposta à questão 3). 

Apesar de hoje constituir uma estrada municipal, foi construída entre 2009 e 2011 no âmbito da 

empreitada da Linha do Minho – Variante da Trofa, uma vez que a mesma foi entendida como 

estruturante do território e integrava os projetos da rede de acessos à Variante às EN14 e EN104. 

Relativamente aos restantes aspetos mencionados no parecer, relacionados com a articulação da 

Ligação em Projeto Base com a rede viária municipal, estes serão atendidos em fase de Projeto de 

Execução. 

Relativamente à interferência com servidões e restrições utilidade pública, a autarquia salienta que, 

apesar da necessidade de reposição dos serviços que vierem efetivamente a ser afetados em 

articulação com as respetivas entidades gestoras, a sua afetação é de reduzida importância ou 

significância quando comparados com os reais benefícios que a mesma irá implicar na melhoria das 

acessibilidades e na mobilidade dos cidadãos. 
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Refere, por fim, que poderá ser emitido parecer favorável ao projeto de "Interface Rodoferroviário / 

EN14 (Santana), incluindo nova ponte sobre o rio Ave", que no entender da Autarquia se reveste do 

maior interesse para o concelho da Trofa. 

Na resposta emitida pela Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, que se apresenta no Anexo 

B do presente Aditamento (Ofício 5841/2019, de 29 de julho), a Autarquia refere os seguintes aspetos 

relevantes: 

a) A proposta do traçado da Variante à EN14 está prevista na Planta de Ordenamento do PDM em 

vigor, como via de hierarquia “Nivel 2 – rede nacional complementar”, atravessando terrenos 

classificados com Espaço Agrícola e Espaço de Atividade Económica. Atravessa, também, terrenos 

com condicionantes e servidões de utilidade pública, como: Reserva Agrícola Nacional, Reserva 

Ecológica Nacional (Áreas de Infiltração Máxima e Zonas Ameaçadas pelas Cheias) e Domínio Hídrico 

Privado (ver anexos 1.1 e 1.2). 

É pretensão da empresa Continental Mabor ampliar as suas instalações, prevendo um investimento 

na ordem 100 milhões de euros. Esta necessidade decorre de investimentos na melhoria da produção 

e aumento das instalações da unidade industrial, que levarão a um aumento significativo da 

capacidade produtiva e contratação de mão-de-obra (ver anexo 2). 

De acordo com o art.º 37.º do PDM de Vila Nova de Famalicão, publicado em Diário da República, 

através do Aviso n.º10268/2015, a Assembleia Municipal pode autorizar Empreendimentos de 

Interesse Público em solo rural, tal como se verificou na ampliação em curso para a construção do 

Armazém de Produtos Acabados (ver anexo 3). A nova ampliação prevista pela Continental Mabor, 

também se enquadra neste conceito de Empreendimentos de Interesse Público, tal como, se enquadra 

no art.º 25 do Regime Jurídico da RAN e do art.º 21 do Regime Jurídico da RAN, como ação de 

relevante interesse público. 

Aliás, esta empresa obteve a atribuição de “Estatuto PIN (Potencial Interesse Nacional) 240 – 

Continental Mabor” por parte da AICEP, datado de 14 de junho de 2017 (ver anexos 4.1, 4.2 e 4.3). 

Esta atribuição diz respeito ao Parque Industrial da Continental Mabor, Continental ITA e do Armazém 

da Continental Mabor, abarcando as freguesias de Lousado e Ribeirão. Entretanto, está em análise a 

intenção de aditamento que inclui: Ampliação do edifício Evaluation Center, Ampliação do edifício fabril 

do PLT (Moldes), Buffer de materiais, ainda, Armazém de sobressalentes e Nova Portaria (ver anexos 

5.1 e 5.2).  

b)Tendo em conta a previsão destes investimentos numa zona sensível, do ponto de vista territorial e 

ambiental, e para os quais não existem alternativas à sua localização, foi desenvolvido um Estudo 

Hidrológico da Bacia do Ave/Ribeira de Ferreiros/Ribeira de Penouços, onde foi efetuado um estudo 

aprofundado sobre os impactos hidrológicos e ambientais dos investimentos previstos, incluindo 
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proposta de medidas de minimização/compensação, com as quais as entidades envolvidas e a 

Câmara Municipal se comprometem, nomeadamente no que diz respeito ao reperfilamento da Ribeira 

de Ferreiros e respetiva requalificação ambiental (ver estudo hidrológico). Deste modo a solução de 

traçado preconizada no concelho V. N. de Famalicão corresponde à mais adequada do ponto de vista 

dos valores inerentes à REN e da Estrutura Ecológica Municipal. 

Estes projetos estão contemplados pela revisão do PDM em curso, estimando-se a sua conclusão em 

julho de 2010. Esta revisão, inclui a proposta de alteração da REN e RAN na área coincidente com os 

investimentos acima descritos. 

c) A solução de traçado proposta pela IP Infraestruturas decorre do Protocolo de Cooperação entre 

os Municípios de Vila Nova Famalicão, da Maia, da Trofa, da Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento da Região norte e da EP-Estradas de Portugal, SA de 15 de maio de 2015, e do 

posterior Acordo de Gestão, onde se estabeleceu uma parceria para a alteração do antigo traçado da 

Variante Nascente, adequando-o às condições financeiras e necessidades de acessibilidade 

identificadas à época. (ver anexo 6). 

Esta nova proposta para a construção da Variante à EN14, decorreu da impossibilidade de construção 

do traçado anterior da  Variante à EN14 – entre a Maia e Famalicão, cujo estudo prévio foi aprovado 

em 9/07/2010, com a publicação no Diário da República – 2.º série, n.º 142, Declaração (extrato) n.º 

159/2010, da zona de servidão non aedificandi nos termos da Declaração de Impacte Ambiental. Esta 

Declaração de Impacte Ambiental (DIA) do projeto da Variante à EN14 – Maia (Nó do 

Jumbo)/Famalicão (Nó de Cruz da A3), emitida em 2 de Junho de 2010, aprovava uma solução para 

um restabelecimento no mesmo local, semelhante ao traçado agora proposto no troço adjacente aos 

terrenos da Continental Mabor, adotando  também uma solução em aterro. 

Tendo presente os traçado acordados no referido protocolo de Cooperação, a Câmara Municipal 

aprovou em Reunião de Câmara os estudos prévios dos acessos para o aumento da capacidade da 

infraestrutura empresarial Famalicão Sul (ver anexo 7.1 e 7.2). Assim, o traçado proposto articula-se 

devidamente com a rede viária existente e prevista. 

No que diz respeito aos serviços afetados, relativamente às infraestruturas existentes e que possam 

ser afetadas pelo traçado da via, consideramos que não existem impactos relevantes que possam 

comprometer a execução do projeto do “Interface Rodoviário/EN14 (santana), incluindo a nova ponte 

sobre o rio Ave”, no que diz respeito às redes que estão sob gestão municipal, designadamente: 

abastecimento de água, drenagem de águas residuais e drenagem de águas residuais. 

Atendendo a que a proposta, agora em análise, coincide com a solução desenvolvida em conjunto, no 

âmbito do Protocolo de Cooperação acima mencionado e atendendo aos enormes benefícios que a 

mesma irá trazer na melhoria significativa das acessibilidades às áreas empresariais de Famalicão 
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Sul e mobilidade dos cidadãos famalicenses, entendemos emitir parecer favorável ao traçado do 

“Interface Rodoviário/EN14 (santana), incluindo nova ponte sobre o rio Ave”. 

 Conforme indicado no capítulo referente às medidas de minimização, na fase de Projeto de Execução 

será efetuada a análise e levantamento exaustivo das redes de infraestruturas e projetado o seu 

devido restabelecimento, em articulação com as respetivas entidades gestoras, com vista à obtenção 

das devidas autorizações em fase prévia à obra. 

Na fase de Projeto de Execução deverão ainda ser instruídos os pedidos de Utilização de Recursos 

Hídricos, junto da APA-ARH Norte por forma a autorizar as intervenções em Domínio Hídrico (DH) e 

Domínio Público Hídrico (DPH), necessária construção do projeto, bem como os pedidos de 

autorização da ocupação de solos da RAN, ao abrigo do respetivo Regime Jurídico. 

61 Reformular o expresso no penúltimo parágrafo que antecede o ponto 4.3 no que respeita às 

competências da CCDR-N para o caso vertente e consequentemente rever as medidas 

expressas em 7.2.7 (pág. 34), nomeadamente no que respeita à instrução de pedido de 

autorização de ocupação de solos da REN, que deve ser omissa (ver artigo 21° do RJREN). 

No penúltimo parágrafo que antecede o ponto 4.3, onde se lê:  

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

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

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

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

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

(CCDR Norte). 

deverá ler-se: 

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

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

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

Relativamente à 3.ª medida constante do capítulo 7.2.7, deverá ser considerada a seguinte redação: 

 Deverá ser instruído o pedido de autorização da ocupação de solos da RAN, ao abrigo do 

respetivo Regime Jurídico, junto da autoridade competente. 

62 Explicitar qual o instrumento de gestão de território ou procedimento que fundamenta o traçado 

da via no concelho de Vila Nova de Famalicão, assumindo uma ampliação de unidade industrial 

incompatível com o PDM em vigor. 
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Conforme esclarecimento prestado na resposta à Questão 1, a Continental Mabor, sendo a quarta 

maior exportadora nacional, encontra-se na disposição de investir na expansão da fábrica de pneus. 

Esta necessidade decorre de investimentos na melhoria da produção e aumento das instalações da 

unidade industrial, que levarão a um aumento significativo da capacidade produtiva e contratação de 

mão-de-obra.  

A empresa obteve a atribuição de “Estatuto PIN (Projeto de Potencial Interesse Nacional) 240 – 

Continental Mabor” por parte da AICEP, datado de 14 de junho de 2017, face ao impacte relevante 

para o país, no plano económico. Esta atribuição diz respeito ao Parque Industrial da Continental 

Mabor, Continental ITA e do Armazém da Continental Mabor, abarcando as freguesias de Lousado e 

Ribeirão. Entretanto, está em análise a intenção de aditamento que inclui: Ampliação do edifício 

Evaluation Center, Ampliação do edifício fabril do PLT (Moldes), Buffer de materiais, ainda, Armazém 

de sobressalentes e Nova Portaria.  

Refere-se ainda que, de acordo com o Parecer emitido pela C.M. de Vila Nova de Famalicão 

apresentada no Anexo B do presente aditamento (Ofício 5841/2019, de 29 de julho), ao abrigo do art.º 

37.º do PDM de Vila Nova de Famalicão, publicado em Diário da República, através do Aviso n.º 

10268/2015, a Assembleia Municipal pode autorizar Empreendimentos de Interesse Público em solo 

rural, tal como se verificou na ampliação em curso para a construção do Armazém de Produtos 

Acabados, para o qual foi emitida Declaração de Relevante Interesse Público Municipal. Assim, 

considera-se que a ampliação prevista encontra-se em conformidade com o IGT municipal em vigor. 

Para que a ampliação da Continental Mabor seja viável será necessário resolver a questão dos 

constrangimentos ao nível das acessibilidades, sendo imprescindível a criação de uma ligação direta 

à fábrica, que permita o escoamento do tráfego industrial de e para o polo industrial do Lousado. 

Tendo em conta a previsão destes investimentos numa zona sensível, do ponto de vista territorial e 

ambiental, e para os quais não existem alternativas à sua localização, foi desenvolvido um Estudo 

Hidrológico da Bacia do Ave/Ribeira de Ferreiros/Ribeira de Penouços, apresentado no RS do EIA, 

onde foi efetuado um estudo aprofundado sobre os impactos hidrológicos e ambientais dos 

investimentos previstos, incluindo proposta de medidas de minimização/compensação, com as quais 

as entidades envolvidas e a Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, se comprometem, 

nomeadamente no que diz respeito ao reperfilamento da Ribeira de Ferreiros e respetiva 

requalificação ambiental.  

Estes projetos estão contemplados pela revisão do PDM em curso, que incluirá a proposta de 

alteração da REN e RAN, na área coincidente com os investimentos acima descritos, conforme 

indicado no Parecer do Município apresentado no Anexo B do presente Aditamento (Ofício 5841/2019, 

de 29 de julho). 
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63 Ponderar a revisão dos impactes cumulativos considerados, refletindo ainda a envolvente ao 

projeto. 

Considera-se de manter a avaliação desenvolvida no EIA, tendo esta sido complementada com o 

desenvolvimento das respostas acima apresentadas. 

2.10. PAISAGEM 

64 Apresentar as Bacias Visuais das componentes do Projeto mais relevantes, caso do traçado, em 

si mesmo, e do viaduto, sobrepostas graficamente à Carta Militar à Escala 1: 25 000. 

No Anexo A do presente documento apresentam-se as Bacias Visuais referentes ao traçado da 

Variante, bem como ao viaduto sobre o rio Ave, sobre a carta militar. 

65 Apresentar a Carta de Impactes Cumulativos onde deve constar a representação meramente 

gráfica de todos os projetos relevantes. Complementarmente, e consequentemente, realizar uma 

análise crítica — caracterização e avaliação — do resultado obtido. 

No descritor da paisagem identificam-se como projetos suscetíveis de produzir impactes cumulativos, 

a expansão da área industrial da Continental Mabor, o viaduto do Metro do Porto e a execução de 

uma nova rotunda no extremo norte do traçado (Desenho IRFEN14-ADT-03). O primeiro localiza-se a 

norte do Ave, a nascente do traçado em estudo, estando prevista um área de expansão de cerca de 

7,2 ha. O segundo está previsto para a área urbana da Trofa, junto ao interface ferroviário existente.  

A futura presença destes projetos na área de estudo determina impactes estruturais e visuais 

decorrentes da transformação/artificialização da paisagem, promovidas em particular pelas alterações 

ao nível da ocupação do solo, bem como da presença de elementos exógenos indutores de intrusões 

visuais negativas. 

Relativamente às alterações ao nível do uso do solo, destacam-se duas situações. No início do 

traçado, verifica-se que este ficará implantado na área de atravessamento do novo viaduto. Esta área, 

caracterizada pela atual ocupação agrícola e abertura visual perderá em parte as suas características, 

dada a presença das novas infraestruturas. A sua presença em simultâneo resultará num aumento da 

magnitude dos impactes previstos, embora não se preveja o aumento da significância, dado o carácter 

urbano da paisagem em que se insere. 

Na parte final do traçado, a expansão da área industrial, cumulativamente com a nova via proposta e 

uma nova rotunda na ligação à EN14, resultará na redução da área agrícola ao longo de uma linha de 

água, com afetação de solos de RAN. A ocupação da área de vale com novos volumes construídos e 

superfícies pavimentados constituirá numa alteração significativa nas características visuais do 
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mesmo, resultando na diminuição da qualidade visual desta área. Assim, prevê-se cumulativamente 

um impacte de magnitude elevada, significativo. 

A significância dos impactes visuais cumulativos depende das características dos vários projetos e, 

sobretudo, da acessibilidade visual dos recetores humanos sensíveis presentes no território. 

Conforme analisado ao nível das características visuais do projeto, identificou-se um número 

significativo de observadores na envolvente próxima do início do traçado, onde será implantado o 

viaduto do Metro do Porto. Nesta área haverá visibilidade simultânea para estes novos elementos, 

destacando-se pela sua dimensão o viaduto que se prevê que venha a provocar um impacte visual de 

magnitude elevada, significativo. Considera-se que o novo traçado, dadas as suas características, 

contribuirá pouco para o agravamento deste impacte.    

Na parte final do traçado, junto á área de expansão da área industrial, identificaram-se como potenciais 

observadores os aglomerados mais próximos, nomeadamente localizados a poente, e também os 

utilizadores da EN14 e outras vias secundárias. Estes observadores terão visibilidade simultânea para 

a nova via e para a área de expansão industrial, o que consistirá numa intrusão visual adicional. Esta 

será mais significativa na envolvente imediata, já qua a maior distância predominará o impacte visual 

que já se verifica pela presença da atual área industrial.  

66 Efetuar uma análise dos impactes indiretos, potencialmente induzidos pelo Projeto, na Fase de 

Exploração, sobre a ocupação/transformação do território delimitado pela Área de Estudo e, 

consequente, grau de alteração/artificialização da Paisagem futura como resultado da 

implementação do Projeto enquanto potencial catalisador do crescimento urbano e industrial. 

Nessa projeção, devem ser interpretados/considerados os Instrumentos de Gestão Territorial 

(IGT) em vigor, e/ou previstos, mas unicamente na perspetiva da Paisagem, no sentido de 

perceber de que modo os mesmos são, ou não, um controlo dessa possível expansão de 

artificialização da Paisagem. Essa análise deve ainda considerar o efeito cumulativo dos diversos 

projetos existentes ou futuros, dos quais haja registo. 

A abertura de acessos viários num dado território cria novas dinâmicas de ocupação do mesmo, 

levando potencialmente ao aumento da área urbana e industrial. 

Analisando o traçado em estudo verifica-se que este se encontra previsto nos PDM da Trofa e de Vila 

Nova de Famalicão, estando portanto integrado na estratégia de desenvolvimento territorial destes 

concelhos. A sua execução tem por objetivo melhorar acessibilidades e eliminar constrangimentos nos 

percursos atualmente existentes. De acordo com os elementos disponibilizados, pretende-se i) a 

aproximação entre os dois concelhos, através da construção de uma nova ponte sobre o Rio Ave, ii) 

melhorar acessibilidades ao Hospital da Trofa e Estação de Caminho de Ferro iii) Aproximação do 

tecido industrial ao centro da Trofa.   



 

 
 

 
 

 

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

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – ADITAMENTO 

EN14_PB_011_EIA_ADT.docx  

Agosto 2019  123 

Assim, deste ponto de vista, o traçado em estudo não constitui a abertura de acessibilidades em áreas 

atualmente sem ocupação urbana, mas sim uma melhoria/reforço das acessibilidades atualmente 

existentes.  

Analisando as Plantas de Ordenamento dos concelhos referidos, verifica-se que, a sul do Ave 

(concelho da Trofa) o traçado se desenvolve essencialmente em Solo Urbano. Mais concretamente, 

desenvolve-se em áreas de solo urbanizado ou urbanizável, neste último caso dedicado a Espaço 

Residencial – Área de habitação coletiva (UOP1.2 - Cavadas). É nesta área que as rotundas 2 e 3 se 

localizam, permitindo reforçar as ligações à estação ferroviária e ao Hospital da Trofa, respetivamente. 

Indiretamente a presença da nova via, significando uma melhoria da acessibilidade e estas áreas, 

poderá induzir a aceleração da concretização da estratégia já prevista no PDM da Trofa, 

nomeadamente no que respeita à execução da UOP1.2.   

A norte do Ave, no concelho de Vila Nova de Famalicão, o traçado atravessa áreas classificadas como 

Solo Rural, na categoria dos Espaços Agrícolas. As rotundas previstas permitirão fazer a ligação aos 

aglomerados urbanos localizados a poente, e a nascente ao parque empresarial da empresa 

Continental, cuja expansão está prevista. A nova estrada permitirá a norte a ligação á EN14.  

Tal como referido para o concelho da Trofa, a presença da nova via, significando uma melhoria da 

acessibilidade a estas áreas (reforço de ligação á EN14, EM508 e á cidade da Trofa), poderá induzir 

uma densificação e alargamento das áreas urbanas e industriais aqui localizadas, tanto mais que as 

mesmas estão, em parte, já previstas ao nível do PDM de VN Famalicão. Em termos de impactes na 

paisagem, terá especial relevância o projeto de expansão da área industrial a nascente da nova via, 

o que significará um aumento de áreas de baixa qualidade visual.  

Assim, a implementação da nova via contribuirá para a concretização das estratégias de ocupação 

territorial definidas, que implicarão um aumento de áreas industriais (a norte do Ave) e 

consolidação/densificação das áreas urbanas e urbanizáveis. Este impacte negativo na paisagem será 

mais significativo a norte do Ave, em particular pela ocupação de área de vale agrícola e sua 

artificialização. A sul do Ave, o impacte negativo será menos significativo dado o carácter urbano que 

atualmente já se verifica.   

2.11. RESUMO NÃO TÉCNICO 

67 Efetuar uma descrição mais adequada dos antecedentes do projeto. 

68 A informação constante no ponto 7. "Medidas de Minimização e Recomendações" é demasiado 

superficial não permitindo uma correta análise das medidas de minimização, pelo que deve ser 

apresentada com maior pormenorização. 
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69 Fazer referência aos programas de monitorização. 

70 Reformular a cartografia de forma a ter uma maior legibilidade. 

71 Refletir no RNT reformulado a informação adicional atrás solicitada no âmbito da avaliação 

técnica do EIA. 

Juntamente com o presenta Aditamento, apresenta-se a reformulação do Resumo Não Técnico, 

considerando as questões acima mencionadas. 
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ANEXO A – PEÇAS DESENHADAS 
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ANEXO B – CORRESPONDÊNCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 


