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Declaração de Impacte Ambiental

(Anexo ao TUA)

Designação do projeto
Ligação entre o Interface Rodoferroviário/EN14 (Santana), incluindo Nova 
Ponte sobre o rio Ave

Fase em que se encontra 
o projeto

Projeto base (equiparado a estudo prévio/anteprojeto para efeitos de 
aplicação do regime jurídico de AIA)

Tipologia do projeto
Alínea e), do ponto 10, do Anexo II, do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de 
outubro, na sua atual redação 

Enquadramento no 
regime jurídico de AIA

Artigo 1.º, n.º 3 alínea b), subalínea iii), do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 
de outubro, na sua redação atual

Localização

(concelho e freguesia)

Concelho da Trofa (União de Freguesias de Bougado (São Martinho e Santiago))

Concelho de Vila Nova de Famalicão (Freguesias de Ribeirão e Lousado)

Identificação das áreas 
sensíveis

Não são afetadas áreas sensíveis definidas nos termos do disposto na alínea a), 
do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua redação 
atual

Proponente Infraestruturas de Portugal, S.A.

Entidade licenciadora Infraestruturas de Portugal, S.A.

Autoridade de AIA Agência Portuguesa do Ambiente, I.P.

Descrição sumária do 
projeto 

O projeto desenvolve-se numa extensão de aproximadamente 2 400 metros, 
com duas vias de circulação, uma em cada sentido, com um passeio do lado 
direito e ciclovia do lado esquerdo (entre Rotunda 2 e 4), inclui a execução de 
4 rotundas e respetivas ligações à malha existente, duas obras de arte 
correntes, uma passagem superior de peões (PP1) ao km 0+330 e uma 
passagem inferior (PI1) cerca do km 0+600, e ainda a construção da nova Ponte 
sobre o Rio Ave, entre o km 0+883 ao km 1+046 e uma Passagem Hidráulica 
PH01 cerca do km 0+023, a qual para além de funcionar como passagem 
hidráulica deve garantir o atravessamento, por baixo da plena via, da futura 
ciclovia a construir pela Câmara Municipal da Trofa. A velocidade base é 60 
km/h (nas rotundas 40 km/h). O ano horizonte do projeto é 2040.

Nova Ponte sobre o Rio Ave

Para a nova ponte sobre o rio Ave foi apresentado um Estudo Hidrológico. A 
solução proposta para a nova Ponte sobre o rio Ave irá permitir a ligação da 
zona do Hospital da Trofa à estrada municipal EM508, atravessando o rio Ave 
numa zona onde existe um estreitamento do seu leito e cuja orografia é pouco 
acentuada.
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A plataforma da Plena Via na zona da ponte será composta por duas vias de 
3,50 m, bermas exteriores de 1,50 m e passadiços 2,20 m, completando uma 
largura total 14,40 m.

Em termos longitudinais a nova Ponte desenvolve-se ao longo de 5 tramos, com 
distribuição de 21,0 m +35,0 m +50,0 m +35,0 m +21,0 m, o que perfaz um 
comprimento total da obra de 162 m.

O vão central da ponte, com 50 m, foi condicionado pela implantação dos 
pilares centrais junto ao limite do leito menor do rio.

Para o tabuleiro preconizado verifica-se que para a situação de cheia centenária 
(T=100 anos) a altura mínima do tirante de ar no ponto mais desfavorável, junto 
ao Pilar P3, é de cerca de 0,45 m, e de 2,15 m no leito do rio.

A altura máxima dos pilares em relação ao solo é de 4,80 m, pelo que a ligação 
entre o tabuleiro e os pilares será materializada por aparelhos de apoio tipo 
“pot-bearing”, fixos nos apoios centrais e unidirecionais nos apoios de 
extremidade.

Passagem Hidráulica PH01

A Passagem Hidráulica PH01 para além de funcionar como passagem hidráulica 
deverá também garantir o atravessamento, por baixo da plena via, da futura 
ciclovia a construir pela Câmara Municipal da Trofa. 

Esta obra localiza-se ao Pk 0+023,151. A sua secção transversal deverá garantir 
uma secção de vazão de 3,0x3,0 m2 e uma plataforma para a ciclovia composta 
por um passeio com 2,0 m de largura e uma ciclovia com 3,50 m. Na zona da 
ciclovia é garantido ainda um gabarit mínimo de 2,40 m.

Em termos estruturais propõe-se a construção de um pórtico em betão 
armado, betonado in situ e formado por dois tramos com 4,20 m e 6,00 m, 
perfazendo uma extensão total de 10,20 m. Longitudinalmente a obra 
apresenta uma extensão de aproximadamente 12,50 m.

Passagem Superior de Peões PP01

A Passagem Superior de Peões PP1 localiza-se ao Pk 0+330,00. No ponto de 
intersecção a plataforma da plena via apresenta uma largura de 10,0 m o que 
origina uma vão de transposição de 14,0 m em relação ao eixo dos apoios.

Passagem Inferior PI01

A Passagem Inferior PI1 localiza-se ao Pk0+596,510 na intersecção da plena via 
com a Rua Dr. Aníbal da Costa Ferreira. Em termos estruturais é proposta a 
solução de pórtico em betão armado, com um único vão com 13,0 m entre eixos 
de apoios.

Terraplenagens

Obteve-se um volume de escavação de 94 000 m3 e um volume de aterro 
de 65 000 m3.
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Síntese do procedimento

O presente procedimento de AIA teve início a 20 de março de 2019, após 
estarem reunidos todos os elementos necessários à sua boa instrução, tendo a 
autoridade de AIA nomeado a respetiva Comissão de Avaliação a 21 de março 
de 2019.

A Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA), na sua qualidade de Autoridade 
de AIA, nomeou a respetiva Câmara Municipal da Trofa, Câmara Municipal de 
Vila Nova de Famalicão, Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil 
(ANEPC), Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAP N), 
Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM), Direção Geral de 
Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR), Direção Geral de Energia e 
Geologia (DGEG), EDP distribuição, Rede Elétrica Nacional (EDP/REN) e 
Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF).

A metodologia adotada para concretização deste procedimento de AIA 
contemplou as seguintes fases:

� Apreciação da Conformidade do Estudo de Impacte Ambiental (EIA), 
da documentação adicional e consulta do estudo prévio:

o Foi considerada necessária a apresentação de elementos 
adicionais, os quais foram submetidos pelo proponente sob a 
forma de Aditamento ao EIA. 

o Após análise deste documento, foi considerado que, de uma 
maneira geral, dava resposta às lacunas e dúvidas anteriormente 
identificadas pelo que o EIA foi declarado conforme a 11 de 
setembro de 2019.

o Sem prejuízo de ter sido declarada a conformidade do EIA, a CA 
verificou que persistiam questões/elementos por apresentar e 
esclarecer, pelo que solicitou a apresentação de elementos 
complementares, os quais foram entregues atempadamente 
pelo proponente.

� Abertura de um período de Consulta Pública, que decorreu durante 30 
dias úteis, de 18 de setembro a 29 de outubro de 2019.

� Solicitação de parecer específico às seguintes entidades externas: 
Câmara Municipal da Trofa, Câmara Municipal de Vila Nova de 
Famalicão, Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil 
(ANEPC), Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAP N), 
Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM), Direção Geral de 
Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR), Direção Geral de 
Energia e Geologia (DGEG), EDP distribuição, Rede Elétrica Nacional 
(EDP/REN) e Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas 
(ICNF).

� Visita ao local de implantação do projeto no dia 7 de outubro de 2019, 
tendo estado presentes representantes da CA, do proponente e da 
empresa que elaborou o EIA.
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� Apreciação ambiental do projeto, com base na informação 
disponibilizada no EIA e respetivo Aditamento e Elementos 
Complementares, tendo em conta as valências das entidades 
representadas na CA, integrada com as informações recolhidas 
durante a visita ao local e ponderados todos os fatores em presença, 
incluindo os resultados da participação pública.

� Elaboração do Parecer Final da CA, que visa apoiar a tomada de decisão 
relativamente à viabilidade ambiental do projeto.

� Preparação da proposta de Declaração de Impacte Ambiental (DIA), 
tendo em consideração o Parecer da CA e o Relatório da Consulta.

� Promoção de um período de audiência de interessados, ao abrigo do 
Código do Procedimento Administrativo.

� Promoção de um período de diligências complementares para análise 
da pronúncia apresentada pelo proponente em sede de audiência de 
interessados.

� Preparação e emissão da presente decisão.

Síntese dos pareceres apresentados pelas entidades consultadas

No âmbito da consulta às entidades externas à CA, prevista no n.º 10 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 151-
B/2013, de 31 de outubro, foram recebidos os seguintes pareceres:

� Câmara Municipal da Trofa;

� Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão;

� Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC);

� Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAP N);

� Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM);

� Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR);

� EDP distribuição (EDP);

� Rede Elétrica Nacional (REN);

� Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF).

A Câmara Municipal da Trofa considera que a construção do projeto é uma obra de relevante interesse para 
o concelho da Trofa que implicará significativas melhorias nas acessibilidades e na mobilidade dos cidadãos.

Refere que a construção da via terá impactes positivos no desenvolvimento socioeconómico da região 
atravessada e contribuirá para a melhoria das condições de segurança da circulação rodoviária na área 
abrangida pelo projeto.

Considerando o elevado número de veículos automóveis que atravessam a cidade da Trofa entende que o 
projeto promoverá a dispersão do tráfego pelas atuais EN e as novas vias, reduzirá a circulação de veículos 
no centro da cidade, melhorará as acessibilidades do trânsito local, potenciando ganhos de eficiência e 
redução de custos de operação para os setores comercial e industrial.
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No entanto, após a análise dos vários fatores ambientais enunciados no EIA, apresenta os seguintes 
comentários:

 Relativamente ao fator recursos hídricos e apesar do EIA considerar medidas de minimização dos 
impactes causados pela construção da nova via, deverá ser reforçada a necessidade do projeto de 
execução, através da elaboração de um projeto de drenagem, equacionar medidas de minimização 
adicionais às previstas que permitam efetivamente reduzir o efeito barreira à livre circulação das águas, 
na zona inicial do traçado – Ribeira de Esprela, Ribeira de Paradela e Ribeira de Real. A área em questão 
insere-se numa zona central do concelho da Trofa, onde se destaca a presença populacional e várias 
situações de uso coletivo (escola, igreja e parque urbano), pelo que têm que ser acauteladas todas as 
medidas que reduzam os efeitos da compactação dos solos e consequentemente diminuam a 
probabilidade da ocorrência de cheias e inundações, não aumentando a vulnerabilidade da zona 
envolvente à nova via.

Em fase de projeto de execução, deverão ser reanalisadas e previstas as devidas medidas de compensação 
no caso de inutilização de captações de água subterrâneas. 

No que diz respeito à Passagem Hidráulica PH01, entende que a solução proposta, de separar/enclausurar 
fisicamente a linha de água (Ribeira de Esprela) e a ciclovia, não se enquadra na filosofia e conceito 
preconizado para o corredor pedonal e ciclável que ao longo do seu percurso marginal à linha de água 
afirma uma relação visual e paisagística cuja continuidade se pretende assegurar e padronizar. Assim, 
sugere que a travessia da linha de água e percurso pedonal e ciclável seja executada numa única obra de 
arte de modo a assegurar conjunta e visualmente quer a Ribeira de Esprela e sua margem, quer o percurso 
ciclável, de acordo com o esquema apresentado no parecer enviado.

Cumulativamente, verifica que o perfil longitudinal da via na interseção na Rotunda da Estrada Nacional 
104 introduz um gabarit que obriga a uma escavação no terreno da margem da linha de água, o que 
contradiz as recomendações da Comissão da Reserva Ecológica Nacional aquando do pedido de emissão de 
Parecer Técnico que obteve resposta favorável. Assim, sugere a alteração de perfil longitudinal no encontro 
da travessia da PH01 de modo a assegurar a minimização do seu impacte na cota do terreno natural.

 Relativamente à análise efetuada ao fator Ruído, e apesar do EIA propor várias medidas de minimização 
para a fase de construção e para a fase da exploração deverá ser solicitado o seguinte:

 Para a fase de construção, 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 de vários recetores sensíveis.

 Para a fase de exploração, esclarecimentos quanto à eficácia das barreiras acústicas projetadas, 
demonstrando o efetivo cumprimento do disposto na legislação em vigor.

Deverá ainda ser garantida uma campanha de monitorização no início da fase de exploração, em época 
representativa, de forma a aferir se as medidas de minimização previstas permitem a proteção dos 
recetores sensíveis e, caso não se verifique, deverão estar previstas medidas de minimização adicionais.

 Relativamente ao Clima e Qualidade do Ar destaca a efetiva necessidade de se cumprirem as medidas 
de minimização propostas, na fase de construção, para se garantir a proteção de todos os recetores, 
mas principalmente os do aglomerado urbano na envolvente da Rotunda 1.

 No que diz respeito à Integração Paisagística, refere que há a necessidade do desenvolvimento de um 
Projeto de Arquitetura Paisagista – Integração Paisagística que tenha em consideração o tratamento 
dos espaços verdes sobrantes/taludes e considerando cortinas arbóreas informais, evitando 
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alinhamentos arbóreos rígidos, assim como a impermeabilização daqueles taludes ou áreas sobrantes. 
O projeto deverá, também, considerar o enquadramento paisagístico das rotundas previstas e espaços 
envolventes. 

Relativamente ao enquadramento paisagístico das novas estruturas, considera importante o tratamento 
dos espaços envolventes à passagem pedonal superior, assim como dos muros da Passagem Inferior 1, 
nesta fase os elementos disponíveis não permitem avaliar o impacte daqueles muros, uma vez que não se 
perceciona a relação de cotas dos mesmos com a via e espaço envolvente. No entanto, caso os mesmos 
subam para além da cota da via, os mesmos deverão ser igualmente tratados e integrados 
paisagisticamente.

Relativamente às barreiras acústicas absorventes previstas em projeto, e atendendo à extensão 
considerada, ao contexto urbano em que se inserem e ao forte impacte visual que as mesmas terão sobre 
a paisagem, sugere a utilização de barreiras absorventes “verdes”, conceito existente no mercado que inclui 
vegetação na estrutura da barreira acústica, transformando aqueles elementos em muros verdes, com um 
impacte visual substancialmente menor e associando um valor ecológico.

 No que respeita aos Sistemas Ecológicos, refere que na área florestal localizada entre o km 0+550 e o 
km 0+600, existem cerca de 20 exemplares de sobreiro. O seu abate terá que ser antecedido da devida 
autorização por parte do Instituto da conservação da Natureza e das Florestas.

Relativamente à ponte sobre o rio Ave, na fase de construção há a necessidade natural de intervenção na 
margem do rio na galeria ripícola. Sugere que seja tido em atenção que finalizada a construção da obra de 
arte seja reposta a galeria ripícola e margem nas condições iniciais, ou seja, refeitas as plantações e 
sementeiras com espécies características de margem ribeirinha.

 Quanto ao Património Arquitetónico e Arqueológico, o impacte sobre o sítio nº 02, “Quinta do Real” / 
Conjunto de Valor Patrimonial B5 do PDM da Trofa, é significativo, dado que a estrutura a construir 
atravessa o seu perímetro de proteção, formando uma barreira entre um aparelho de elevar águas para 
rega (uma nora não referenciada na ficha de sítio nº 2) e o restante conjunto de valor patrimonial, onde 
se destaca a Quinta de Real, um exemplar importante da arquitetura vernacular do concelho da Trofa.

O sítio nº 03 é um dos únicos exemplares daquela tipologia do património industrial existentes no concelho.

Entende que existe um impacte visual e paisagístico significativo sobre aqueles sítios, que deverá ser 
minimizado nas soluções arquitetónicas, nomeadamente no que respeita à volumetria, cores e materiais a 
utilizar.

 No que diz respeito à Componente Social e à Afetação de Estradas Municipais, verifica que na fase de 
construção, poderão surgir dois impactes de relevância sobre a rede viária existente e em 
funcionamento, nomeadamente na Rua Dr. Aníbal da Costa Ferreira e na Rua António Sá Couto de 
Araújo, para execução da PI01 e Rotunda 3, junto ao Hospital da Trofa.

Considera que no EIA não se perceciona qualquer informação sobre o impacte daqueles 
constrangimentos/interrupções de circulação viária nem o consequente plano de desvios.

Refere que para a execução da PI01 deverá ser acautelada a manutenção da circulação viária naquele local, 
tendo em conta o tráfego médio diário (TDM) que se verifica (entre a EN104 e a EN14), de preferência 
através de restabelecimentos. Ressalva que aquela via serve, para além da zona residencial em que se 
insere, o acesso a equipamentos desportivos municipais e o Hospital da Trofa, bem como uma unidade 
logística privada. 

Considera que na Rotunda 3, também, deverão ser acuteladas as ligações ininterruptas aos equipamentos 
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referidos e zona residencial.   

Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão

No que diz respeito ao traçado proposto, a autarquia refere que:

a) o traçado indicativo da Variante à EN14 está previsto na Planta de Ordenamento do Plano Diretor 
Municipal (PDM) em vigor, como via de hierarquia "Nível 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, corno: Reserva 
Agrícola Nacional (RAN), Reserva Ecológica Nacional (REN) - Áreas de Infiltração Máxima e Zonas 
Ameaçadas pelas Cheias e Domínio Hídrico Privado;

b) o atual traçado decorre do Protocolo de Cooperação realizado entre os Municípios de Vila Nova 
Famalicão, da Maia, da Trofa, da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da Região norte e 
da ex-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;

c) 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.ª série, n.º 142, Declaração 
(extrato) n.º 159/2010, da zona de servidão non aedificandi nos termos da Declaração de impacte 
Ambiental do projeto da Variante à EN14 - Maia (Nó do Jumbo)/Famalicão (Nó de Cruz da A3), 
emitida em 2 de Junho de 2010, a qual 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.

d) tendo presente o traçado acordado 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. Assim, o traçado proposto articula-se devidamente com 
a rede viária existente e prevista.

No que diz respeito aos investimentos previstos nos terrenos adjacentes:

a) é pretensão da empresa Continental MABOR ampliar as suas instalações, prevendo um investimento 
na ordem 100 milhões de euros. Esta necessidade decorre da necessidade de melhoria da produção e 
aumento das instalações da unidade industrial, que levarão a um incremento significativo da 
capacidade produtiva e contratação de mão-de-obra. Este projeto obteve o estatuto de projeto PIN240, 
em 13 de setembro de 2019;

b) tendo em vista o futuro licenciamento deste investimento, de acordo com o art.º 37.° 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. 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 REN, como ação de relevante interesse público.

Tendo em conta a previsão dos investimentos acima descritos 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 
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aprofundado sobre os impactes hidrológicos e ambientais dos investimentos previstos, incluindo 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 no EIA). Deste modo a solução de traçado preconizada no 
concelho Vila Nova 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 2020. Esta revisão inclui a proposta de alteração da REN e RAN na área coincidente com os investimentos 
acima descritos.

No que diz respeito aos serviços afetados, relativamente às infraestruturas existentes e que possam ser 
afetadas peto traçado da via, consideram que não existem impactes 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 pluviais.

Atendendo a que a proposta, agora em análise, coincide com a solução desenvolvida em conjunto com a 
Infraestruturas de Portugal, I.P., 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, entendem emitir parecer favorável 
ao traçado do "Interface Rodoviário/EN14 (santana), incluindo nova ponte sobre o rio Ave".

Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas 

No que concerne ao enquadramento da área do projeto, tendo por base o preceituado no Decreto-Lei nº 
142/2008 de 24 de julho, que constituiu a Rede Fundamental de Conservação da Natureza (RFCN), não é 
abrangida nenhuma área pertencente ao Sistema Nacional de Áreas Classificadas (SNAC). A área protegida 
mais próxima corresponde à Paisagem Protegida Litoral de Vila do Conde e Reserva Ornitológica do 
Mindelo, a cerca de 14,3 km do projeto. Esta é uma área protegida de âmbito regional-local, não integrando 
a Rede Nacional de Áreas Protegidas (RNAP).

No que diz respeito à Rede Natura 2000, a área classificada mais próxima corresponde ao Sítio de 
Importância Comunitária (SIC) Valongo (PTCON0024), a cerca de 16 km.

O projeto localiza-se na área de abrangência do Plano Regional de Ordenamento Florestal entre Douro e 
Minho (PROF Entre Douro e Minho), estabelecido através da Portaria nº 58/2019 de 11 de fevereiro.

O EIA faz, contudo, referência à localização na área do PROF do Baixo Minho, revogado pela referida 
Portaria.

Não se verifica qualquer interferência com o Regime Florestal.

O projeto implementa-se essencialmente nas áreas urbanas e suburbanas da Trofa e de Vila Nova de 
Famalicão, não se verificando afetação de qualquer área sensível. No que se refere à fauna, de uma forma 
geral a área de estudo apresente uma reduzida diversidade e abundância de espécies, de acordo com o EIA. 
Este é um facto expectável, face à localização do projeto em tecido urbano, com elevado nível de alteração 
dos habitats por ação humana.

Para além da reduzida diversidade faunística, a maioria das espécies presentes caracteriza-se por hábitos 
generalistas, estando assim adaptada a diversos habitats com elevada perturbação humana. Entre os 
biótopos presentes verifica-se uma dominância de áreas agrícolas e florestais dominadas por pinhal e 
eucaliptal, de uma forma geral com reduzido interesse para as comunidades faunísticas.
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As unidades de vegetação presentes encontram-se, maioritariamente, estruturalmente degradadas, sendo 
as áreas ocupadas por habitats naturais insignificantes.

Na fase de construção, poderão registar-se impactes ambientais resultantes da instalação dos estaleiros, 
da decapagem, desarborização e desmatação da área do corredor do traçado e da execução das obras de 
construção da infraestrutura propriamente dita. No que se refere especificamente à construção da ponte 
sobre o rio Ave, ocorrerá ainda a destruição dos habitats aquáticos e ribeirinhos resultantes da construção 
da mesma e implantação dos respetivos pilares de suporte.

Estas obras constituem uma fonte de perturbação para a fauna e implicam a destruição do coberto vegetal 
existente. Para além da perturbação sobre a fauna, os trabalhos de construção vão causar a redução de 
áreas vitais e a destruição de corredores ecológicos de âmbito local, bem como a destruição de locais de 
reprodução.

O EIA assinala a ocorrência de alguns sobreiros na área de estudo, os quais poderão ser afetados pela 
execução das obras de construção.

Dada a baixa diversidade faunística e baixo valor florístico da área de estudo, estes impactes serão 
negativos, temporários e pouco significativos.

Com o projeto executado, dar-se-á início à sua exploração, com a abertura ao tráfego rodoviário. Poderá 
verificar-se algum efeito-barreira sobre as espécies faunísticas, com especial relevância para a 
herpetofauna, face à sua reduzida capacidade de deslocação. Nesta fase, o risco de atropelamento de 
fauna, motivado pela circulação de tráfego, é outro impacte a ter em conta.

No que diz respeito à flora, poderá verificar-se uma proliferação de espécies exóticas de carácter invasor 
que irão aproveitar o traçado existente e respetivo ambiente perturbado para aumentarem a sua área de 
ocupação.

Tendo em consideração a baixa relevância ecológica da zona, a existência de espécies faunísticas bem 
adaptadas a ambientes perturbados e de ampla distribuição, bem como a já ocorrência de espécies de 
carácter exótico e invasor, considera-se que o impacte é negativo, permanente, irreversível e pouco 
significativo.

O EIA menciona apenas uma medida de minimização em relação aos sistemas ecológicos, designadamente 
a construção de passagens hidráulicas para a fauna, não se discordando da mesma.

Rede Elétrica Nacional, S.A. (REN)

A REN informa que, na área em causa, não existe qualquer infraestrutura da Rede Nacional de Transporte 
de Gás Natural (RNTGN) nem da Rede Nacional de Transporte de Eletricidade (RNT) em operação ou em 
projeto. Neste sentido, não existem quaisquer interferências deste projeto nas servidões existentes da 
RNTGN e RNT.

A EDP Distribuição informa o seguinte:

 Na área abrangida pelo projeto em estudo existem linhas aéreas e subterrâneas de Alta e Média 
Tensão integradas na Rede Nacional de Distribuição concessionada à EDP Distribuição. Por força da 
lei, estão criadas servidões administrativas que limitam o uso do solo sob as linhas elétricas à 
observância das condições de segurança regulamentares pelo DL nº 1/92, de 18 de Fevereiro.

 Existem, ainda, redes de Baixa Tensão e Iluminação Pública concessionadas à EDP Distribuição 
através de contratos de Concessão definidos pela Portaria 454/2001, de 5 de Maio.

 As modificações de rede que eventualmente venham a verificar-se necessárias para cumprimento 
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do presente projeto, deverão ser solicitadas à EDP Distribuição. Os encargos com essas 
modificações serão suportados pelos promotores, de acordo com a regulamentação legal aplicável 
a cada situação.

 Os prazos mínimos para a concretização das modificações são de 180 dias para a rede AT/MT e de 
120 dias para as redes de BT/IP, devendo acautelar-se atempadamente a definição das mesmas.

Face ao exposto, a EDP Distribuição nada tem a opor ao projeto em análise.

Relativamente às exposições emitidas por cidadãos verifica-se que apenas um cidadão se pronuncia 
desfavoravelmente. Das restantes exposições, destaca-se:

 A sugestão de ligação da nova via à rede viária municipal. O aglomerado populacional, junto ao 
início do traçado, utiliza a Rua da Paz e a Rua Teixeira Lopes para entrar nas habitações. No entanto, 
com a nova construção, as referidas ruas, que servem de entrada, vão ficar inutilizadas e as casas 
ficarão num “cerco”. 

 A referência a que a ligação à EN104 é feita numa zona altamente povoada, o que levará a um 
aumento dos níveis de poluição atmosférica e sonora. Assim, como alternativa, é sugerida a saída 
para a EN104 junto ao Cenfim, que já tem ligação à EN104 e por sua vez ao interface 
rodoviário/ferroviário da Trofa.

 A necessidade de melhorar as acessibilidades, designadamente através de uma ligação 
direta/aproximada à saída/entrada da A3, nos limites do concelho da Trofa. É referido que a 
utilização da rua Cesário Verde (junto à Estação Rodoferroviária) da Trofa prejudica gravemente a 
circulação no interior do concelho da Trofa e dos trofenses. É também apontado que aquela solução 
apresenta dois novos pontos de estrangulamento do tráfego e destrói uma zona habitacional e 
comercial completamente ordenada e bem estruturada. Assim, é sugerida a construção da nova 
travessia sobre o rio Ave um pouco mais acima do projeto atual e com acesso à autoestrada.

 O contributo do projeto para um melhor desenvolvimento sustentável da região, bem como uma 
melhor segurança rodoviária das populações locais. No entanto são sugeridas melhorias no âmbito 
da ciclovia bem como a inclusão de passeios ao longo de toda a via.

ANACOM

Considera não existirem condicionantes que possam incidir sobre a área de território afeta ao projeto, 
decorrentes da existência de servidões radioelétricas constituídas ou em vias de constituição ao abrigo do 
Decreto-Lei n.º 597/73, de 7 de novembro.

ANEPC

Considera que a impermeabilização e obstrução causadas pela construção em leito de cheia são suscetíveis 
de agravar os efeitos de uma cheia sobre o território, gerando um impacte negativo com riscos associados 
para pessoas e bens. Contudo, emitem parecer favorável condicionado à implementação das medidas de 
mitigação já previstas e à ponderação dos seguintes aspetos, que contribuirão para minimizar os efeitos 
em termos de segurança de pessoas e bens:

 Complementar as medidas de mitigação associadas à ocupação de áreas inundáveis, especialmente 
nas áreas historicamente mais vulneráveis, como sejam as zonas nas bacias do rio Ave, ribeiras de 
Ferreiros e Penouços, de forma a garantir que não existem constrangimentos associados aos efeitos 
de cheia centenária, designadamente na Rotunda 5 e no troço imediato de aproximação de Sul.

 Fornecer informação detalhada sobre o projeto aos Serviços Municipais de Proteção Civil de Trofa e 
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Vila Nova de Famalicão, no sentido de procederem à atualização dos Planos Municipais de 
Emergência de Proteção Civil e futuro Plano de Emergência Externo da unidade industrial Seveso 
(Continental MABOR — Indústria de Pneus S.A.).

 Alertar sobre as obras na linha todas as entidades envolvidas em operações de socorro, 
nomeadamente os Corpos de Bombeiros e os Serviços Municipais de Proteção Civil, assegurando que 
todas as afetações à acessibilidade previstas em alguns locais sejam do seu prévio conhecimento, de 
forma a minimizar o condicionamento do acesso aos veículos de socorro e emergência e a permitir a 
criação de acessos alternativos, em caso de necessidade.

DGADR

Refere que o projeto não interfere com quaisquer áreas de estudo ou projetos no âmbito das atribuições 
da sua competência.

DRAP N

Tendo em consideração a avaliação dos principais impactes ambientais sob o ponto de vista de solos e uso 
agrícola, emite parecer favorável condicionado pela ERRA Norte da inutilização de solos da RAN da área do 
regadio da Levada do Rebelo e ao restabelecimento da rede de distribuição de água, caso a mesma seja 
afetada. Salienta também a obrigatoriedade do pedido de autorização de utilização de solos integrados na 
RAN à ERRA Norte, na fase de licenciamento do projeto e a recomendação para que na fase de construção 
não sejam utilizados solos agrícolas para instalação de estaleiros.

Síntese do resultado da consulta pública e sua consideração na decisão

A Consulta Pública, de acordo com o disposto no artigo 15.º, do n.º 1 do DL 151-B/2013, na atual redação, 
decorreu durante 30 dias úteis, de 18 de setembro a 29 de outubro de 2019, tendo sido recebidas 11 
exposições, com a seguinte proveniência: 

 Administração Central: Estado Maior da Força Aérea, ANAC – Autoridade Nacional da Aviação Civil., 

 Administração local: Câmara Municipal da Trofa (já mencionado no âmbito dos pareceres emitidos 
pelas entidades externas à Comissão de Avaliação).

 Entidades: EDP Distribuição (já mencionado no âmbito dos pareceres emitidos pelas entidades externas 
à Comissão de Avaliação).

 7 cidadãos.

Síntese dos resultados da consulta pública

O Estado Maior da Força Aérea informa que o projeto em análise não se encontra abrangido por qualquer 
Servidão de Unidades afetas à Força Aérea, pelo que não há inconveniente na concretização do referido 
projeto. 

A ANAC informa que, face ao tipo de projeto e localização, não ocorrerão impactes em termos das 
operações da aviação civil.

Alerta, no entanto, para o facto de que em fase de construção, caso sejam utilizados equipamentos com 
altura superior a 30 m, nomeadamente gruas, estes são considerados obstáculos à navegação aérea 
devendo ser balizados de acordo com a Circular de Informação Aeronáutica – CIA 10/03, de 06 de maio – 
Limitações em Altura e Balizagem de Obstáculos Artificiais à Navegação Aérea.
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Consideração dos resultados da consulta pública

Na generalidade, as várias exposições recebidas não se opõem à execução do projeto em análise. São, 
contudo, apontadas algumas situações potenciadoras de impactes negativos, as quais se encontram 
salvaguardadas com a implementação das condições constantes da presente decisão. 

Informação das entidades competentes sobre a conformidade do projeto com os instrumentos de 
gestão territorial, as servidões e restrições de utilidade pública e de outros instrumentos relevantes 

entidades legalmente

No âmbito dos IGT em vigor, e no que diz respeito ao Plano Diretor Municipal da Trofa (revisto pelo Aviso 
n.º 2683/2013, de 22 de fevereiro, alterado pelo Aviso n.º 6116/2018, de 9 de maio e pelo Aviso n.º 
12983/2019, de 14 de agosto), na área deste concelho a programação de solo contida no PDM em vigor 
prevê o espaço canal para esta via, embora em moldes distintos do projeto em avaliação, pelo que no 
âmbito desta avaliação se recomenda que o Município assuma a mudança de estratégia da estrutura viária 
proposta/prevista e na sua conexão com o tecido urbano envolvente. Devem também ser refletidos os 
pareceres das tutelas das servidões afetadas (Recursos Hídricos: Domínio Hídrico e Zonas Inundáveis, REN, 
RAN, Linha do Metro e normativo regulamentar para as classes de espaço em que incidem). Saliente-se que 
no âmbito do parecer externo emitido pela Câmara Municipal da Trofa, considera esta entidade, sem 
prejuízo de aspetos a serem revistos em fase de projeto de execução, que o projeto é uma obra de relevante 
interesse para o concelho da Trofa que implicará significativas melhorias nas acessibilidades e na 
mobilidade dos cidadãos com impactes positivos no desenvolvimento socioeconómico da região 
atravessada contribuindo para a melhoria das condições de segurança da circulação rodoviária na área 
abrangida pelo projeto. 

Quanto ao Plano Diretor Municipal de Vila Nova de Famalicão, revisto pelo Aviso n.º 10268/2015, de 8 de 
setembro, este estipula que as servidões e restrições a observar são as correspondentes à legislação em 
vigor, pelo que o traçado da ligação em análise terá que refletir, da mesma forma do anterior, os pareceres 
das tutelas das servidões afetadas (Recursos Hídricos: Domínio Hídrico e Zonas Inundáveis, REN, RAN, Linha 
do Metro e e normativo regulamentar para as classes de espaço em que incidem). Saliente-se, que de 
acordo com o parecer emitido pela Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, esta entidade considera:

 o traçado indicativo da Variante à EN14 está previsto na Planta de Ordenamento do Plano Diretor 
Municipal (PDM) em vigor, como via de hierarquia "Nível 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, corno: Reserva Agrícola 
Nacional (RAN), Reserva Ecológica Nacional (REN) - Áreas de Infiltração Máxima e Zonas Ameaçadas 
pelas Cheias e Domínio Hídrico Privado.

 tendo em vista o futuro licenciamento deste investimento, de acordo com o art.º 37.° do PDM de Vila 
Nova de Famalicão, 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 da Continental MABOR. A nova ampliação prevista para esta empresa, 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 REN, como ação de relevante interesse público. 
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 o Estudo 
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Hidrológico da Bacia do Ave/Ribeira de Ferreiros/Ribeira de Penouços, onde se propuseram medidas 
de minimização/compensação, com as quais a Câmara Municipal se compromete. Deste modo a 
solução de traçado preconizada no concelho Vila Nova 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 2020. Esta 
revisão inclui a proposta de alteração da REN e RAN na área coincidente com os investimentos acima 
descritos.

Quanto às condicionantes e servidões administrativas e restrições de utilidade Pública, designadamente:

 Reserva Ecológica Nacional (REN): considerando a articulação do RJREN com o RJAIA, não estão ainda 
reunidas as condições para emitir parecer (nº 3 do artigo 21º do Decreto-Lei 124/2019, 28 de agosto) 
sobre a afetação das áreas integradas em REN, aspeto que será avaliado em RECAPE com a 
apresentação de Estudo que venha a evidenciar que a execução do aterro, quer no troço inicial do 
traçado em causa (entre o km 0+000 e o km 0+120), quer no encontro da ponte sobre o Rio Ave (na sua 
margem esquerda), em zona inundável não afeta significativamente o escoamento/espraiamento dos 
caudais de cheia (Q100).

 Reserva Agrícola Nacional (RAN): A DRAP Norte emite parecer favorável condicionado pela ERRAN 
Norte da inutilização de solos da RAN da área do regadio da Levada do Rebelo e ao restabelecimento 
da rede de distribuição de água, caso a mesma seja afetada. 

Razões de facto e de direito que justificam a decisão

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 encontrava aquém do aceitável, 
para aquela tipologia de infraestrutura, nesse trecho, foi desenvolvido o Estudo Prévio do projeto da 
Variante à EN14 – Maia (Nó do Jumbo) / Famalicão (Nó da Cruz da A3/IP1, o qual foi sujeito a procedimento 
de AIA (AIA n.º 2167) tendo sido emitida, a 2 de junho de 2010, DIA favorável condicionada para um dos 
trecho e desfavorável para o outro. 

No entanto e considerando o contexto económico e financeiro que o país atravessou na última década esse 
projeto não avançou, tendo sido retomado, em 2014/15, reequacionado em moldes diferentes dos que 
estiveram na base do seu desenvolvimento, tendo-se optado por redefinir a estratégia de execução da 
referida Variante à EN14, entre Maia e Famalicão, com uma solução mista de construção de troços novos, 
articulados com 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 um perfil de 2x1 vias, com ligações de nível à rede local, através de interseções 
giratórias. 

No âmbito do desenvolvimento do projeto base, em 2015, constatou-se que face aos constrangimentos 
existentes ao nível de desenvolvimento da zona industrial de Lousado, nomeadamente a expansão das 
instalações da empresa Continental MABOR, o traçado teria de ser desenvolvido em zonas inundáveis, 
atravessando o rio Ave e a ribeira de Ferreiros. Neste seguimento e após contacto com várias entidades foi 
promovido pela Continental MABOR um estudo hidrológico que permitiu analisar e quantificar os impactes 
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previstos sobre os recursos hídricos e recomendar medidas de minimização a adotar, em consequência do 
aumento da área impermeabilizada devido à expansão da zona industrial da referida empresa, 
cumulativamente, no entanto, com a ocupação associada à futura implantação do projeto e da melhoria da 
via AL1 – Ligação entre a EN14 e a EM 508-1 (em grande parte já existente) prevista no contexto do projeto 
de Melhoria de Acessibilidades às Áreas Empresariais de Famalicão Sul (Ribeirão e Lousado).

Refere o EIA que o traçado agora preconizado, embora tenha por base a Ligação às Zonas Industriais de 
Lousado e Ribeirão, aprovada no âmbito do anterior procedimento de AIA, 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. 

Assim, o projeto em avaliação tem como principais objetivos a: 

 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.

 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 têm 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.

A curta extensão do troço objeto do presente projeto base, a forte ocupação urbana e compromissos 
existentes, quer no território da Trofa, quer no território 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.

Como principais caraterísticas do local atravessado pelo projeto salienta-se o seu início numa zona de 
povoamento contínuo consolidado e alguns edifícios de uso coletivo, localizados na envolvente próxima 
(escola EB 2/3 Napoleão Sousa Marques, localizada a cerca de 25 m da rotunda), o atravessamento zonas 
agrícolas associada a culturas temporárias e matos e zonas constituídas por tecido urbano disperso. O 
traçado, de seguida aproxima-se da linha ferroviária do Minho (à qual é paralelo num trecho de cerca de 
200 m), de uma zona habitacional (a qual fica entre estas infraestruturas - linha comboio, via em avaliação 
e EN14) e do Hospital da Trofa. Para o atravessamento do rio Ave, o qual será efetuado através de uma 
nova Ponte, verifica-se a interferência com o Parque das Azenhas e com os terrenos de uso agrícola na 
margem do rio Ave. Após esta travessia ocorre uma zona de forte ocupação industrial e onde se encaixa o 
aglomerado habitacional de Lousado. O traçado, de seguida volta a estar inserido em zonas agrícolas e 
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agroflorestais com culturas temporárias e pastagens acompanhadas de intensa ocupação industrial do lado 
direito, designadamente pela fábrica da Continental MABOR e do lado esquerdo, de uma densa barreira 
florestal (eucaliptal e pinhal). De seguida o traçado atravessa zona agrícola com pastos e culturas 
temporárias (pertencente ao Regadio da Levada do Rebelo), ladeadas por tecido urbano descontínuo. O 
final do traçado é na rotunda já construída, numa zona de características inteiramente urbanas com 
povoamento contínuo consolidado na EN14, no aglomerado urbano de Santana, onde termina o troço em 
análise.

Assim, face às características do projeto e do seu local de implantação, considerou-se como fator 
determinante na avaliação de impacte ambiental do projeto a socioeconomia, no âmbito da qual se 
preveem os principais impactes positivos, os quais se repercutem também no fator ordenamento do 
território. Consideraram-se ainda como fatores relevantes os recursos hídricos, o solo e uso do solo e o 
ordenamento do território.

De facto, no âmbito da socioeconomia, a construção do projeto terá efeitos positivos a nível local e regional, 
no que diz respeito a condições de segurança, esperando-se uma redução do número de acidentes. Os 
impactes são globalmente classificados de positivos e significativos, correspondendo a uma melhoria geral 
da infraestrutura rodoviária e das suas interligações. A construção da ciclovia é tida como um impacte 
positivo e significativo para a circulação rodoviária. Os impactes advêm das novas e melhores condições 
criadas pela beneficiação de um eixo viário que permite a maior facilidade de acesso entre os concelhos de 
Trofa e Vila Nova de Famalicão, provocando fluxos entre zonas com diferentes níveis de desenvolvimento, 
contribuindo para um potencial acréscimo de investimento na região imprimindo uma maior rapidez de 
deslocação e uma maior economia de tempo de circulação rodoviária. Dentro do concelho da Trofa permite 
a aproximação entre o centro habitacional e comercial, melhor acesso ao Hospital da Trofa e contribui para 
aliviar o trânsito da atual EN14. 

Também a nível local, ficarão bastante melhoradas as condições de utilização e transposição pedonal da 
via. Este aspeto reveste-se de primordial importância no projeto em questão uma vez que se trata de um 
troço rodoviário inserido em meio urbano com forte pressão populacional e elevada utilização pedonal. 

Quanto aos impactes negativos, destacam-se:

 Geologia e Geomorfologia - os resultantes as obras de escavação e aterro, designadamente das duas 
escavações previstas, designadamente entre o Pk 0+560 e o Pk 0+880, com uma altura máxima de 8 m, 
e na Ligação 2.1, entre a Rotunda 2 e Rotunda 3 (junto ao Hospital da Trofa), e o aterro entre o Pk 1+048 
a 2+405, com cerca de 1350 metros de comprimento e uma altura máxima de cinco metros. 

 Recursos Hídricos Superficiais - interferência do traçado com zonas inundáveis/leitos de cheia e zonas 
ameaçadas pelas cheias, nomeadamente pela ocupação/impermeabilização de áreas nessas condições. 
De uma forma geral, a impermeabilização e obstrução causadas pela construção em leito de cheia são 
suscetíveis de agravar os efeitos de uma 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. Neste contexto, destacam-se as medidas propostas no Estudo 
Hidrológico das ribeiras de Ferreiros e de Penouços, as quais possibilitam aumentar a capacidade de 
absorção dos terrenos, reter/amortecer o escoamento das águas em direção às 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. Os pilares da nova 
Ponte também se desenvolvem em zonas ameaçadas pelas cheias, considerando-se um impacte 
negativo devido à acumulação de detritos nos leitos e consequente alteração do escoamento e do leito 
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de cheia. No entanto, na implantação dos pilares da ponte houve o cuidado de respeitar o leito menor 
do rio Ave. O EIA nada refere sobre a afetação do escoamento dos caudais de cheia pelo aterro, tanto 
no troço inicial do traçado em causa (entre o Km 0+000 e o Km 0+120) como no encontro da ponte na 
margem esquerda sobre leito de cheia/zona ameaçada pela cheia. Durante a fase de exploração, 
ocorrerá a impermeabilização dos solos e a criação de efeito barreira ao escoamento natural da zona 
atravessada pelo projeto.

 Recursos Hídricos Subterrâneos - afetação direta de uma captação de água subterrâneas privada (ID16) 
destinada à rega e potencial afetação de 2 captações privadas a cerca de 20 m do traçado, 
designadamente a (ID5) destinada a rega e (ID23) destinada à atividade industrial. 

 Ruído - aumento dos níveis de ruído, resultantes da grande proximidade (menos de 50 m) do traçado a 
recetores sensíveis, em particular desde o início do traçado até cerca do km 0+700 (R1 a R20, R25), na 
zona das Rotundas 4 (R29, R30) e 5 (R34) e no final do traçado (R41 e R42). Na fase de exploração prevê-
a ultrapassagem do critério de exposição máxima e/ou Regra de Boas Práticas logo a partir do ano início 
de exploração nos recetores R11, R12, R13, R16 e R17 por exclusiva contribuição do projeto; em 2030, 
ano intermédio, com a duplicação esperada do volume de tráfego, as situações de desconformidade 
alargam-se aos recetores R8, R10, R14 e R25 (com corresponsabilidade da linha ferroviária do Minho); 
e em 2040, acrescem os recetores R3, R29, R30, R34 (com coresponsabilidade do ruído residual).

 Qualidade do Ar - aumento dos níveis as partículas (PM10) na fase de construção, com a consequente 
degradação da qualidade do ar da zona envolvente nos principais recetores sensíveis nas imediações 
do traçado. 

 Sistemas Ecológicos - potencial afetação na área florestal, localizada entre o km 0+550 e o km 0+600, 
de cerca de 20 exemplares de sobreiro. Entre o km 0+700 e km 0+900 (e respetiva rotunda), afetação 
de parte do Habitat 4030pt2 (1 980 m2 que corresponde a uma perda de 27,2 % na área ocupada) e do 
Habitat 9230pt1 (983 m2 que corresponde a uma perda de 18,5 %). Na fase de exploração, apesar de 
pouco significativos, refere-se a manutenção do efeito barreira sobra as espécies da fauna, em especial 
sobre a herpetofauna; aumento da perturbação, associada à circulação dos veículos, elemento 
dissuasor da permanência em áreas próximas de espécies mais sensíveis à perturbação sonora; 
aumento do risco de atropelamento sobre a fauna em geral; e, relativamente à flora, vegetação e 
habitats, o aumento da probabilidade de proliferação da flora exótica invasora.

 Solos e Uso do Solo - corte do território, quer em tecido urbano quer em tecido rural/florestal 
acentuando o já existente, resultante da implantação da linha férrea. Refira-se ainda a perda 
irreversível de solos maioritariamente de uso agrícola e florestal mas também de solo urbano e 
urbanizável, a inviabilização de parcelas de uso agrícola, a criação de um efeito de “cerco” a um 
conjunto de habitações que ficarão limitadas entre a linha ferroviária do Minho, a EN104 e o projeto. 
Destaca-se ainda o atravessamento do Parque das Azenhas (em viaduto), no que respeita a perda de 
qualidade (visual e ambiental) do espaço para os seus utentes. 

 Socioeconomia - impactes na qualidade de vida das populações, na fase de construção, resultantes de 
perturbações exercidas no quotidiano dos habitantes das povoações diretamente afetadas pelo 
traçado, associadas às alterações das acessibilidades e ao efeito provocado pelo aumento do ruído e 
diminuição da qualidade do ar. Destaca-se também a perda de ligações viárias estruturantes afetadas 
pelo traçado da via e a criação de um efeito de “cerco” a um conjunto de habitações, como já referido.

 Saúde humana - impactes resultantes do aumento dos caudais de cheia e riscos associados para pessoas 
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e bens e na saúde das populações residentes na envolvente.

 Património – potenciais impactes em meio aquático devido às ações necessárias à construção da nova 
ponte sobre o rio Ave. Salienta-se que para a ocorrência patrimonial n.º 2 – Quinta de Real, apesar de 
não ocorrer a afetação direta do edificado, verificam-se impactes visuais negativos (impactes indiretos), 
devido à proximidade da via aos edifícios existentes.

 Paisagem – afetação de zonas classificadas com Qualidade Visual “Elevada” entre o km 0+900 ao km 
1+000, que corresponde à zona de atravessamento do rio Ave, e do km 1+400 ao km 2+000 e escavação 
para a implantação da Rotunda 2. 

Quanto à consulta às entidades externas à Comissão de Avaliação e aos resultados da Consulta Pública, 
destacam-se os pareceres emitidos pelas respetivas autarquias, bem como a pronúncia de alguns cidadãos 
que solicitam a minimização de impactes ao nível de afetação de acessibilidades rodoviárias e pedonais.

Desta forma, face aos impactes positivos identificados e tendo em consideração que a generalidade dos 
impactes negativos identificados são passíveis de ser minimizados em sede de projeto de execução, emite-
se decisão favorável ao projeto, condicionada ao cumprimento dos termos e condições expressas no 
presente documento.

Elementos a Apresentar

Além de todos os dados e informações necessários à verificação do cumprimento das exigências da 
presente decisão, o RECAPE deve ainda integrar os seguintes os elementos:

1. Estudo Geológico e Geotécnico que proceda à investigação geotécnica com recurso a prospeções 
geológicas para desenvolvimento e consolidação das soluções de estabilidade de taludes a adotar. O 
Projeto de Execução deve contemplar a adaptação da geometria dos taludes de escavação e aterro, de 
modo a garantir a sua estabilidade, face a eventuais características geomecânicas diferentes das 
pressupostas.

2. Estudo que avalie os impactes resultantes do efeito barreira à livre circulação das águas em ocasiões 
de cheia, com período de retorno de 100 anos pela execução em aterro do troço inicial do traçado 
(entre o Km 0+000 e o Km 0+120) e que proponha as medidas tendentes a eliminar/minimizar esses 
impactes.

3. Estudo que demonstre que a execução de aterro no encontro da Ponte sobre o rio Ave (na sua margem 
esquerda), em zona inundável, não afeta significativamente o escoamento/espraiamento dos caudais 
de cheia (Q100) ou, em alternativa, apresentar uma solução construtiva (execução em viaduto) que não 
interfira no escoamento/espraiamento dos referidos caudais.

4. Estudo de Ruído com a previsão dos níveis sonoros, avaliação de impactes mais detalhada e 
apresentação de medidas de minimização concretas para a fase de obra; o estudo deve apresentar de 
cronograma provável de obra que tenha em conta a restrição de execução da obra em período noturno, 
em particular quando a frente de obra se situar no início do traçado até cerca do km 0+700 (R1 a R20, 
R25), na zona das rotundas 4 (R29, R30) e 5 (R34) e no final do traçado (R41 e R42). O estudo deve ainda 
avaliar os impactes cumulativos da exploração do projeto com a expansão da Continental MABOR, linha 
ferroviária do Minho e extensão da linha do Metro do Porto, utilizando, se possível, dados de simulação 
de ruído efetuados pelas entidades responsáveis por essas fontes sonoras, e propor, em função dessa 
avaliação, medidas de minimização a implementar. Concretizar essas medidas através da apresentação 
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do Projeto de Proteção Sonora, o qual deve ter em atenção:

a. Que o tipo de revestimento a adotar nos muros 1 a 3 deve ser absorvente tendo em conta a 
presença de recetores sensíveis em ambos os lados da via.

b. O tipo de junta de dilatação no encontro norte do viaduto sobre o Rio Ave dada a proximidade 
de recetores sensíveis.

c. Para R25, a necessidade de medidas de minimização de ruído por corresponsabilidade do 
projeto na ultrapassagem do valor limite Ln=55dB(A).

5. Cartografia a escala adequada com a delimitação das áreas de maior riqueza específica a salvaguardar 
(quantificando-se as áreas totais finais): manchas de carvalhal, próximo da Rotunda 2; Galerias ripícolas 
(rio Ave e ribeiras atravessadas pelo projeto, designadamente, Ribeira de Esprela, Ribeira de Paradela 
e Ribeira de Real (Trofa), Ribeira de Ferreiros e Ribeira de Penouços (Famalicão)); área de Matos; áreas 
florestais que possuem regeneração natural de sobreiro e carvalhal. Bem como registo fotográfico que 
comprove a referida delimitação.

6. Medidas de minimização com vista à preservação das espécies aquáticas, Ictiofauna, Herpetofauna e 
Mamofauna (incluindo quirópteros) associada às linhas de água, em especial para a manutenção das 
condições ambientais existentes e que permitem a ocorrência da Lontra, espécie avistada nas margens 
do rio Ave próximo à área de atravessamento do projeto no rio Ave.

7. Cartografia com as áreas para instalação dos estaleiros, parque de maquinaria e de deposição 
temporária de terras, de escavação, sobrantes e de empréstimo, e descrição das respetivas áreas de 
ocupação.

8. Cartografia onde se identifiquem os pontos para descarga das águas de drenagem da obra, em especial 
em época de chuvas.

9. Cartografia com a linha de água afluente do rio Ave que apresenta uma galeria ripícola referida no EIA 
como “pouco alterada, mantendo-se como espécies dominantes do estrato arbóreo, o amieiro (Alnus 

glutinosa) e o salgueiro (Salix atrocinerea)”.

10. Proposta de salvaguarda e que promova o desenvolvimento da galeria ripícola analisada no inventário 
9, numa ribeira afluente do rio Ave, enquadrada no Habitat 91E0* – Florestas aluviais de Alnus glutinosa 
e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion Albae) subtipo 1 – Amiais ripícolas, e 
proceder à sua monitorização.

11. Plano de recuperação das galerias ripícolas, que inclua a sua monitorização, na área referente aos 
inventários 6 e 7 efetuados em áreas marginais ao rio Ave, margem esquerda e direita, respetivamente, 
que traduzem uma galeria ripícola bastante alterada e degradada.

12. Tabela com a quantificação dos volumes de decapagem do solo e de desmatação e respetivo destino 
final dando prioridade à sua valorização. Tabela com as movimentações de terras.

13. Tabela com as áreas efetivamente ocupadas pelo projeto, não só pela ocupação da via, 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.

14. Plano de restabelecimentos que assegure o restabelecimento de todos os acessos, designadamente a 
propriedades, que forem afetados pelo desenvolvimento do projeto.

15. Estudo das alternativas de utilização de infraestruturas afetadas com a execução da obra, tais como 
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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.

16. Demonstração de que, na área do concelho da Trofa, o projeto reforça a coerência do tecido urbano e 
do solo agrícola e florestal e permite a atenuação dos efeitos induzidos pela via no uso do solo após a 
sua concretização.

17. Demonstração da forma como será assegurada a manutenção do uso de solo das parcelas contíguas ao 
traçado da via (tecido urbano, áreas agrícolas e florestais) que perdem a estruturação existente.

18. Medidas de minimização e/ou compensação para o conjunto de habitações que fica limitado entre a 
linha ferroviária, a EN104 e a via rodoviária, entre o km 0+375 e km 0+550, e onde se prevê a formação 
de um efeito de “cerco”.

19. Cópia do Protocolo a celebrar com Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão e a Continental 
MABOR, para efeitos de implementação da Medida Compensatória n.º 1.

20. Parecer favorável da Câmara Municipal da Trofa, assumindo a mudança de estratégia da estrutura viária 
proposta/prevista e na sua conexão com o tecido urbano envolvente e da afetação da Área de Parque 
(Parque das Azenhas em Solo Rural).

21. Pareceres das tutelas das servidões afetadas no município da Trofa, nomeadamente Recursos Hídricos 
(Domínio Hídrico e Zonas Inundáveis), Reserva Ecológica Nacional, Reserva Agrícola Nacional e da 
Entidade Responsável pela Linha do Metro prevista e ainda o normativo regulamentar para as classes 
de espaço em que incidem.

22. Pareceres das tutelas das servidões afetadas no município de Vila Nova de Famalicão, nomeadamente 
Recursos Hídricos (Leitos dos cursos de água e Zona inundável), Reserva Agrícola Nacional, Reserva 
Ecológica Nacional, rede rodoviária municipal e redes de infraestruturas presentes (Sistema integrado 
de despoluição do Vale do Ave, Aqueduto público subterrâneo para instalação da rede de drenagem de 
águas residuais), bem como o da DRAP-N sobre a afetação do regadio Levada do Rebelo. 

23. Soluções construtivas - muro de betão, muro de terra armada ou outras soluções - de modo a reduzir 
a expressão dos taludes de aterro, sobretudo os de maior dimensão, que ocorrem entre o km 0+800 e 
o km 1+850 assim como no caso dos de escavação para a implantação da Rotunda 2 e ramo de ligação 
à Rotunda 3.

24. Projeto de Iluminação, o qual deve acautelar todas as situações que conduzam a um excesso de 
iluminação artificial, com vista a minimizar a poluição luminosa. Todo o equipamento a utilizar no 
exterior deve assegurar a existência de difusores de vidro plano e fonte de luz oculta, para que o feixe 
de luz se faça segundo a vertical. Contemplar a instalação de equipamento normalizado adequado ao 
local, atendendo às melhores práticas em termos de eficiência energética e tendo ainda em vista a 
prossecução dos objetivos definidos no âmbito do Roteiro para a Neutralidade Carbónica.

25. Soluções arquitetónicas para a Ponte do rio Ave, do viaduto – tipo de tabuleiro - e pilares que 
configurem uma solução minimizadora do impacte visual deste, inclusive, considerar soluções de 
incorporação de pigmentação branca na constituição do betão.        

26. Proposta de integração do(s) estaleiro(s) que combine elementos vegetais existentes, ou a utilizar, 
assim como a tipologia de vedação.      

27. Projeto de Integração Paisagística desenvolvido de acordo com as seguintes orientações:

a) O processo de enquadramento de toda a via deve considerar desde início a participação de um 
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arquiteto paisagista.

b) Deve ser apresentado como documento autónomo na qualidade de Projeto de Execução como 
todas as peças escritas e desenhadas necessárias à sua compreensão tendo em consideração que 
o mesmo irá para execução por Empreiteiro.

c) Considera-se incluído nas peças escritas a Memória Descritiva, Caderno de Encargos, Mapa de 
Quantidades e Plano/Programa de Manutenção e respetivo cronograma para a fase de garantia e 
exploração.

d) Nas peças desenhadas, o Plano Geral, Plano de Plantações e de Sementeiras e todos os 
pormenores necessários à sua correta execução.

e) Considerar as ações propostas no Estudo Hidrogeológico das Ribeiras de Ferreiros e Penouços.

f) Deve acomodar o mais possível todos os exemplares arbóreos existentes com base num 
levantamento e identificação em cartografia de elementos arbóreos a proteger, a transplantar e 
a abater.

g) Utilização apenas de espécies autóctones respeitando o elenco florístico da região (ou 
tradicionalmente utilizadas na região como forrageiras, por exemplo) e com as características do 
local onde a via se insere, com especial cuidado na travessia das principais linhas de água e zonas 
de vale; deverão obrigatoriamente provir de populações locais. Assim, quer estacas ou sementes, 
quer plantas juvenis propagadas em viveiro deverão ter origem local. Deve excluir-se, em 
absoluto, a possibilidade de uso de plantas de origem geográfica incerta ou o uso de variedades 
ou clones comerciais. Tal ocorrência corresponderia a uma contaminação genética das 
populações locais, pela introdução maciça de genótipos exóticos.

h) Não uso de espécies alóctones para as quais tenha sido observado comportamento invasor em 
território nacional;

i) Identificação e elenco e número dos exemplares transplantados;

j) Identificação e integração dos muros de suporte, ao longo de toda a extensão dos mesmos e na 
face voltada para as habitações, com recurso à plantação de espécies trepadeiras e arbustivas;

k) Proceder ao reforço das plantações nas situações críticas – taludes de maior dimensão e muros 
identificados – através da constituição de cortinas multiestratificadas - arbóreo-arbustivas - e 
multiespecíficas;

l) Tratamento das rotundas e taludes de encontro das obras de arte correntes (passagens superiores 
e passagens inferiores);

m) Plantações de cortinas arbóreo-arbustivas (barreiras visuais) na proximidade de áreas 
habitacionais que permitam minimizar a presença da via nestes locais.

n) Deve ficar expresso, na Memória Descritiva e/ou no Caderno Técnico de Encargos, de forma 
taxativa, a necessidade de assegurar um controlo muito exigente quanto à origem das espécies 
vegetais a usar, com referência clara à Xylella fastidiosa multiplex, devendo ser, inclusive, 
considerada a introdução de claras restrições geográficas quanto à obtenção dos exemplares em 
causa.

28. Projeto de Engenharia Biofísica de Recuperação dos Troços das Linhas de Água Afetadas e Propostas 
Beneficiar – Rio Ave, Ribeira de Ferreiros e Penouços, tendo em consideração os seguintes aspetos:

a) Deve ser elaborado por um técnico especialista Eng.º Biofísico.

mailto:geral@apambiente.pt


Rua da Murgueira, 9/9A - Zambujal 

Ap. 7585 -  2611-10124 Amadora 

telefone: (351)21 472 82 00,  fax: (351)21 471 90 74

email: geral@apambiente.pt - http://www.apambiente.pt
21

b) Deve ser apresentado na qualidade de Projeto de Execução como documento autónomo com as 
devidas peças desenhadas e escritas e com os cortes e pormenores adequados. Deve constar o 
Mapa de Quantidades e o Programa de Manutenção e respetivo cronograma para a fase de 
garantia.

c) Previamente, ser identificados e sistematizados, os problemas a ultrapassar/atenuar e explorar as 
potencialidades para adotar um conjunto de soluções que permitam valorizar o território de uma 
forma integrada. A requalificação das ribeiras deverá promover a Estrutura Verde da zona objeto 
de intervenção, bem como assegurar o reforço/recuperação das galerias ripícolas e da 
componente ecológica.

d) Utilização apenas de espécies autóctones respeitando o elenco florístico da região.

e) Todos os exemplares das espécies autóctones devem obrigatoriamente provir de populações 
locais, quer quando em estacas/sementes, quer quando plantas juvenis propagadas em viveiro. 
Deve excluir-se, em absoluto, a possibilidade de uso de plantas de origem geográfica incerta ou o 
uso de variedades ou clones comerciais. Tal ocorrência corresponderia a uma contaminação 
genética das populações locais, pela introdução maciça de genótipos exóticos.

f) Não usar espécies alóctones para as quais tenha sido observado comportamento invasor em 
território nacional.

g) Aplicação de técnicas de Engenharia Natural que devem ser graficamente detalhadas e 
pormenorizadas.

29. Plano de Gestão das Espécies Exóticas Invasoras para a Fase de Construção e de Exploração, o qual deve 
conter cartografia, sobreposta à Carta Militar, com a localização e quantificação das áreas assim como 
a metodologia adequada para o controlo das espécies ocorrente que deverá ser devidamente 
atualizada à data prévia ao início da obra.

30. Caracterização e avaliação do Património Cultural em Meio Aquático, Encharcado, Húmido, Zonas de 
Interface com o Meio Terrestre. Este trabalho deve ser realizado por um arqueólogo com valências em 
arqueologia náutica e subaquática e deve contemplar: 

a) Uma pesquisa bibliográfica e documental exaustiva e da documentação cartográfica na área de 
estudo do EIA, incluindo a consulta das Fichas de Cadastro do Inventário Nacional do Património 
Náutico e Subaquático, o Inventário Geral dos Bens Arqueológicos à guarda do CNANS/ DBC; os 
processos associados à área no Arquivo do CNANS e no Arquivo da Arqueologia Portuguesa; e os 
naufrágios identificados no wrecksite.

b) Uma prospeção subaquática sistemática nas áreas de incidência direta, podendo ser utilizados 
meios de deteção geofísica Multifeixes/Sonar de varrimento lateral e 
Magnetómetro/Gradiómetro. Neste âmbito deve-se ainda proceder a uma verificação das 
anomalias e das massas metálicas identificadas nestes trabalhos que se encontrem dentro das 
áreas do projeto de execução e que sejam alvo de afetação (caso estejam enterradas poderá ser 
necessário a realização de sondagens).    

c) Proposta de medidas de minimização de carácter geral e específico, bem como indicação da fase 
subsequentes em que deverão ser implementadas.

d) Realizar duas sondagens geoarqueológicas com recolha integral de sedimentos e análise 
paleoambiental, com a colaboração de um geoarqueólogo e de um arqueobotânico.
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e) Apresentar a avaliação sobre os impactes do projeto sobre a Margem Ribeirinha do Ave no PIP.

Elemento a apresentar em fase Prévia à Obra:

31. Evidências dos acordos estabelecidos com os proprietários das parcelas a expropriar.   

Medidas de Minimização

Tendo como base o documento “Medidas de Minimização Gerais da Fase de Construção”, disponível no 
sítio da APA na internet, devem ser adequadas e integradas as medidas que se apliquem ao Projeto de 
Execução que vier a ser desenvolvido. Também as medidas de minimização específicas apresentadas no EIA 
devem ser revistas de acordo com o Projeto de Execução que vier a ser definido.

Todas as medidas de minimização dirigidas à fase de preparação prévia à obra e à fase de execução da obra 
devem constar no respetivo Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra (PAAO), o qual deve integrar o 
caderno de encargos da empreitada. Incluir no Caderno de Encargos, nomeadamente através do Plano de 
Acompanhamento Ambiental da Obra, de todas as ocorrências patrimoniais inventariadas, assim como de 
todas as medidas referentes à salvaguarda do Património Cultural.

Além das medidas elencadas na presente decisão, devem ser preconizadas no RECAPE todas as medidas 
que possam vir a ser consideradas relevantes em função do desenvolvimento do projeto de execução e 
correspondente reavaliação de impactes.

PROJETO DE EXECUÇÃO

1. O projeto de drenagem deve atender aos seguintes aspetos:

a) Proceder à análise detalhada das condições de entrada dos caudais nas PH, de forma a confirmar 
as capacidades de vazão, caso a caso, para um período de retorno de 100 anos.

b) Considerar no dimensionamento das novas PH uma secção de vazão capaz de escoar, não só a 
cheia centenária (já considerada no Projeto Base), mas também os acréscimos de caudal induzidos 
pelos projetos previstos para a área, que produzirão efeitos cumulativos.

c) Considerar o restabelecimento de todas as linhas de água, de forma a evitar alterações nos 
regimes hídricos das bacias hidrográficas intercetadas e a manter as características dos cursos de 
água atuais, conforme já previsto no presente Projeto Base.

d) Considerar para os novos órgãos de drenagem transversal uma secção única se posicionados de 
acordo com o sentido do escoamento natural das linhas de água, ou seja, devem ser inseridos no 
alinhamento original das diretrizes de escoamento, minimizando o efeito barreira ao respetivo 
escoamento natural, conforme já previsto no presente Projeto Base de drenagem.

e) Efetuar o restabelecimento das linhas de água através de PH de forma que, a jusante, não ocorram 
situações de aumento de velocidade de escoamento, evitando assim os processos erosivos dos 
leitos e das margens.

f) Equacionar o reforço da drenagem transversal com a instalação de drenos transversais, com 1m 
de diâmetro, os quias devem acompanhar a direção da drenagem natural dos terrenos e obedecer 
a um espaçamento entre 75 e 100 m, conforme preconizado no Estudo Hidrológico apresentado.

2. O projeto da Ponte sobre o rio Ave deve atender aos seguintes aspetos:

a) A geometria e orientação dos pilares da ponte deve favorecer o escoamento. O número de pilares 
deve ser em número reduzido e a localização dos mesmos deve realizar-se fora das margens e 
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linhas de águas.

b) A espessura do tabuleiro não deve colocar em causa a altura livre para o escoamento da cheia 
centenária, conforme já previsto no Estudo Prévio da nova Ponte.

c) Os pilares dos viadutos da ponte sobre o rio Ave, não se devem localizar sobre os leitos de cursos 
de água e nas suas faixas marginais, com a largura de 5 m, conforme já previsto no Estudo Prévio 
da nova Ponte.

3. Salvaguardar, no desenvolvimento do projeto de execução e das respetivas medidas de minimização, 
os aspetos identificados nos pareceres emitidos pela Câmara Municipal da Trofa, pela ANEPC e pela 
ANAC, bem como pelos cidadãos afetados.

4. Prever, na área a expropriar, espaço suficiente para a implementação do Projeto de Integração 
Paisagística (PIP), nomeadamente nos locais referidos a contemplar no PIP, e eventuais outros, para 
que os elementos vegetais de porte arbóreo possam ser devidamente considerados, observando as 
devidas e necessárias distâncias de segurança em função da altura e diâmetro potencial dos exemplares 
vegetais que venham a ser propostos.

5. Considerar a redução da altura e área ocupada pelos taludes de aterro, muito em particular, para o 
aterro de maior altura e extensão que se situa entre o km 1+225 e o km 1+875.

6. Considerar a redução da área ocupada pelos taludes de escavação que se sobrepõem a terrenos 
agrícolas através de contenções adequadas. Em particular, em todo o contexto de escavação para a 
implantação da Rotunda 2 e do ramo de ligação à Rotunda 3.

7. Implementar passadeiras para peões promovendo uma maior segurança pedonal. 

8. Utilizar materiais e tonalidades tendencialmente neutras e de baixa refletância para as soluções de 
revestimentos exteriores e pavimentos associados às zonas pedonais e ciclovia.

FASE PRÉVIA À OBRA 

9. Desenvolver o cronograma de obra tendo em conta a restrição de execução da obra em período 
noturno, em particular quando a frente de obra se situar no início do traçado até cerca do km 0+700 
(R1 a R20, R25), na zona das rotundas 4 (R29, R30) e 5 (R34) e no final do traçado (R41 e R42); quando 
a frente de obra estiver sensivelmente entre o km 0+200 e 0+600, a obra deve apenas ocorrer em 
período diurno de dias úteis dada a proximidade de habitações a cerca de 10 m ou menos da zona de 
intervenção.

10. Divulgar o programa de execução das obras às populações interessadas, designadamente à população 
residente na área envolvente. A informação disponibilizada deve incluir o objetivo, a natureza, a 
localização da obra, as principais ações a realizar, respetiva calendarização e eventuais afetações à 
população, nomeadamente a afetação das acessibilidades. Esta divulgação poderá ser realizada através 
de documento informativo a afixar nas Juntas de Freguesia. A divulgação à população deverá ser 
efetuada em articulação com as autarquias locais, nomeadamente Juntas de Freguesia, utilizando 
diversos meios de informação (painéis informativos, folhetos, páginas eletrónicas das entidades e 
outros que se considerem adequados para o efeito).

11. Implementar um mecanismo de atendimento ao público para esclarecimento de dúvidas e 
atendimento de eventuais reclamações.

12. De modo a promover a melhor aceitação do projeto por parte dos proprietários que virão a ser 
afetados, nomeadamente os que possuam terrenos incluídos na faixa de expropriação, informar os 
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mesmos adequadamente e com a devida antecedência.

13. Promover ações de formação e de sensibilização ambiental para os trabalhadores e encarregados 
envolvidos na execução das obras relativamente às ações suscetíveis de causar impactes ambientais e 
às medidas de minimização a implementar, nomeadamente face a normas e cuidados a ter no decurso 
dos trabalhos. 

14. Localizar as zonas de apoio de obra (estaleiros, oficinas, parque de materiais ou outras estruturas de 
suporte à fase de construção) tendo em conta as seguintes orientações: 

a) Privilegiar preferencialmente áreas já degradadas e afastadas das linhas de água ou de áreas com 
vegetação natural;

b) Privilegiar áreas a jusante, no sentido do escoamento subterrâneo, das captações de água 
subterrânea privadas licenciadas e das captações de água subterrânea para abastecimento 
público ou, na impossibilidade de encontrar áreas com estas características, escolher áreas que 
apesar de se situarem a montante das captações estejam a distâncias suficientes para não causar 
impactes.

c) Excluir as seguintes áreas:

 Proximidade de áreas urbanas e/ou turísticas.

 Locais identificados como sensíveis em termos de ruído. Se de todo não for possível cumprir 
um distanciamento de cerca de 100 m aos locais sensíveis, as zonas mais ruidosas do 
estaleiro devem ser protegidas por painéis.

 Áreas classificadas da Reserva Agrícola Nacional (RAN) ou da Reserva Ecológica Nacional 
(REN).

 Áreas com ocupação agrícola.

 Outras áreas onde possam ser afetadas espécies de flora e de fauna protegidas por lei, 
nomeadamente sobreiros e/ou azinheiras.

 Áreas do domínio hídrico.

 Áreas inundáveis.

 Zonas de proteção de águas subterrâneas (áreas de elevada infiltração).

 Zonas de proteção do património.

 Locais sensíveis do ponto de vista geotécnico.

 Locais sensíveis do ponto de vista paisagístico.

 Zonas ocupadas por sobreiros e/azinheiras.

 Áreas com os habitats 4030, 91E0 e 9230.

15. Os estaleiros e todas as áreas objeto de intervenção, quando se localizem em meio mais urbano, devem 
ser vedados com materiais com cores tendencialmente neutras ou com recurso a motivos, e tratamento 
plástico, como elementos valorizadores do espaço onde se inserem. 

16. Delimitar o perímetro das áreas a intervencionar, que devem ser reduzidas ao mínimo indispensável, 
para além do qual não deve haver qualquer perturbação de solos. A balizagem deve ser realizada com 
recurso a fitas/redes de sinalização, sendo que as sinalizações só devem ser removidas após o final da 
obra em cada local.
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17. Implementar medidas para proteção física da vegetação existente, em particular de porte arbóreo que 
se posicione perto das intervenções. Entre outras, a definição de faixa de proteção, caso dos vários 
sobreiros existentes, dentro da qual não deve ser desenvolvida qualquer ação, e sinalização de todos 
os exemplares arbóreos e arbustivos que não perturbem a execução da obra, mesmo quando se 
encontrem fora das áreas a intervencionar diretamente, mas que, pela proximidade a estas, se 
apresentem suscetíveis de serem afetadas (ramadas e raízes).

18. No que se refere à vegetação, realizar a balizagem no mínimo segundo a linha de projeção horizontal 
da copa dos exemplares arbóreos, em todo o seu perímetro, ou, quando aplicável, apenas na extensão 
voltada para o lado da intervenção. A balizagem deve ser mais cuidada em 2 situações, em particular, 
no que se refere aos exemplares vegetais de porte arbóreo:

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

b) Na faixa expropriada, sempre que os aterros tenham pouca expressão em termos de altura 
preservar os exemplares existentes.

19. Proceder à delimitação das áreas onde se registe a presença de espécies vegetais exóticas invasoras. A 
delimitação deve ter por base a cartografia apresentada no EIA mas deve ser atualizada e aferida 
localmente.

FASE DE OBRA 

20. Realizar em locais apropriados e devidamente impermeabilizados as operações nos estaleiros que 
envolvam a manutenção e lavagem de toda a maquinaria, bem como o manuseamento de óleos, 
lubrificantes ou outras substâncias poluentes, passíveis de contaminar as águas subterrâneas.

21. Implantar sistemas de tratamento de águas residuais adequados nos estaleiros e oficinas, ou efetuar a 
drenagem das mesmas para o sistema de águas residuais local.

22. Delimitar os corredores de movimentação de máquinas e outros equipamentos nos acessos a Estaleiros 
e Oficinas, de modo a evitar o aumento da área de compactação dos solos e a sua consequente 
impermeabilização.

23. Devolver às linhas de água imediatamente a jusante da zona de obra, a água bombeada, de forma a 
minimizar os impactes no processo de recarga dos aquíferos, sempre que existir a necessidade de 
rebaixar os níveis freáticos. Respeitar a qualidade da água lançada nas linhas de água, na medida em 
que estes cursos podem ser fontes de recarga para os aquíferos.

24. Garantir a proteção/restabelecimento de captações de água subterrânea afetadas. 

25. Limitar as ações de terraplanagem/decapagem do solo/desbaste da vegetação a determinados 
períodos do ano, caso seja possível – o período compreendido entre setembro e março deverá ser o 
mais aconselhável para a execução da maioria das obras, já que permite defender o período de 
reprodução da maior parte da fauna.

26. Proceder nos períodos secos ao humedecimento das vias de circulação de maquinaria pesada, e das 
áreas de aterro/terraplanagem por aspersão, sempre que haja água disponível.

27. Garantir que nos pontos de descarga das águas de drenagem da obra, em especial em época de chuvas, 
nas linhas de água, os efluentes não irão provocar perturbações adicionais sobre a capacidade de vazão 
das linhas de água e que a sua perturbação, pelo transporte de sedimentos, e eventual incorreta 
afluência de contaminantes da obra, não agrava as condições ecológicas das mesmas.

28. Garantir a estrutura e consolidação das margens das linhas de água de modo a permitir a adequada 
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renaturalização, e recuperação da flora autóctone.

29. Delimitar as zonas de intervenção da obra, sobretudo as que se localizam nas proximidades de áreas 
de ocupação sensível, com recurso a tapumes. 

30. Cobrir as terras a transportar de e para a obra, bem como os depósitos de terras na zona de obra.

31. Lavar os rodados dos veículos e máquinas de apoio à construção, sobretudo à saída da zona de obra.

32. Efetuar a preparação de betão e asfalto betuminoso à maior distância possível das zonas habitacionais.

33. Reduzir o corte da vegetação ao essencial, com especial destaque na área de Habitat 4030pt2 e de 
Habitat 9230pt1. Vedar a área a salvaguardar destes habitats, com fita sinalizadora, de forma a garantir 
o cumprimento desta medida. Informar o empreiteiro e trabalhadores da localização dos referidos 
Habitat e da relevância dos mesmos.

34. Restringir a decapagem de solos e as ações de desmatação e alterações dos usos do solo ao 
estritamente indispensável à execução da obra. 

35. Utilizar a terra vegetal com a maior brevidade possível, ou seja, à medida que os trabalhos de 
terraplanagem dos taludes vão ficando concluídos.

36. Reforçar a plantação arbórea e arbustiva nos taludes de encontro da ponte com o terreno natural, bem 
como nos taludes contíguos à passagem inferior.

37. Sempre que possível, utilizar mão-de-obra local, na fase de construção, beneficiando a população 
residente dos lugares próximos do empreendimento.

38. Informar, devida e atempadamente, a população local, das características do projeto e dos 
condicionalismos que provocará ao seu dia-a-dia, com especial incidência nas condições de segurança 
e limitações à zona de obra, fazendo também referência aos seus objetivos, benefícios e calendarização 
prevista. A afetação de serviços (luz, telecomunicações, água e gás) deve ser comunicada à população 
com a devida antecedência e com informação (período e duração da afetação) que permita aos utentes 
aumentar a perceção de controlo e gerir a situação de incomodidade no seu quotidiano.

39. Não deve ocorrer qualquer tipo de afetação ou ocupação, temporária ou definitiva, dos terrenos a 
expropriar, sem a expressa autorização dos proprietários ou, na ausência desta, antes da conclusão da 
expropriação ou da posse administrativa dos terrenos.

40. Projetar de forma pouco intrusiva a iluminação da obra sobre o espaço público, habitações e sobre o 
rio. Nesse sentido, deve ser dirigida, o mais possível, segundo a vertical do lugar, e apenas sobre os 
locais em que efetivamente seja exigida. 

41. Separar totalmente o material vegetal proveniente do corte de espécies vegetais exóticas invasoras do 
restante material vegetal e levar a destino final adequado, evitando o corte em fase de produção de 
semente. A estilhagem, e o espalhamento desta, não podem ser considerados como ações a 
desenvolver. O seu transporte, a destino adequado, deve assegurar que não há risco de propagação 
das espécies em causa, pelo que deverão ser tomadas as medidas de acondicionamento adequadas a 
cada espécie.

42. Separar toda a terra viva/vegetal que seja decapada em áreas onde se encontrem espécies vegetais 
invasoras da restante terra viva/vegetal a reutilizar nas ações de recuperação e integração paisagística. 
A referida terra deve ser levada a depósito definitivo devidamente acondicionada.

43. Realizar as operações de decapagem com recurso a balde liso e por camadas. A terra viva decapada 
deve ser segregada e permanecer sem mistura com quaisquer outros materiais inertes e terras de 
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escavação. 

44. Armazenar e conservar a terra viva/vegetal em pargas, com cerca de 2m de altura, com o topo 
relativamente côncavo, através de uma sementeira de leguminosas de forma a manter a sua qualidade. 

45. Em caso de ser necessário utilizar terras vivas/vegetais, terras de empréstimo e todos os materiais 
inertes para enchimento de valas ou camadas dos pavimentos dos acessos, dar atenção especial à sua 
origem, não devendo ser provenientes em caso algum, de áreas ocupadas por plantas exóticas 
invasoras, para que as mesmas não sejam introduzidas e alterem a ecologia local.

46. Na obtenção de inertes para a construção, assegurar na origem que os mesmos não são provenientes 
de áreas ocupadas por plantas exóticas invasoras, para que as mesmas não sejam introduzidas e 
alterem a ecologia local.

47. Remover totalmente todos os pavimentos existentes dos troços de estrada a desativar em toda a 
profundidade das camadas existentes. 

48. Implementar o Projeto de Integração Paisagística e respetivo plano de Manutenção, devendo ser 
assegurada a assistência técnica à obra, pelo Arquiteto Paisagista responsável e por especialistas em 
vegetação se pertinente, de forma a garantir a correta implementação dos PIP.

49. Efetuar o acompanhamento arqueológico integral de todas as operações que impliquem 
movimentações de terras (desmatações, escavações, terraplenagens, depósitos de inertes), não apenas 
na fase de construção, mas desde as fases preparatórias da obra, como a instalação de estaleiro e 
desmatação. A equipa responsável pelos trabalhos deverá integrar especialista no âmbito náutico e 
subaquático. O acompanhamento deverá ser continuado e efetivo, pelo que se houver mais que uma 
frente de obra a decorrer em simultâneo, terá de ser garantido o acompanhamento de todas as frentes. 

50. Efetuar a prospeção arqueológica sistemática após a desmatação das áreas de estaleiros, áreas de 
empréstimo e depósito de terras, caminhos e acessos à obra e outras áreas funcionais da obra que não 
tenham sido prospetadas no EIA, sendo que de acordo com os resultados obtidos, podem vir a ser 
condicionadas.

51. A descoberta de quaisquer vestígios arqueológicos nas áreas de intervenção obriga à suspensão 
imediata dos trabalhos no local e à sua comunicação ao órgão competente da Tutela e demais 
autoridades, em conformidade com as disposições legais em vigor. 

52. Os resultados obtidos no Acompanhamento Arqueológico podem determinar a adoção de medidas de 
minimização complementares (registo documental, sondagens, escavações arqueológicas, entre 
outras). Antes da adoção de qualquer medida de mitigação compatibilizar a localização dos elementos 
do projeto, de modo a garantir a sua preservação e o seu enquadramento visual.

53. Conservar in situ as ocorrências arqueológicas que forem reconhecidas durante o acompanhamento 
arqueológico da obra devem, tanto quanto possível, e em função do valor do seu valor patrimonial 
(mesmo que de forma passiva), de tal forma que não se degrade o seu estado de conservação atual. 
Colocar os achados móveis em depósito credenciado pelo organismo de tutela do património cultural.

54. Registar as ocorrências passíveis de afetação em consequência da execução do projeto, e por 
proximidade da frente de obra, para memória futura, mediante representação gráfica, fotográfica e 
textual.
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FASE FINAL DA EXECUÇÃO DAS OBRAS

55. Proceder à limpeza e remoção de eventual obstrução do meio hídrico, com materiais excedentes 
gerados na obra, após a conclusão dos trabalhos.

56. Restabelecer as condições naturais de infiltração, através da descompactação e arejamento dos solos, 
de todas as áreas afetada pela obra.

57. Restabelecer o uso anteriormente existente na zona sob a nova ponte, nomeadamente os caminhos 
pedonais/cicláveis, assim como a galeria ripícola, com recurso a espécies arbustivas características 
destes ecossistemas.

58. Proceder à 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.

59. Implementar um Plano de Recuperação e Integração Paisagística das Áreas Afetadas pela Obra antes 
do término da obra e em tempo que permita a sua avaliação e a sua execução após aprovação. O Plano 
deve integrar/considerar todas as áreas afetadas pelas obras – estaleiros, áreas de stocks, áreas de 
parqueamento de máquinas, etc – não contempladas nos PIP. No referido plano deve constar uma 
cartografia – sobre o orto - a uma escala adequada que tenha a representação gráfica de todas as áreas 
afetadas devendo estas estar devidamente identificadas e caracterizadas quanto ao uso/ocupação que 
tiveram durante a Fase de Construção. Para cada uma das áreas deverá fazer-se corresponder um 
conjunto de ações a realizar adequadas a cada caso específico que poderão compreender: a limpeza; 
eliminação de espécies vegetais exóticas invasoras; descompactação; remoção de camadas de 
pavimentos; nivelamento; modelação naturalizada do terreno; colocação de terra viva; plantação; 
sementeiras e outras pertinentes. Para cada ação devem ser caracterizados os procedimentos a ter. 

FASE DE EXPLORAÇÃO

60. Efetuar a 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, entre outros.

61. Proceder à remoção de quaisquer exemplares da Flora Exótica Invasora, nomeadamente, Cortaderia 

selloana, Acacia melanoxylon, Acacia dealbata, Robinia pseudoacacia e Phytolacca americana, no 
decurso das operações de manutenção das áreas verdes do canal de circulação afeto ao Projeto que se 
localizem na área de influência do Projeto.

62. Garantir a continuidade dos Planos de Manutenção previstos nos Projetos de Execução de Integração 
Paisagística e no Projeto de Engenharia Biofísica de Recuperação dos Troços das Linhas de Água 
Afetadas e Propostas Beneficiar – Rio Ave, Ribeira de Ferreiros e Penouços. 

63. Garantir a continuidade da execução do Plano de Gestão das Espécies Exóticas Invasoras.

MEDIDAS COMPENSATÓRIAS
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1. Implementar as medidas propostas no Estudo Hidrológico da ribeira de Ferreiros e da ribeira de 
Penouços, designadamente:

a) Criar bacias de retenção na margem Esquerda da ribeira de Ferreiros para reter os picos de 
cheia.

b) Reperfilar a ribeira de Ferreiros de modo a reconfigurar a área inundável para que o projeto 
não assente sobre essa área.

c) Beneficiar das passagens hidráulicas atravessadas pela projeto.

d) Garantir uma franca drenagem transversal ao longo da via, mantendo o mais próximo possível 
o afluxo da água à linha de talvegue.

e) Requalificar ambientalmente as ribeiras de Ferreiros e Penouços.

A implementação destas medidas deve ser garantida através de protocolo a estabelecer entre a 
Infraestruturas de Portugal, a Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão e a Continental MABOR.

2. Proceder à plantação (e garantia do respetivo sucesso) de exemplares de sobreiros, em áreas 
adequadas próximas, de modo a compensar o abate previsto de 20 sobreiros entre o km 0+500 e o 
km 0+600, de acordo com a autorização que venha a ser emitida pelo ICNF.

3. Garantir as devidas compensações a atribuir à(s) família(s) desalojada(s), assegurando que os 
proprietários dos terrenos afetados definitivamente serão justamente indemnizados, quer no que se 
refere ao edificado, quer às áreas agrícolas que asseguram complementos de subsistência, tendo em 
conta o valor do prédio e também os prejuízos daí decorrentes, devendo o valor a atribuir ter em 
conta os valores efetivamente perdidos.

4. Implementar medidas de compensação, designadamente a relocalização das famílias afetadas, caso 
os resultados obtidos no âmbito dos Planos de Monitorização da Qualidade do Ar e do Ruído, quer 
na fase de construção, quer de exploração, designadamente nos pontos de amostragem referentes 
ao conjunto de habitações que ficará limitado entre a linha ferroviária, a estrada EN104 e o projeto, 
entre o km 0+375 e km 0+550, assim o indiquem.

Programas de Monitorização

Devem ser apresentados em sede de RECAPE os seguintes Programas de Monitorização, desenvolvidos de 
acordo com as orientações abaixo elencadas:

1. Programa de Monitorização dos Recursos Hídricos 

Os principais objetivos do programa de monitorização de recursos hídricos e qualidade das águas 
superficiais e subterrâneas intercetadas ou afetadas pelo traçado rodoviário da Variante à EN14 consistem:

 no diagnóstico da situação atual local em termos quantitativos e qualitativos das águas 
superficiais e subterrâneas e a verificação do cumprimento da legislação versada sobre essa 
matéria;

 na avaliação do impacte da exploração do projeto sobre os recursos hídricos;

 na validação e a adaptação dos resultados obtidos nas previsões efetuadas sobre a qualidade das 
águas, no âmbito do presente EIA;

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

mailto:geral@apambiente.pt


Rua da Murgueira, 9/9A - Zambujal 

Ap. 7585 -  2611-10124 Amadora 

telefone: (351)21 472 82 00,  fax: (351)21 471 90 74

email: geral@apambiente.pt - http://www.apambiente.pt
30

sobre estes fatores ambientais.

Parâmetros

A seleção dos parâmetros a considerar na monitorização dos recursos hídricos e qualidade das águas 
superficiais e subterrâneas atende aos tipos de usos de água verificados nos locais de análise, bem como 
ao facto do Plano de Monitorização apresentar como um dos objetivos principais a avaliação dos impactes 
na qualidade das águas originadas pela construção e exploração do lanço rodoviário.

 Recursos Hídricos Superficiais: pH, Temperatura (ºC), Condutividade (µS/cm, 20ºC), Sólidos 
Suspensos Totais (mg/l), Dureza Total, Hidrocarbonetos Aromáticos Polinucleares (mg/l), 
Oxigénio Dissolvido (% de saturação), Cádmio (mg/l), Chumbo (mg/l), Cobre (mg/l), Crómio (mg/l), 
Níquel (mg/l), Zinco (mg/l), CQO (mg/l), CBO5 (mg/l), Azoto amoniacal (mg/l), e Óleos e Gorduras.

 Recursos Hídricos Subterrâneos: pH, Temperatura (ºC), Condutividade (µS/cm, 20ºC), Sólidos 
Suspensos Totais (mg/l), Dureza Total, Hidrocarbonetos Aromáticos Polinucleares (mg/l), 
Oxigénio Dissolvido (% de saturação), Cádmio (mg/l), Chumbo (mg/l), Cobre (mg/l), Crómio (mg/l), 
Níquel (mg/l), Zinco (mg/l), Azoto amoniacal (mg/l), e Óleos e Gorduras.

Pontos de amostragem

A seleção dos pontos de amostragem teve em consideração a vulnerabilidade à degradação da qualidade 
das águas, tendo em conta as características do meio e os usos locais da água. Esta seleção teve também 
em consideração os caudais das linhas de água e a sua proximidade em relação à via.

 Recursos Hídricos Superficiais:

 PSUP_01 - PH na Ribeira de Ferreiros, sob a Rua Antero de Figueiredo;

 PSUP_02 - PH na Ribeira de Ferreiros sob a EM 508 (Avenida do Ave).

A jusante do ponto de descarga, importa assegurar que existe uma mistura completa das águas de 
escorrência da estrada com as linhas de água, propondo-se que seja efetuada a recolha a cerca de 30 a 60 
m do local da descarga.

 Recursos Hídricos Subterrâneos:

 PSUB_01 – Furo particular localizado no início do traçado, lado direito;

 PSUB_02 – Furo particular localizado ao Pk 1+380, lado esquerdo.

Periodicidade das análises

Antes do início da fase de construção deve ser efetuada uma campanha de análise, por forma a estabelecer 
um quadro de referência relativamente à qualidade dos recursos hídricos da zona em estudo.

Tanto para a fase de construção como para a fase de exploração da via rodoviária, propõe-se a realização 
de amostragens durante o semestre húmido.

As amostragens de águas superficiais devem ser realizadas, preferencialmente em três períodos durante o 
ano:

 no período crítico, correspondente aos meses mais secos (julho ou agosto);

 após os primeiros episódios de chuva que precedem o período mais seco do ano (setembro);

 no semestre húmido, a fim de caracterizar a poluição acumulada entre chuvadas mais frequentes 
(janeiro).

As amostragens de águas subterrâneas devem ser realizadas com periodicidade semestral, coincidente com 
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o período de águas baixas (setembro a novembro) e período de maior pluviosidade (fevereiro a maio).

A frequência da amostragem deve ter em linha de conta eventuais alterações nos fatores: volumes de 
tráfego, duração do período seco anterior à chuvada e eventuais acidentes e derrames ocorridos. 
Alterações significativas nestes fatores podem justificar a realização de campanhas de amostragem 
adicionais, ao longo do ano.

As amostragens devem 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 pode 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.

Na fase de construção, a obtenção de resultados nas campanhas de monitorização que violem os valores 
limite para os usos registados nos meios hídricos obrigará à adoção de medidas de fiscalização e de reforço.

2. Programa de Monitorização do Ambiente Sonoro

Na fase de construção, a haver medições acústicas (consultar diretrizes da APA), os locais devem sempre 
coincidir com recetores sensíveis (medir a 3,5 m da respetiva fachada mais exposta) e não exclusivamente 
com os pontos de medição P1 a P5.

Na fase de exploração, para além da monitorização dos recetores a proteger com barreiras identificados no 
Plano de monitorização (a saber, R08, R11, R12, R14, R17) o EIA propõe ainda R29/R30 e R34. A estes devem 
acrescentar-se R10, R13 e R16 também sob proteção de barreiras, e R03, R15, R28, R41 e R42 por se 
preverem valores próximos (VL-2dB(A)) do valor limite Ln=55 dB(A). Em função dos resultados obtidos na 
1ª campanha, que servirá também para aferir o modelo de simulação, e do aumento do tráfego verificado 
nos primeiros cinco anos de exploração, os pontos a monitorizar deverão ser revistos.

3. Programa de Monitorização da Qualidade do Ar

O Plano de Monitorização da Qualidade do Ar na envolvente do troço rodoviário em projeto consiste:

 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.

Parâmetros a monitorizar na Fase Prévia à Exploração e Fase de Exploração:

 Monóxido de carbono (CO);

 Partículas (PM10);

 Dióxido de Enxofre (SO2);

 Dióxido de Azoto (NO2).

A realização das amostragens incluirá a medição de parâmetros meteorológicos: vento (velocidade média 
(km/h) e frequência (%), precipitação, temperatura e humidade relativa.

Locais de monitorização:
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Para o lanço rodoviário em estudo, a realização das campanhas de monitorização, deve ser realizada nos 
locais mais potencialmente afetados pela exploração do projeto (recetores sensíveis mais próximos), 
nomeadamente:

 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.

 No conjunto de habitações que ficará limitado entre a linha ferroviária, a EN14 e a via rodoviária 
em projeto entre o km 0+375 e km 0+550.

Frequência de monitorização: 

 Antes do início da fase de construção deve ser efetuada uma (1) campanha de amostragem, 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, devem ser efetuadas duas (2) campanhas de 
amostragem semestrais (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 devem 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, devem ser implementadas as 
medidas de minimização adequadas, as quais devem ser comunicadas à Autoridade de AIA.

Técnicas, Métodos de Análise e Equipamentos Necessários e Realização da amostragem

Devem ser adotados os métodos de análise da qualidade do ar estabelecidos na legislação aplicável em 
vigor (à data de análise) e acreditados pelo Instituto Português de Qualidade e por laboratórios acreditados 
para o efeito Instituto Português de Acreditação, I.P. (IPAC, I.P.). As campanhas de amostragem devem ser 
realizadas por laboratórios acreditados pelo Instituto Português de Acreditação, I.P. (IPAC, I.P).

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, os quais devem incluir:

 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;
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 O levantamento de outras fontes de poluição que possam afetar os resultados;

 A avaliação da eficácia das medidas de minimização implementadas. Deverá ser apresentada 
evidência fotográficas de cada medida implementada;

 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, para análise 
comparativa.

No caso de se verificar persistentemente a ultrapassagem dos valores limite aplicáveis aos poluentes em 
análise, deve ser apresentada repetição de nova campanha de amostragem dos poluentes atmosféricos em 
análise, apresentando em complemento, valores reais do tráfego registado.

Neste cenário deve-se 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.

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). 

O programa de monitorização aplicável à fase de exploração do projeto deve ser reavaliado de quatro em 
quatro anos, para se necessário, serem ajustados, os locais, frequências e parâmetros de monitorização, 
sem prejuízo de outros aspetos que possam carecer de reformulação e melhoria em qualquer momento. 

4. Programa de Monitorização dos Sistemas Ecológicos 

Deve ser definido um programa de monitorização que permita demonstrar o cumprimento das medidas 
que vierem a ser impostas para o projeto de execução e que relevem no contexto deste fator ambiental. 
Para elaboração deste programa deve ser tida em conta a necessidade de:

Na fase de construção

 Monitorizar a mortalidade das espécies da fauna, associada à obra, e indicar, caso se verifique 
necessário, a adoção de medidas adicionais no sentido da sua mitigação. 

 Demonstrar a valorização das áreas a preservar (através do registo fotográfico e com a correspondente 
localização cartográfica).

 Monitorizar os quirópteros.

Na fase de exploração

 Monitorizar a mortalidade da fauna associada à exploração do projeto, considerando os efeitos 
cumulativos com a implementação das diversas obras previstas para área, designadamente, as Vias 
AL1, Variante à EN14, ligação à EN14, intervenções nas ribeiras atravessadas pelas vias AL1, Variante à 
N14. 
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